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PLE ORDINARI NÚM. 6

ACTA  DE   LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL PLE  DE L'EXCEL·LENTÍSSIM
AJUNTAMENT D'AQUESTA CIUTAT DE XÀTIVA CELEBRADA EL DIA  CINC DE
MAIG 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
deu minuts del dia 5 de maig de l'any 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 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.

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. Ramón Vila Gisbert
6 - Sr. Antonio Perales Perales
7 - Sra. María Emilia Soro Perona
8 - Sra. Rosa María 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. Ramón Ortolá Mestre
14 - Sr. Ildefonso Suárez Garrido
15 - Sra. Mar Vicent García
16 - Sr. Tomás Fuster Bellido
17 - Sr. Rafael Llorens Gozalbes
18 Sr. Roger Cerdá Boluda
19 - Sr. Vicent Caballero Hidalgo
20 - Sr. Josep Martínez Alventosa
21 - Sra. Cristina Mª Suñer Tormo

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

Arranca la sessió sense la presència del senyor Josep Martínez Alventosa i la
senyora Cristina Suñer Tormo, que excusa la seua absència i s'incorporaren durant
el transcurs de la mateixa.
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1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 5, DEL 7 D'ABRIL DE
L'ANY 2005.

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

No havent-se formulat cap objecció, per unanimitat dels senyors presents va
ser aprovada l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia
7 d'abril de l'any 2005.

2n.- SOBRE NOMENAMENT DEL PORTAVEU TITULAR I SUPLENT DEL
GRUP SOCIALISTA.

El Sr. secretari dóna compte de l'escrit presentat pel grup municipal socialista,
en 12 d'abril de 2005, en el qual comunica la designació de Portaveu  titular en el
regidor Sr. Ildefonso Suárez Garrido, en substitució del senyor Ramón Ortolá
Mestre, i com a suplent el Sr. Tomás Fuster Bellido.

De tot això el Ple de la corporació va quedar assabentat.

3r.- EXP. NÚM. 280/2005, PER A SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA
EL DOCUMENT “MODIFICACIÓ NÚMERO 3 DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ
URBANA DE XÀTIVA”.

Donat compte del document “Modificació puntual del Pla General d'Ordenació
Urbana de Xàtiva”, redactat per la Ingeniería Segura & Roldán a sol·licitud d'aquest
Ajuntament, en el qual es contemplen les qüestions següents:

- Proposta de sengles reserves de sòl destinat a equipament públic i zona
verda respectivament, en sòl no urbanitzable comú, una d'elles entre el Sector Bola
II i la Granja Escola “Casablanca”, i la segona entre l'equipament del poliesportiu
“Les Pereres” i el sòl urbà industrial que s'ubica la “Papelera San Jorge”.

- Canvi d'ús de determinats solars o equipaments situats al nucli antic,
passant a tenir l'ús detallat aparcament, en la categoria de garatge.

- Compatibilització de l'ús d'aparcament, en la categoria de garatge, en tot el
subsòl dotacional públic.

- Desafectació de sengles parcel·les destinades a equipament públic, passant
aquestes a tenir caràcter lucratiu.

- Esmena de diversos errors detectats en el nombre de plantes de
determinades illes.

- Adaptació de diverses alineacions previstes en el Pla General a la realitat
física.

- Canvi d'ús de la parcel·la XX (a l'interior de l'illa 374), d'equipament a zona
verda.

- Fixació d'una retirada de l’edificació respecte a l'alineació del vial, a la Zona
d'Ordenança “Residencial Unifamiliar de Mitja Densitat”, de manera que no s'haja de
recórrer per a la seua determinació a un Estudi de Detall o a un Projecte d'Edificació
d'Habitatges que comprenga com menys el 50% del front d'Illa.
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- Redefinició dels paràmetres per a edificació en parcel·les en pendent (Fixats
en Ordenances municipals de Policia de l'edificació).

- Supressió de carrer en cul de sac prevista a l'illa núm.336, així com fixació
d'alineació de canvi d'intensitat d'ús (II a III plantes).

- Redefinició de l'alineació de canvi d'intensitat d'ús a l'illa núm.81.
- Adequació de l'altura d'edificació prevista en les normes d'ordenació

estructural a les d'ordenació detallada a la Zona d'ordenança segona del Pla de
Reforma Interior Plaça d'Espanya.

- Redelimitació de l'àmbit del Pla de Reforma Interior Les Muralles.
- Ampliació de l'equipament educatiu-cultural ED-3, vinculat a l'arxiu

municipal, incorporant al mateix l'edificació situada a l'Est del mateix.
- Canvi d'ús de l'equipament esportiu-recreatiu RD-6.1, annex a la plaça de

bous, a ús assistencial.
- Canvi de Zona d'ordenança a l'illa núm.152, passant d’“Àrees de

Remodelació” a “Conjunts Arquitectònics”.
- Modificació de la Zona d'Ordenança “INDUSTRIAL” del Pla General, a fi de

permetre, en parcel·les de dimensió reduïda, una major ocupació de parcel·la.
- Increment del percentatge de superfície ocupada per al desenvolupament

dels usos compatibles amb l'Ús Dominant Espais Lliures i Zones Verdes.
- Establiment de la forma en què es portarà a efecte la participació pública en

les plusvàlues de les distintes actuacions urbanístiques.
Considerant que d'acord amb el que disposa l'article  55 de la Llei 6/1994, de

15 de novembre, de la Generalitat Valenciana Reguladora de l'Activitat Urbanística,
el canvi o substitució de determinacions de Pla exigeix complir el mateix
procediment legal previst per a la seua aprovació, per la qual cosa, en compliment
de l'article 38 de tal text legal, s'ha d'exposar al públic durant el termini d'un mes,
exhibint la seua documentació completa, mitjançant anunci en un diari d'informació
general editat a la Comunitat i simultàniament en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, durant el qual, es podran  formular  al·legacions així com es podrà
consultar en aquest Ajuntament les actuacions que  es  deriven de la referida
documentació.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, el senyor Rafael Llorens
Gozalbes, pel Grup Municipal Socialista. Manifesta que el PGOU de XÀTIVA, que es
va postular com un Pla modèlic i longeu, ha experimentat tres modificacions el que,
diu, evidencia la precipitació amb què es va voler aprovar. Després de l'anàlisi
detallada de cadascuna de les modificacions de què es compon l'expedient alguna
de les quals, diu, són substancials, conclou el senyor Llorens Gozalbes afirmant que
el projecte de modificació no respon als interessos dels ciutadans sinó a altres
interessos i que, finalment, es redueix sòl dotacional i s'augmenta l'aprofitament
lucratiu. Que, certament, hi ha plantejaments positius però la proposta, en el seu
conjunt, no pot ser recolzada pel seu grup.

A la seua finalització pren la paraula el senyor Vicente Parra Sisternes,
portaveu del Grup Popular. Refuta les crítiques abocades pel seu predecessor,
especialment en allò que s'ha referit a la reducció de sòls dotacionals que diu,
s'incrementen considerablement. Explica que el projecte de modificació, en síntesi,
pretén facilitar la construcció d'aparcaments en subsòl, la construcció de vpo en
règim de lloguer per a jóvens, la construcció d'una gran zona verda al costat de
l'actual poliesportiu “les pereres” i la correcció d'errors “de fet”.

A les 12.30 hores s'incorpora a la sessió el senyor Josep Martínez
Alventosa.
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En segon torn de paraula, el senyor Llorens Gozalbes refereix l'informe de
l'enginyer redactor del projecte de modificació que confirma les seues conclusions
respecte al retrocés en sòl dotacional i increment de l'edificabilitat. Entén que el
producte de la venda del pavelló de volei ha de destinar-se a la compra de terrenys
però no a la construcció d'equipaments i que la zona verda prevista haguera d'estar
més accessible als ciutadans.

Tanca el debat el senyor alcalde explicant que la previsió de zona verda
troba la seua justificació en el propòsit d'implantar una gran pulmó verd
complementari a l'oferta esportiva i adquireix personalment el compromís que tot el
producte de la venda del pavelló de volei es destinarà a la construcció d'un altre
pavelló de nova planta i que aquell no deixarà de servir al seu ús fins a la finalització
de les obres d'aquest.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura, de data 27 d'abril de 2005, proposant al Ple que acorde
l'exposició pública de la present Modificació del PGOU.

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 (els set vots dels
regidors del Grup Socialista) i una abstenció (el vot del regidor integrant del Grup
Esquerra Unida-L'Entesa), ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Sotmetre a informació pública el document “Modificació número 3
del Pla General d'Ordenació Urbana de Xàtiva”, redactat per l'Ingeniería Segura &
Roldán a sol·licitud d'aquest Ajuntament, en el qual es contemplen les modificacions
ressenyades en la part expositiva del present acord.

Segon.- La informació pública es realitzarà durant el període d'un mes,
mitjançant publicació en un diari no oficial d'àmplia difusió en aquest municipi i
simultàniament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, durant el qual es
podran  formular  al·legacions així com  consultar en aquest Ajuntament el contingut
de la referida documentació. Tot això en compliment del que disposa l'article 38 de
la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana Reguladora de
l'Activitat Urbanística, per remissió de l'article 55 de tal text legal.

Tercer.- Conclosos els anteriors tràmits, l'Ajuntament en Ple resoldrà sobre la
seua aprovació provisional, amb introducció de les rectificacions que estime
oportunes, per a la remissió a la conselleria competent en matèria d'Urbanisme
interessant la seua aprovació definitiva.

Quart.- Donar compte del present acord al regidor delegat d'Urbanisme,
arquitecte municipal i responsable del Departament de Gestió Patrimonial.

4t.- EXP. NÚM. 132/2005.- APROVACIÓ  DE L'ESTUDI DE DETALL,
D'INICIATIVA MUNICIPAL, PER A LA REORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DEL
CONJUNT FORMAT PER LES ILLES 263 I 264  EN EL SECTOR BOLA I.

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en el qual consta que
mitjançant una Resolució de l'Alcaldia número 224 de data 25 de febrer de 2005, es
va sotmetre a exposició pública l'Estudi de Detall redactat per l'Oficina Tècnica
Municipal, conforme al que disposen els articles 28.1 i 33 de les Normes
d'Ordenació Estructural del Pla General, per a la regulació dels paràmetres
urbanístics de les illes 263 – 264 del  Sector R-1 Bola I, l'objecte de la qual és
reordenar volumètricament el conjunt format per aquestes illes, definint les rasants
de referència i les profunditats edificables, d'acord amb l'Ordenança gràfica del
PGOU de Xàtiva i l'article 21.6 del RPCV.
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Resultant que es va inserir el corresponent anunci en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, número 4.975 de data 31 de març de 2005, així com en el
diari Las Provincias de data 17 de març de 2005, per un termini de 20 dies hàbils,
sense que s'hagen formulat al·legacions respecte d'això, havent-se notificat
individualment als propietaris de les parcel·les afectades pel mateix.

Considerant que, segons  el que disposen  els articles 46 i 52 de 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 Integrada, és igualment aplicable als Estudis de detall
d'iniciativa municipal o particular.

Pren la paraula, en primer lloc, el senyor Josep Martínez Alventosa, pel
Grup Esquerra Unida-L'Entesa, qui presenta les seues disculpes pel retard en la
incorporació que justifica en motius de treball. Anuncia que s'abstindrà.

Tot seguit el senyor Rafael Llorens Gozalbes, pel Grup Municipal Socialista
manifesta que haguera de conèixer-se si la parcel·la municipal núm. 16 del sector La
Bola I serà alienada i quin ha de ser el seu destí; a la qual cosa respon el senyor
alcalde-president que no és l'objecte del present expedient.

A les 13.00 hores s'incorpora a la sessió la senyora Cristina Suñer Tormo.
A les 13.05 s'absenta la senyora María José Masip Sanchis.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura, de data 27 d'abril de 2005.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el de l'alcalde-president més els
onze dels regidors presents del Grup Popular) cap vot en contra  i deu abstencions
(els set vots dels regidors del Grup Socialista, més el vot del regidor integrant del
Grup Esquerra Unida-L'Entesa, més el vot de la regidora integrant del Grup Bloc
Nacionalista València, més el vot del regidor absent de la sessió a l'hora de la
votació), ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Aprovar l'Estudi de Detall redactat per l'Oficina Tècnica Municipal,
conforme al que disposen els articles 28.1 i 33 de les Normes d'Ordenació
Estructural del Pla General, per a la regulació dels paràmetres urbanístics de les
illes 263 – 264 del  Sector R-1 Bola I, l'objecte de la qual és reordenar
volumètricament el conjunt format per aquestes illes, definint les rasants de
referència i les profunditats edificables, d'acord amb l'Ordenança gràfica del PGOU
de Xàtiva i l'article 21.6 del RPCV.

Segon.- Facultar l'alcalde, a fi que procedisca 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.- Donar compte del present acord a  l'arquitecte Municipal i al regidor
delegat d'Obres i Urbanisme.

5è.- EXP.NÚM. 484/2004, SOBRE L'ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ
GRATUÏTA DE L'EDIFICI I JARDINS “EL PALASIET” PER A LA SEUA
ELEVACIÓ A ESCRIPTURA PÚBLICA.

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en el qual consta acord del
Ple de la corporació de data 2 de novembre de 2004, aprovant definitivament el
Projecte de Reparcel·lació Forçosa, promogut per  Llanera SL adjudicatària del
Sector R-3 Palasiet per acord de Ple de data 8 de novembre de 2001.
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Considerant que l'acord aprovatori de la reparcel·lació és ferm en via
administrativa, atès que ha sigut publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data
2 de març de 2005.

Resultant que per acord del Ple de data 7 d'abril de 2005 es va aprovar la
cessió de la condició d'Agent Urbanitzador de l'indicat Sector, de Llanera, SL a
Llanera, Urbanismo e Inmobiliaria, SL

Vista la sol·licitud de la mercantil Llanera, Urbanismo e Inmobiliaria, SL,
formulada mitjançant escrit presentat en el dia de hui, a fi que es procedisca a
formalitzar l'escriptura pública de cessió a l'Ajuntament de l'edifici i jardins de “El
Palasiet”, en compliment del Conveni d'Urbanització subscrit el 30 de desembre de
2002, mitjançant el qual l'Agent Urbanitzador, com a millora afegida en la proposició
jurídic econòmica, cedeix gratuïtament a aquesta Administració els indicats
immobles, l'acceptació municipal dels quals haurà de constar en escriptura pública.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo,
pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda. Manifesta que, si bé entén
lògica l'acceptació per part de l'Ajuntament de la cessió del bé, és de la seua
preocupació l'ús final que se li atorgue, manifestant, en eixe sentit, la seua frontal
oposició a tot allò que no fóra un ús públic de l'edifici i d'acord amb la demanda de
les associacions de veïns. En  un altre ordre  planteja que haguera d'observar-se el
degut compliment dels condicionants assenyalats en l'acord de cessió de la condició
d'agent urbanitzador del PAI el Palasiet, com previ a l'acceptació de la cessió del bé.

Tot seguit fa ús de la paraula el senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup
Esquerra Unida-L'Entesa. Es mostra a favor de la cessió i espera que se li faça
partícip, en el futur, de les decisions respecte del destí de l'edifici.

A continuació pren la paraula el senyor Ildefonso Suárez Garrido, pel Grup
Municipal Socialista. Es mostra a favor de la cessió que, matisa, no és una cessió
gratuïta sinó conseqüència de la millora presentada per a competir en l'adjudicació
del Programa. Posteriorment, en segon torn d'intervencions, replica les afirmacions
abocades pel portaveu del Grup Popular explicant que el conjunt denominat “El
Palasiet” en el Pla General anterior era sòl dotacional públic i que l'Ajuntament i la
Ciutat sempre van manifestar el seu desig d'adquirir-lo per a convertir-lo en un espai
públic.

El senyor Vicente Parra Sisternes, pel Grup Popular, es lamenta que les
afirmacions del senyor Suárez Garrido sobre la gratuïtat de la cessió del conjunt
denominat El Palasiet pretenguen confondre l'opinió pública. Considera  que ha
quedat acreditat en Sentència ferma que l'elecció de l'alternativa tècnica del Sector i
l'adjudicació de la condició d'agent urbanitzador va ser ajustada a Dret i que,
precisament la cessió gratuïta del conjunt que ara s'accepta, va ser un element de
millora decisiu en tal adjudicació.

Finalitza el senyor alcalde. Recorda que el Grup Municipal Socialista va
votar en contra de l'adjudicació del PAI El Palasiet que, diu, és l'instrument
mitjançant el qual s'ha obtingut per a la ciutat el conjunt que porta el mateix nom. La
proposta inicial de l'agent urbanitzador es concretava en els jardins i 25 milions de
les antigues pessetes i, segons explica, va ser fruit d'una negociació personal com
es va aconseguir també l'edifici.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura, de data 27 d'abril de 2005.

L'Ajuntament en Ple, per vint vots a favor (el de l'alcalde-president més els
onze dels regidors integrants del Grup Popular, més els set vots dels regidors del
Grup Socialista, més el vot del regidor integrant del Grup Esquerra Unida-L'Entesa)
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cap vot en contra i una abstenció (el vot de la regidora integrant del Grup Bloc
Nacionalista Valencià-Esquerra Verda), ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Acceptar la cessió gratuïta de l'Edifici i Jardins que formen el conjunt
conegut com “El Palasiet”, inscrit en el Registre de la Propietat de Xàtiva (Tom 813,
Llibre 298, Full 84, Finca 278), formulada per l'agent urbanitzador del Sector R-3 El
Palasiet, Llanera, Urbanismo e Inmobiliaria, SL.

Aquesta cessió gratuïta  es realitza en compliment del Conveni d'Urbanització
subscrit el 30 de desembre de 2002, com a millora afegida en la proposició jurídic
econòmica presentada per l'agent urbanitzador.

Segon.- Facultar l'alcalde president perquè, en nom i representació d'aquest
Ajuntament, procedisca a la signatura de l'escriptura pública mitjançant la qual es
formalitze la indicada transmissió, així com per a la realització de totes les
actuacions que foren necessàries per a l’execució del present acord.

Tercer.- Donar compte del present acord, així com de l'escriptura que en el
seu dia es formalitze, al Departament de Gestió Patrimonial, a fi que es realitzen els
tràmits necessaris per a la inscripció de la mateixa en el Registre de la Propietat i la
corresponent alta en l'Inventari Municipal de Béns i Drets.

6è.- 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 en la sessió plenària
de les següents Resolucions del Sr. alcalde president:

Números 346 al 488 (corresponent al mes d'abril de 2005).

De tot això, queda el Ple assabentat.

7è.- DESPATX EXTRAORDINARI

Es van presentar les següents mocions de caràcter extraordinari:

7è.1.- EXP. NÚM. 364/2005, PER A L'APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL
CONTRA L'ABSENTISME ESCOLAR.

Es va donar compte de la moció del regidor d'Educació.
Obert debat sobre la procedència de la seua urgència els portaveus dels tres

Grups a l'oposició reproven que no haja format part de l'ordre del dia i la senyora
Cristina Suñer Tormo anuncia el seu vot en contra que es tracte en la present
sessió.

I prèvia declaració d'urgència, acordada per vint vots a favor, un en contra i
cap abstenció, segons el que preveu l'art. 91.4 del vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986, es
procedeix a tractar el present assumpte no inclòs en l'Ordre del Dia.

Vista la proposta formulada pel Consell Escolar Municipal, sobre aprovació
d'un Plans contra l'absentisme escolar en aquesta localitat, el Gabinet
Psicopedagògic ha elaborat el Pla Municipal contra l'Absentisme Escolar, amb la
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finalitat de dotar el municipi d'un instrument eficaç dirigit a la prevenció, detecció i
tractament de l'absentisme escolar.

Vista la presentació en data 8 de febrer de 2005, de l'esborrany del Pla contra
l'Absentisme Escolar a tota la comunitat educativa, social i política de la Ciutat i a fi
que el document tinguera un caràcter obert, es va obrir un període de dos mesos
per a la presentació de propostes i suggeriments.

Vist el dictamen-proposta de la Comissió Informativa Permanent de Benestar
Social, Cultura, Educació, Oci i Modernització, de 28 d'abril de 2004, sobre
l'aprovació del text definitiu del Pla Municipal d'Absentisme Escolar, a què es van
incorporar algunes propostes formulades per tres estaments: IES La Costera,
Residència de Menors La Immaculada, així com dels grups polítics, EU l'Entesa,
Bloc i PSOE.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo,
pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, manifesta que el seu vot serà
en contra de la proposta alhora que, diu, el Pla no conté qüestions bàsiques com un
equip multidisciplinari propi, una memòria econòmica o una estratègia definida. No
suposa cap millora a la situació actual. Carrega la responsabilitat i el treball sobre
els docents sense aportar res positiu. En segon torn de paraula i en rèplica a la
intervenció del regidor d'Educació, explica que d'entre les seues propostes només
s'han acceptat aquelles que venien referides a errors de sintaxi. Reitera la necessitat
d'adscriure recursos i diners al Pla sota pena que aquest decaiga. Critica el
procediment que contempla de confús i inútil.

Tot seguit fa ús de la paraula el senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup
Esquerra Unida-L'Entesa. Entén que el Pla pateix de recursos econòmics i humans
però ho considera necessari.  Critica que la responsabilitat del Pla recaiga sobre els
professors. Anuncia que votarà a favor de si s'acceptarà tres esmenes relatives a
què s'informe trimestralment al Ple de l'evolució de la situació, que es faça un esforç
per consignar pressupostàriament quantitat suficient i que s'integre en el Pla sectors
altament demandants com el col·lectiu d'immigrants i el de gitanos.

A continuació pren la paraula la senyora Mar Vicent García, pel Grup
Municipal Socialista. Considera que el Pla no dóna solució a l'absentisme escolar.
Que no té aplicació pràctica. Que no té equip humà afecte ni recursos econòmics.
No es contempla un calendari de reunions periodificat. No fixa objectius. Es limita a
detenir l'alumne i tornar-ho al Centre. No aprofundeix en les causes que li porten a
tal actitud i als remeis que ho evitaria. Entre el professorat hi ha una latent falta
d'expectatives. És un fenomen en creixement i que afecta tot tipus de famílies.
Considera que aquestes qüestions no han sigut resoltes en Comissió. Reconeix que
la competència resideix a la Conselleria però entén que l'Ajuntament hauria de
pressionar en dues línies: la de rendibilitzar les instal·lacions escolars fora de l'horari
escolar fent-les més atractives; la d'implantar una alternativa a l'escolarització
mitjançant la creació d'un centre de dia dirigit al col·lectiu absentista.

Pren la paraula el senyor alcalde. Considera que la responsable de l'ús dels
centres docents és la Conselleria i que es podria donar una utilització
multidisciplinària però que des de la direcció del centre es presenta oposició.

Tot seguit intervé el senyor Ramón Vila Gisbert, regidor d'Educació. Explica
que el Pla porta dos anys de preparació. Que es tracta d'un Pla obert. Que
s'agraeixen les aportacions realitzades per tots els Grups. Que s'han demanat idees
de múltiples municipis entre els quals es troba València. Que l'absentisme se centra
en l'educació secundaria. Que el Pla pretén coordinar totes les actuacions que es
desenvolupen o que es puguen donar. Que les dades actuals d'absentisme els
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recursos existents són suficients. Que es compromet a oferir dades trimestralment.
Que l'absentisme del col·lectiu d'immigrants respon, fonamentalment, a la seua
constant mobilitat.

Per al·lusions demana la paraula el senyor Vicente Caballero Hidalgo.
Explica que les instal·lacions dels centres docents s'utilitzen fora de l'horari escolar
encara que hauria d'intensificar-se la col·laboració entre l'Ajuntament, la Conselleria
i la Direcció del Centre. Des d'un punt de vista professional, considera que ja es
desenvolupa la tasca de conscienciar les famílies i als alumnes de l'obligació
d'assistir a classe. Entén que la comunitat educativa demanda una miqueta més que
un protocol d'actuació per a portar l'alumne al Centre. Ofereix una possible solució
mitjançant la creació de Centres d'Educació Compensatòria i demana que es
compartisquen tots els recursos de la Ciutat per a així optimitzar-los.

Finalitza el senyor alcalde discrepant de la implantació de centres que, diu,
acaben convertint-se en guettos. Demanda més implicació dels directors de centres
docents.

L'Ajuntament en Ple, per tretze vots a favor (el de l'alcalde-president més els
onze dels regidors integrants del Grup Popular, més el vot del regidor integrant del
Grup Esquerra Unida-L'Entesa) huit vots en contra (els set vots dels regidors del
Grup Socialista, més el vot de la regidora integrant del Grup Bloc Nacionalista
Valencià-Esquerra Verda) i cap abstenció, ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Aprovar el Pla Municipal contra l'Absentisme Escolar, conforme a la
redacció definitiva del document que obra en l'expedient i amb les esmenes
presentades pel senyor Josep Martínez Alventosa, i segons l'estructura següent:

Continguts Pàg
O.     Introducció 3
1.      Definició d'absentisme. 4
2.     Tipus d'absentisme. 5
3.     Procediments d'actuació. 6
3.1.   Procediment a l'escola. 7
3.2.   Procediment a seguir per la Policia Local. 13
4.     Funcions dels agents intervinents. 16
5.     Recursos i personal de suport. 23
6.     Model de funcionament. 25
7.    Annexos. 29

Segon.- Procedir a la seua divulgació per a coneixement de les instàncies
implicades i ciutadania en general, durant trenta dies mitjançant  anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.

Tercer.- Comunicar el present acord al secretari del Consell Escolar, al
Gabinet Psicopedagògic i a la Regidoria de Cultura i Educació, als efectes
procedents.

7è.2.- EXP. NÚM. 365/2005, PER A L'APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL
D'ACTUACIÓ INTEGRAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.-

Es va donar compte de la moció de la regidora de Benestar Social.
Obert debat sobre la procedència de la seua urgència els portaveus dels tres

Grups en l'oposició reproven que no haja format part de l'ordre del dia i la senyora
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Cristina Suñer Tormo anuncia el seu vot en contra que es tracte en la present
sessió.

I prèvia declaració d'urgència, acordada per vint vots a favor, un en contra i
cap abstenció, segons el que preveu l'art. 91.4 del vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986, es
procedeix a tractar el present assumpte no inclòs en l'Ordre del Dia.

Vista la proposta de la regidora de Benestar Social, sobre l'elaboració d'un
instrument capaç de contribuir al tractament i desaparició dels maltractaments
exercits sobre les dones.

Atès que, amb la finalitat d'atorgar cobertura a les exigències demandades
per la societat davant la creixent problemàtica dels maltractaments i la seua
repercussió en tots els àmbits socials,  des del Consell Municipal de la Dóna, en la
sessió constitutiva, es va manifestar unànimement la necessitat d'impulsar els
treballs per a la redacció d'un Pla per a l'eradicació de la violència domèstica.

Vist el dictamen-proposta de la Comissió Informativa Permanent de Benestar
Social, Cultura, Educació, Oci i Modernització, de 28 d'abril de 2004, sobre
l'aprovació del text definitiu del Pla Municipal d'Actuació Integral contra la Violència
de Gènere, amb la incorporació d'algunes al·legacions i propostes formulades des
del Consell Municipal de la Dona.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo,
pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda. Manifesta que el seu vot serà
en contra de la proposta alhora que, diu, el Pla no conté un equip propi de personal
adscrit, ni assignació pressupostària. Es tracta d'un Pla genèric sense objectius. Un
mer protocol d'actuació. Un Pla, diu, sense recursos humans ni materials no té
aplicació pràctica. Posteriorment, en segon torn d'intervenció i en al·lusió directa de
la regidora de Benestar Social, la senyora María José Masip Sánchis, es lamenta
que es recórrega a la seua inassistència a algunes reunions, motivada per
obligacions professionals, per a justificar les carències del Pla. Explica que no ha fet
aportacions perquè, entén, no serveix per a res i que després no es recullen.
Considera que el Pla  contra la Violència de Gènere haguera d'anar  més enllà de la
violència domèstica. El Pla no contempla cap mesura concreta, és poc eficaç i
acaba passejant la víctima per tota la Ciutat sense oferir solucions palpables.
Considera que la Policia, en algunes ocasions, no atén degudament les víctimes.

Tot seguit fa ús de la paraula el senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup
Esquerra Unida-L'Entesa. Entén que el Pla pateix de recursos econòmics i humans
suficients però ho considera necessari.  Anuncia que votarà a favor si s'acceptaren
tres esmenes relatives a què s'informe trimestralment al Ple de l'evolució de la
situació, que l'Ajuntament intercedisca institucionalment davant les Forces i Cossos
de Seguretat de l'Estat perquè  aquest s'implique en els Pla atenent degudament les
víctimes, i que s'adquirisca un compromís de caminar cap a una dotació
pressupostària pròpia per a l'efectivitat del Pla. En segon torn abunda en el fet de
conèixer casos de dones que no han sigut degudament ateses per la Policia i invita
el senyor alcalde a què amplie informació respecte d'això.

A continuació pren la paraula la senyora Mar Vicent García, pel Grup
Municipal Socialista. Manifesta que li haguera agradat votar a favor del Pla. Que el
seu grup ha presentat propostes. Que el Pla proposat no mereix portar l'adjectiu
d'Integral perquè simplement és un protocol d'actuació de les Forces de Seguretat.
Que sistematitza l'actuació sense anar més enllà en mesures concretes. Que no
planteja objectius per a eradicar el problema. Que no conté dotació pressupostària.
Que no és més que propaganda i publicitat insuficient. En segon torn de paraula i en
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rèplica a la intervenció de la regidora de Benestar Social, aporta dades sobre les
denúncies formulades per dones agredides a la Comunitat Valenciana. Afirma que el
problema només se soluciona amb prevenció i amb educació. Conclou que les
denúncies són un dada indicativa però no concloent ja que només es denuncia el 20
% dels casos.

Finalment intervé la senyora María José Masip Sanchis, regidora de
Benestar Social i Sanitat. Explica que el Pla integra tots els sectors implicats de la
Ciutat. Comprèn l'abans, el durant i el després de l'agressió. Implica tota la
ciutadania configurant el protocol de denúncia. Han participat la Policia Local,
Nacional, Guàrdia Civil, Hospital Lluís Alcanyis, Serveis Socials, Infodona, jutgessa
degana, etc. Considera que les aportacions dels Grups Polítics municipals han sigut
escasses. Retrau la no assistència de la senyora Suñer Tormo a determinades
reunions com les seues poques aportacions. No comparteix la falta d'atenció a
dones agredides per part de la Policia. En torn de rèplica es lamenta que es
qüestione el volum escrit del Pla en comparativa amb els aprovats per ajuntaments
governats pel Bloc Nacionalista. Finalment considera que hi ha dotació econòmica i
de personal suficient encara que no estiga específicament assenyalat per al Pla.

L'Ajuntament en Ple, per tretze vots a favor (el de l'alcalde-president més els
onze dels regidors integrants del Grup Popular, més el vot del regidor integrant del
Grup Esquerra Unida-L'Entesa) set en contra (els set vots dels regidors del Grup
Socialista)  i una abstenció (el vot de la regidora integrant del Grup Bloc Nacionalista
Valencià-Esquerra Verda), ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Aprovar el Pla Municipal d'Actuació Integral contra la violència de
gènere, conforme a la redacció definitiva del document que obra en l'expedient, amb
l'esmena presentada pel regidor el senyor Josep Martínez Alventosa, i segons
l'estructura següent:

PLA MUNICIPAL D'ACTUACIÓ INTEGRAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE
GENERE- AJUNTAMENT DE XÀTIVA

ESTRUCTURA DEL DOCUMENT

PART I

• INTRODUCCIÓ 3
• JUSTIFICACIÓ 4
• MARC DEL PLA 5
• OBJECTIUS 6
• AVALUACIÓ 9

PART II

• PROTOCOL D'INTERVENCIÓ
    INTERINSTITUCIONAL
    EN EL MOMENT DE CRISI           11

PART III
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• PROTOCOL MUNICIPAL DE VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DE LES
MESURES CAUTELARS     36

PART IV

• Què ha de fer un ciutadà de Xàtiva
     coneixedor d'una situació de violència
     de gènere?                                                                      39

PART V- ANNEXOS

• ANNEX I: Itinerari bàsic de protecció
    d'una dona víctima de violència de gènere        43

• ANNEX II: Documents específics utilitzats
     per les distintes institucions        44

• ANNEX II: Taula resum recursos assistencials

Segon.- Procedir a la divulgació per a coneixement de les instàncies
implicades i ciutadania en general, durant trenta dies mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.

Tercer.- Comunicar el present acord a la secretaria del Consell Municipal de
la Dona i a la regidora delegada de Benestar Social, als efectes procedents.

7è.3. – EXP. NÚM. 646/2001, SOBRE PROPOSTA CONCESSIONÀRIA
HOTEL I PISCINA MURTA D'OBRES REFORMA PISCINA.

A les 14.45 hores s'absenta la senyora Mar Vicent García.
Es va donar compte de la moció del regidor d'Esports.
Obert debat sobre la procedència de la seua urgència els portaveus dels tres

Grups a l'oposició reproven que no haja format part de l'ordre del dia i la senyora
Cristina Suñer Tormo anuncia el seu vot en contra que es tracte en la present
sessió.

I prèvia declaració d'urgència, acordada per dihuit vots a favor, un en contra i
una abstenció, segons el que preveu l'art. 91.4 del vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986, es
procedeix a tractar el present assumpte no inclòs en l'Ordre del Dia.

A les 14.50  hores s'incorpora a la sessió la senyora Mar Vicent García.

Es dóna compte de la instància presentada per part del Sr. Julio Lluch Esteve
en representació de l'empresa ALZIFRET, SL (Registre d'Entrada 9088 de 29-04-
2005), concessionària per a l'explotació de la Piscina Murta adjudicada  per acord
del Ple de 7 de febrer de 2002,  per un període de 23 anys, en la qual manifesta:

- La impossibilitat actual de prestar el servei ja que les instal·lacions no poden
servir al seu ús, d'acord amb l'informe que s'adjunta.

- Que amb l'ànim de reprendre el servei i la vigència del contracte
administratiu, es tinga per formulada oferta en el sentit següent:
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• ALZIFRET SL oferta a l'Ajuntament de Xàtiva escometre, per ella mateixa, les
obres d'adequació i millora de la instal·lació Piscina Murta amb els
abastaments  i pressupost que consten en l'avantprojecte redactat per “Actión
Park” (empresa especialitzada en piscines i parcs aquàtics, amb una
dilatadíssima experiència en la matèria) i que s'adjunta.

• ALZIFRET SL proposa cofinançar l'esmentada inversió en els percentatges
següents: Ajuntament de Xàtiva 85%, ALZIFRED SL 15%.

• Les aportacions de l'Ajuntament es farien efectives a ALZIFRET SL contra
certificació d'obra subscrita per la direcció facultativa junt amb el tècnic
designat per l'Ajuntament i de conformitat amb el projecte tècnic redactat a
aquest efecte i aprovat prèviament pel propi Ajuntament de Xàtiva.

• ALZIFRET SL es compromet a què la instal·lació estiga preparada per a obrir
al públic durant la present campanya corresponent a l'estiu de 2005.

• La resta de condicions del contracte de concessió quedarien conforme a la
seua configuració originària.

Vist l'informe a proposta del regidor delegat d'esports en què considera
d'urgent necessitat l'adopció d'un acord al despatx extraordinari del Ple Municipal del
pròxim dia 5, motivat en la possibilitat d'aconseguir l'objectiu que la piscina puga
prestar servei en la campanya estival del present exercici, i manifestant la
impossibilitat de sotmetre  el present assumpte a dictamen de la Comissió
Informativa i incloure'l en l'Ordre del dia del Ple, atesa la data d'oferiment per part
d'ALZIFRET i la fermesa del Conveni que finança l'aportació municipal, així com la
necessitat d'emetre prèviament els corresponents informes municipals. D'altra
banda cal tenir en compte que el cànon anual oferit per Alzifret, SL (18.030,00 €)
correspon a l'explotació conjunta de l'hotel i la piscina. En el Plec de Condicions
estava previst un cànon de 36.059,86 € per a l'explotació només de l'hotel. Tenint en
compte que el concessionari no va prestar el servei de piscina l'any 2004, deurà
abonar el susdit cànon de 36.059,85 €.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo,
pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda. Explica que fa temps que es
demana una solució a la Piscina Murta sense que l'equip de govern haja mostrat cap
iniciativa i que no sembla coherent plantejar una qüestió d'aquesta naturalesa amb
caràcter d'urgència. Entén que el plantejament apareix com una negociació prèvia
amb la concessionària. Que la concessionària porta molt de temps explotant la
piscina i, en conseqüència, és coresponsable de l'estat de la instal·lació. Que en la
Comissió informativa de 27 de març es va formular una pregunta sobre l'estat de la
piscina i es va respondre que no se sabia res la qual cosa, diu, es contradiu amb la
realitat del que ara es planteja. Que ho considera una falta de respecte que
evidencia la negativa a aconseguir consens. Que votarà en contra. Posteriorment,
en segon torn d'intervencions, insisteix en el fet que la concessió de l'Hotel es va
adjudicar amb un clar infracost per a cobrir el dèficit d'explotació de la Piscina pel
que entén que la proposta actual beneficia clarament el contractista a costa del
pressupost municipal

Tot seguit fa ús de la paraula el senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup
Esquerra Unida-L'Entesa. Coincideix amb la seua predecessora en el torn de
paraula. Afegeix no entendre com s'ha consentit al concessionari la interrupció del
servei per espai d'un any per a després plantejar una inversió municipal del 85 % del
cost de l'actuació. Entén que amb això s'incrementa el valor de la concessió i
s'incrementa, per tant, l'expectativa de negoci del concessionari.
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A continuació pren la paraula el senyor Vicent Caballero Hidalgo, es lamenta
que no s'haja donat resposta a les seues preguntes durant un any i ara es presente
un projecte de forma sobrevinguda. No troba justificació a què l'Ajuntament
invertisca el 85 % del cost de l'actuació. Li sembla correcte que es reclame al
concessionari la diferència del cànon per l'any en què la piscina ha romàs tancada.
Considera que es va a produir un canvi en l'ús de la instal·lació esportiva. El seu
grup es mostra d'acord amb la inversió al got, depuradora i trampolí però no en la
desconfiguració d'una instal·lació esportiva. El seu projecte per a la piscina seria
cobrir-la i mantenir l'ús esportiu. Demana que se separe la concessió de l'Hotel de la
Piscina. Recorda que el conveni signat amb la Generalitat està supeditat a
l'existència de crèdit. Posteriorment, en rèplica a la intervenció del senyor alcalde,
manifesta la congratulació del seu Grup que arribe diners a Xàtiva i coincideix amb
el projecte de ciutat esportiva que, diu, el seu partit portava en el programa electoral.

Finalitza el senyor alcalde. Manifesta que s'ha treballat molt per a arribar a
aquest moment. Que agraeix l'interès mostrat pels Grups a l'oposició. Que
l'Ajuntament invertirà un 85 % del cost de l'actuació per tractar-se d'un bé públic,
d'interès públic i perquè s'intervindrà en la quantificació de tarifes i d'aforament
perquè responguen a l'interès general de tota la població. Que no es mostra d'acord
de separar la concessió. Que allò important, opina, és que es pose en marxa la
piscina com més prompte millor. Que valora molt positivament l'oferiment de la
concessionària, màximament, diu, quan en la licitació pública no va concórrer ningú.
Considera que, malgrat la intervenció, la piscina seguirà sense ser rendible si es
mantenen preus accessibles a tot el públic. Explica que no s'ha abordat abans
perquè se no tenia el finançament suficient. Lamenta que s'haja dubtat de la paraula
de l'alcalde els anuncis precedents sobre la formalització d'un conveni en matèria
d'instal·lacions esportives. Anticipa que el projecte constarà de dues fases i serà un
atractiu per al ciutadà. Afirma que anticiparà les anualitats del conveni mitjançant la
formalització d'un préstec.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el de l'alcalde-president més els
onze dels regidors integrants del Grup Popular) dos vots en contra (el vot de la
regidora integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda i el vot del
regidor integrant del Grup Esquerra Unida-L'Entesa) i set abstencions (els set vots
dels regidors del Grup Socialista), ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.-  Requerir a Alzifret, SL per al pagament de 36.059,85.- €
corresponents al cànon total de l'exercici 2004 per l'explotació de l'hotel, tenint en
compte que la piscina no es va obrir al públic, per la qual cosa no procedeix
l'aplicació del cànon oferit per a l'explotació conjunta de l'hotel i la piscina.

Segon.- Acceptar la proposta presentada pel concessionari perquè s'executen
les obres d'adequació i millora de la Piscina, amb el finançament del 85% per part
de l'Ajuntament, a càrrec del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports de la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Xàtiva per
a la realització de les obres de construcció de la Ciutat de l'Esport.

Tercer.-   Requerir a l'empresa Alzifret SL perquè presente el projecte
d'execució de les obres de referència.

Quart.-   Nomenar l'arquitecte municipal, Sr. Antonio Vela Masó, com a tècnic
supervisor de les obres i de les certificacions corresponents, a les quals haurà de
prestar la seua conformitat per a l'aprovació posterior per part de l'Ajuntament.

Cinquè.-  Que per la Intervenció Municipal es realitze l'estudi econòmic-
financer, a fi de mantenir l'equilibri econòmic de la concessió, tenint en compte els
detalls anteriorment exposats, és a dir, l'adequació i millora de les instal·lacions.
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Sisè.- Notificar el present a l'empresa concessionària ALZIFRET  SL, així
com donar compte al regidor d'Esports, al regidor d'Obres i Urbanisme, a la regidora
de Gestió Patrimonial, a l'Àrea de Foment i a la Intervenció General als efectes
oportuns.

7è.4 – MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE INICI
D'EXPEDIENT PER A LA DECLARACIÓ DE BÉ DE RELLEVÀNCIA LOCAL DEL
MOLÍ SERRAMPEDRA

Donat compte de la moció presentada pel senyor Rafael Llorens Gozalbes
en relació amb l'inici d'un expedient per a la declaració de Bé de Rellevància Local
del Molí Serrampedra.

Sotmesa a debat la urgència de l'assumpte tots els portaveus dels distints
Grups municipals manifesten la seua conformitat a excepció del senyor Vicente
Parra Sisternes, portaveu del Grup Popular, qui entén que s'estan realitzant estudis
previs per a tractar de salvaguardar el bé que requereixen de cautela.

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

ÚNIC.- No conferir especial declaració d'urgència perquè l'assumpte siga
tractat en la present sessió havent de dictaminar-se prèviament en Comissió
Informativa prèvia emissió d'informes tècnics.

7è.5 – MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ
SOBRE EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN ESTACIONAMENT A
L'HOSPITAL LLUÍS ALCANYÍS

Donat compte de la moció presentada per la senyora Cristina Suñer Tormo
en relació amb el projecte de construcció  d'un estacionament de gestió privada a
l'Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

Sotmesa a debat la urgència de l'assumpte tots els portaveus dels distints
Grups municipals a l'oposició manifiestan la seua conformitat.

El senyor alcalde sol·licita que l'assumpte quede sobre la taula fins que puga
realitzar gestions amb la Conselleria de Sanitat. Al que s'oposa la titular de la moció.

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

ÚNIC.- No conferir especial declaració d'urgència perquè l'assumpte siga
tractat en la present sessió havent d'ampliar-se informació sobre l'assumpte per part
del senyor alcalde.

8è –  TORN OBERT DE PARAULES

Intervé el senyor Ildefonso Suárez Garrido:
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a) Pregunta al senyor alcalde sobre la utilització que se li va a donar al solar
enfront del pavelló de Volei. Al que aquest respon que es pretén ubicar
els centres CEMM i CRIS de malalts mentals.

b) Prega i reitera que s'emeta un informe pels serveis jurídics a qui
corresponga sobre la normativa aplicable a hores extraordinàries del
personal a la vista de les quanties que alguns treballadors perceben per
treballs extraordinaris al cap de l'any.

I  NO HAVENT-HI MÉS ASSUMPTES QUE TRACTAR, EL SR. ALCALDE
PRESIDENT DÓNA PER FINALITZAT L'ACTE. S’ALÇA  LA SESSIÓ A LES
QUINZE HORES I TRENTA-SET 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,


