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PLE ORDINARI NÚM. 11

ACTA  DE   LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL PLE  DE L'EXCEL·LENTÍSSIM
AJUNTAMENT D'AQUESTA CIUTAT DE XÀTIVA CELEBRADA EL DIA  HUIT DE
SETEMBRE 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
quinze minuts del dia huit de setembre de l'any 2005, sota la Presidència del Sr.
Alfonso Rus Terol, alcalde de Xàtiva, assistit pel Sr. Juan Boluda Vayá, secretari en
funcions, tècnic d'administració general, es van reunir els senyors que tot seguit es
relacionen, en nombre de dèsset, 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. Ildefonso Suárez Garrido
14 - Sr. Rafael Llorens Gozalbes
15 - Sr. Roger Cerdá Boluda
16 - Sr. Vicent Caballero Hidalgo
17 - Sra. Cristina Mª Suñer Tormo

NO ASSISTEIXEN:

Sra. Mª Mar Vicent García, Sr. Ramón Ortolá Mestre, Sr. Tomás Fuster
Bellido i Sr. Josep Martínez Albentosa, que excusen la seua no assistència. El Sr.
Martínez, regidor d'Esquerra Unida ha presentat escrit amb registre d'entrada
número 19375 de data 8 de setembre de 2005 en el qual comunica la impossibilitat
d'assistir a la sessió de hui, i es reserva el dret d'impugnar la convocatòria per
celebrar-se el dia 8 de setembre.

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 de la sessió.
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1r - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 10, DE L'11 D'AGOST
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.

Sra. Cristina Suñer, del Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda,
manifesta la seua disconformitat amb l'expressió “torn obert de paraules”, ja que
entén que no és la manera més adequada de referir-se a l'apartat de precs i
preguntes; sembla com si es tractara d'una tertúlia.

En la redacció de l'Acta, en l'apartat de precs i preguntes, es fa referència a
què el Sr. Parra va manifestar que no estava d'acord amb el to emprat per la Sra.
Suñer i per això no contestaria, quan en realitat el que va dir és que no contestava
les preguntes perquè “no li donava la gana”.

Finalment sol·licita que es modifique la redacció de dues de les preguntes per
ella formulades, que haurien de tenir la redacció següent:
- S'han obert expedients per abocaments il·legals a la sèquia Murta?
- s'ha arribat a un acord amb els propietaris afectats per l'ampliació de l'aparcament
de l'Hospital o va a iniciar-se l'expropiació?

El Sr. Parra, portaveu del grup popular, es mostra a favor de modificar la
redacció de les preguntes a què s'ha fet referència. En canvi no està conforme amb
allò que s'ha al·legat pel que fa als motius de no contestar les preguntes de la Sra.
Suñer, afegint que la redacció de l'Acta és correcta. Aquest extrem pot ser
comprovat pel  Sr. secretari.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el de l'alcalde-president més els
deu dels regidors integrants del Grup Popular), quatre abstencions (els vots dels
regidors del Grup Socialista) i un vot en contra (de la regidora integrant del Grup
Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda), va aprovar l'acta de referència,
corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 8 de setembre de l'any 2005,
amb la modificació de la redacció de les preguntes indicades.

2n -  EXP. NÚM.  215/2005 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PER AL CONTRACTE DE SERVEI
D'ASSEGURANÇA

Vist l'expedient tramitat per a contractar, mitjançant concurs i procediment
obert l'assegurança de responsabilitat civil patrimonial de l'Ajuntament de Xàtiva i en
el qual consten el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars, així
com el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir el contracte de què es
tracta.

Vist l'informe favorable emès per la Secretaria General sobre adequació de
l'expedient tramitat a la legislació vigent.
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Sr. Ildefonso Suárez, portaveu del grup socialista, indica que, encara que
l'expedient li sembla correcte, no està d'acord amb el fet que el seu grup no tinga
representació en la Mesa de Contractació.

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

Primer: Aprovar l'expedient de contractació mitjançant concurs i procediment
obert de l'assegurança de responsabilitat civil patrimonial de l'Ajuntament de Xàtiva,
amb un pressupost de licitació de 60.000,00€ anuals.

Segon: Aprovar els corresponents Plecs de Clàusules Administratives i
Tècniques que regirà la contractació de què es tracta i obrir el procediment
d'adjudicació.

Tercer: L'adjudicació definitiva del contracte queda subjecta a la condició
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions
derivades del contracte en l'exercici 2006.

Quart: Exposar al públic en el Butlletí Oficial de la Província el plec de
referència durant el termini de quinze  dies, a fi del seu examen i reclamacions
d'acord amb el que preveu les disposicions legals.

3r - EXP. NÚM. 585/2005, ALIENACIÓ, MITJANÇANT CONCURS AMB
PROCEDIMENT OBERT, DE QUATRE PARCEL·LES EN SÒL INDUSTRIAL DEL
SECTOR MESES: APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS

Vist l'expedient tramitat per a contractar, mitjançant concurs i procediment
obert, l'alienació dels béns immobles urbans d'aquesta propietat municipal que a
continuació es descriuen:
• Parcel·la número 28 de la Reparcel·lació del Sector Meses, amb una superfície

de 3.450,53 m2, adjudicada a l'Ajuntament de Xàtiva com a Bé Patrimonial
mitjançant Certificat Administratiu de la citada reparcel·lació, de data 9 de gener
de 2004. Inscrita en el Registre de la Propietat de Xàtiva, Llibre 436, Tom 1121,
Foli 96, Finca número 28244.

• Parcel·la número 29 de la Reparcel·lació del Sector Meses, amb una superfície
de 9.457,54 m2, adjudicada a l'Ajuntament de Xàtiva com a Bé Patrimonial
mitjançant Certificat Administratiu de la citada reparcel·lació, de data 9 de gener
de 2004. Inscrita en el Registre de la Propietat de Xàtiva, Llibre 436, Tom 1121,
Foli 97, Finca número 28246.

• Parcel·la número 30 de la Reparcel·lació del Sector Meses, amb una superfície
de 2.072,08 m2, adjudicada a l'Ajuntament de Xàtiva com a Bé Patrimonial
mitjançant Certificat Administratiu de la citada reparcel·lació, de data 9 de gener
de 2004. Inscrita en el Registre de la Propietat de Xàtiva, Llibre 436, Tom 1121,
Foli 98, Finca número 28248.

• Parcel·la número 31 de la Reparcel·lació del Sector Meses, amb una superfície
de 3.491,91 m2, adjudicada a l'Ajuntament de Xàtiva com a Bé Patrimonial
mitjançant Certificat Administratiu de la citada reparcel·lació, de data 9 de gener
de 2004. Inscrita en el Registre de la Propietat de Xàtiva, Llibre 436, Tom 1121,
Foli 99, Finca número 28250.

Considerant que en l'expedient s'ha procedit a depurar la situació física i
jurídica dels immobles, segons allò que s'ha preceptuat en l'article 113 del
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Reglament de Béns de les entitats locals de 13 de juny de 1986, i s’ha aportat els
documents següents:

- Resolució de l'Alcaldia de data 4 d'agost de 2005 sobre incoació de
l'expedient.

- Informe preceptiu de la Secretaria General.
- Certificat administratiu de la reparcel·lació del Sector Meses, degudament

inscrita en el Registre de la Propietat.
- Informe dels serveis tècnics municipals de 19 d'agost de 2005, sobre

condicions urbanístiques i valoració de les parcel·les objecte d'alienació.
- Certificat de l'interventor municipal sobre el muntant dels recursos ordinaris

en el vigent Pressupost Municipal.
- Certificat expedit pel secretari sobre la qualificació jurídica de les parcel·les

de titularitat municipal.
- Plec de Clàusules Administratives a què s'ha d'ajustar la preparació,

adjudicació i desenvolupament dels contractes de compravenda dels béns immobles
que es tracta.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 5 de setembre de
2005.

Sra. Cristina Suñer, del grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda,
anuncia el seu vot en contra, ja que, encara que es tracte d'aprovar el Plec, ja es va
mostrar disconforme amb el Programa de Sostenibilitat, en tractar-se d'una
utilització incorrecta dels diners obtinguts per la venda del patrimoni municipal, que
no es realitza en benefici de l'interès general.

El Sr. Ildefonso Suárez, portaveu del grup socialista: es tracta de vendre els
terrenys adquirits com a conseqüència de la cessió del 10% de l'aprofitament
urbanístic. En aquest Sector, l'Ajuntament no paga la urbanització en espècie sinó
en metàl·lic (aproximadament 90.000.000 pessetes) en realitzar-se per gestió
directa, i ara en recaptarà 400. Si s'haguera realitzat el pagament en espècie, igual
que en altres PAI, l'Ajuntament ingressaria 100.000.000 pessetes menys que
hagueren anat en benefici de l'urbanitzador. Afegeix que no està definit el destí dels
diners, reiterant la no participació del seu grup en la Mesa de Contractació. Finalitza
indicant que el Plec podria haver valorat altres circumstàncies: contractació de
discapacitats, millores tecnològiques. Pregunta si ja s'ha aprovat el Programa de
Sostenibilitat. El seu grup votarà en contra.

El Sr. Vicente Parra, portaveu del grup popular: el plec de condicions regula
la contractació mitjançant concurs, en el qual s'estableix una sèrie de criteris per a
afavorir els interessats que reunisquen aquestes circumstàncies. El destí dels diners
que s'obtinguen és per a finançar les actuacions del Programa de Sostenibilitat, que
precisament per a això s'ha fet. Contesta al Sr. Suárez informant-lo que el Programa
encara no ha sigut aprovat definitivament per la Generalitat.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el de l'alcalde-president més els
deu dels regidors integrants del Grup Popular) i cinc vots en contra (els vots dels
regidors del Grup Socialista i el vot de la regidora del grup Bloc Nacionalista
Valencià-Esquerra Verda) ACORDA EL SEGÜENT:

Primer: Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant concurs i procediment
obert, per a l'alienació dels béns que a continuació s'indiquen:
• Parcel·la número 28 de la Reparcel·lació del Sector Meses, amb una superfície

de 3.450,53 m2, adjudicada a l'Ajuntament de Xàtiva com a Bé Patrimonial
mitjançant Certificat Administratiu de la citada reparcel·lació, de data 9 de gener
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de 2004. Inscrita en el Registre de la Propietat de Xàtiva, Llibre 436, Tom 1121,
Foli 96, Finca número 28244.

• Parcel·la número 29 de la Reparcel·lació del Sector Meses, amb una superfície
de 9.457,54 m2, adjudicada a l'Ajuntament de Xàtiva com a Bé Patrimonial
mitjançant Certificat Administratiu de la citada reparcel·lació, de data 9 de gener
de 2004. Inscrita en el Registre de la Propietat de Xàtiva, Llibre 436, Tom 1121,
Foli 97, Finca número 28246.

• Parcel·la número 30 de la Reparcel·lació del Sector Meses, amb una superfície
de 2.072,08 m2, adjudicada a l'Ajuntament de Xàtiva com a Bé Patrimonial
mitjançant Certificat Administratiu de la citada reparcel·lació, de data 9 de gener
de 2004. Inscrita en el Registre de la Propietat de Xàtiva, Llibre 436, Tom 1121,
Foli 98, Finca número 28248.

• Parcel·la número 31 de la Reparcel·lació del Sector Meses, amb una superfície
de 3.491,91 m2, adjudicada a l'Ajuntament de Xàtiva com a Bé Patrimonial
mitjançant Certificat Administratiu de la citada reparcel·lació, de data 9 de gener
de 2004. Inscrita en el Registre de la Propietat de Xàtiva, Llibre 436, Tom 1121,
Foli 99, Finca número 28250.

Segon: Aprovar el Plec de Clàusules Administratives per les quals s'ha de
regir la preparació, adjudicació i desenvolupament dels contractes de compravenda
dels citats béns immobles. El tipus de licitació es fixa en les següents quantitats (IVA
no inclòs):
− Parcel·la 28:     468.128,88€
− Parcel·la 29:  1.250.475,94€
− Parcel·la 30:     273.970,42€
− Parcel·la 31:     461.700,34€

D'acord amb el que disposa aquest Plec, els ingressos provinents de les
alienacions aniran destinats a finançar els objectius del Programa de Sostenibilitat  i
Qualitat de Vida d'aquest Ajuntament.

Tercer: Obrir el procediment d'adjudicació mitjançant la publicació del
corresponent anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província, concedint un
termini de quinze dies naturals per a la presentació d'ofertes, d'acord amb allò que
s'ha assenyalat en l'article 78.2 del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat per RDL 2/2000 de 16 de juny.

Quart: Donar compte del present acord a la Intervenció Municipal i als
regidors delegats d'Obres i Urbanisme i Propietats i Drets.

4t - EXP. NÚM. 141/2002, CESSIÓ A LA CONSELLERIA DE CULTURA,
EDUCACIÓ I ESPORT D'UNA PARCEL·LA DE PROPIETAT MUNICIPAL EN EL
SECTOR EL PALASIET PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU IES DR. LUIS
SIMARRO

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en el qual consta acord del
Ple de 3 de juny de 2004 assumint el compromís de cessió gratuïta a la Conselleria
de Cultura, Educació i Esport de la parcel·la qualificada en el PGOU com dotacional
públic, amb una superfície aproximada de 19.000,00 m2. No obstant això, en trobar-
se pendent l'aprovació definitiva de la reparcel·lació del Sector El Palasiet no podia
formalitzar-se la cessió formal.

Resultant que la citada reparcel·lació ja ha sigut definitivament aprovada i
inscrita en el Registre de la Propietat, havent adquirit aquest Ajuntament la propietat,
entre altres, de la parcel·la “Equipament ED-118”, amb una superfície de 19.761,49
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m2. Inscrita en el Registre de la Propietat de Xàtiva al Tom 1162, Llibre 454, Foli 90,
Finca 32931, Inscripció 1a. La parcel·la, d'acord amb la reparcel·lació aprovada, està
destinada a l'ús “Equipament Educatiu Cultural”.

Vist l'escrit remès per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, Direcció
General de Règim Econòmic, mitjançant el qual sol·liciten acord plenari municipal de
cessió gratuïta de la propietat, a favor de la Generalitat Valenciana, de la parcel·la
de 19.761,49 m2, en execució del compromís adoptat en l'acord del Ple de 3 de juny
de 2004.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 5 de setembre de
2005.

La Sra. Cristina Suñer, del Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda,
anuncia el seu vot a favor ja que la cessió és necessària. Lamenta que l'equip de
govern estiga venent fum des de 2003 i d'alguna manera s'haja enganyant els
ciutadans. Espera que les obres s'inicien com més prompte millor.

El Sr. Vicente Caballero, del Grup Socialista:  el seu grup votarà a favor de la
cessió. Reiterant allò que s'ha manifestat per la Sra. Suñer, li estranya que des de fa
temps s'haguera dit que la construcció del nou Institut era imminent. Li agradaria
que el Sr. alcalde posara la mateixa il·lusió en aquests temes que en altres.

El Sr. Alfonso Rus, alcalde: Si no s'haguera aprovat el nou Pla General
l'Ajuntament no disposaria d'aquests terrenys. El nou Pla es va tramitar amb
celeritat, en any i mig. El retard del projecte del nou Institut es deu al fet que s'ha
retocat diverses vegades perquè s'ha cercat anar al màxim. D'un pressupost inicial
de 300 milions de pessetes s'ha passat a un de 1.000. Al final se cedeix una
parcel·la de 19.700 m2 per a recollir totes les necessitats del Centre. D'haver estat el
projecte s'haguera realitzat abans la cessió. El Partit Socialista deia que açò era
fum; hauran d'engolir-se'l perquè les obres estaran en marxa a final d'any. Finalitza
agraint que el llavors conseller Sr. Tarancón rebutjara l'opció de gastar els diners a
reformar l'actual Institut per a fer-ne un nou en una zona d'expansió, moderna i
oberta.

La Sra. Cristina Suñer, del Bloc, indica que la veritat és que la Conselleria no
inicia les actuacions fins que té els terrenys i això es porta dient des de l'any 2003.
És cert que el PGOU es va fer en any i mig, per això es modifica tant.

El Sr. Alfonso Rus, alcalde: El Pla es modifica les vegades que calga. El
projecte del nou Institut s'ha redactat amb independència que no estiguera
formalitzada la cessió de terrenys. Quan comencen les obres què dirà l'oposició?
Deien que era mentida, no volien que es fera, no tenien il·lusió.

El Sr. Ildefonso Suárez, Portaveu del Partit Socialista: el seu grup mai ha dit
que no es faça el nou Institut. El que ocorre és que està sent imminent des de l'any
2000. El seu grup va dir que no estaria per al curs  2001-2002, ni estarà per a
aquest ni probablement per al pròxim. Es va dir que el Mapa Escolar estaria ultimat
per al 2002 i els alumnes continuen estant en barracons i falten molts col·legis per
fer.

El Sr. Alfonso Rus, alcalde: És lògic que s'instal·len barracons mentre duren
les obres als centres escolars. L'oposició ha dubtat que fóra certa la construcció del
nou Institut. Quan va assumir el càrrec d'alcalde va haver de gestionar la
remodelació de l'Institut Josep de Ribera ja que el Partit Socialista no va fer cap
actuació. A la Conselleria no tenien ni l'Avantprojecte. Finalitza indicant que si
alguna cosa té és il·lusió i ganes de treballar. No està d'acord amb el Mapa Escolar
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perquè entén que no es pot mantenir un Institut en cada poble. Anuncia que l'Escola
Oficial d'Idiomes s'instal·larà a Xàtiva, en l'aulari dels instituts.

Sr. Ramón Vila, del Partit Popular, regidor d'Educació: S'ha demostrat que el
nou Institut no era fum, encara que li haguera agradat que es fera abans. El Sr.
alcalde, que segons l'oposició no té cap interès per l'educació, es va encarregar al
seu dia de desbloquejar la remodelació de l'Institut Josep de Ribera i la construcció
del Taller Ocupacional, la qual cosa demostra la seua sensibilitat per aquesta
matèria. Destaca l'actuació brillant del Sr. alcalde en el present assumpte ja que va
aconseguir que no es remodelara l'actual IB Simarro i se’n construïra un nou, per al
que va oferir a la Conselleria la millor parcel·la possible, en El Palasiet, i això va ser
criticat per l'oposició. Xàtiva tindrà dos dels cinc millors instituts gràcies a l'actuació
del Sr. alcalde. Informa que la Conselleria té previst l'inici del procediment de
licitació de les obres que, a causa de la seua quantia, haurà de publicar-se en el
Diari Oficial de la Comunitat Europea per un termini de 52 dies. Finalitza indicant
que mai han dit que les obres anaren a iniciar-se de manera imminent.

Sr. Vicente Caballero, del Grup Socialista: Sobre l'Escola Oficial d'Idiomes
assenyala que el Sr. alcalde només fa que vendre i vendre (AVE, Centre Social,
Extensió Universitària), a la qual cosa replica el Sr. alcalde en el sentit que tot el que
diu ho fa; en l'AVE el Partit Socialista no va invertir res; estava en un estat
lamentable; s'han iniciat les obres de construcció del nou edifici una vegada
finalitzades les preceptives excavacions arqueològiques.

Sr. Ildefonso Suárez, portaveu del Grup Socialista, manifesta que hi ha coses
que el Sr. alcalde anuncia i no es compleixen: platja d'Alboi, telefèric al Castell, neu
artificial, etc. Conclou afirmant que en l'època socialista es va fer molt en matèria
d'educació (Martínez Bellver, Teresa Coloma, Taquígraf Martí, Attilio Bruschetti, etc.)

Finalitza el Sr. alcalde que el projecte de la neu artificial encara es farà; pel
que fa al telefèric estaven les gestions molt avançades, faltava informe de la
Conselleria sobre l'impacte ambiental i visual; només per això no es va fer.

L'Ajuntament en Ple, després de deliberació i per unanimitat dels setze
membres presents, va prendre l'ACORD següent:

Primer:  Aprovar la cessió gratuïta a la Generalitat Valenciana, Conselleria de
Cultura, Educació i Esport, de la  parcel·la qualificada com a Equipament Educatiu
Cultural, concretament el ED del sector  R-3 Palasiet, amb una superfície de
19.761,49 m2, que afronta amb vials públics, per tots els seus costats, a fi que siga
destinada a la construcció  del nou Institut d'Educació Secundària Dr. Lluís Simarro.

Aquesta parcel·la és propietat de l'Ajuntament de Xàtiva, amb la qualificació
de Bé de Domini Públic, adquirida com a conseqüència de la reparcel·lació del
Sector El Palasiet, tal com consta en el Certificat Administratiu de la citada
reparcel·lació, de data 3 de març de 2005. Inscrita en el Registre de la Propietat de
Xàtiva, al Tom 1162, Llibre 454, Foli 90, Finca 32931, Inscripció 1a.

Segon: Assumir el compromís de dotar la parcel·la:
a) dels serveis urbanístics perquè la parcel·la  abaste la condició de solar,

conforme al que disposa l'art. 6 de la llei 6/94, de 15 de novembre, de la GV,
reguladora de l'Activitat Urbanística:
• Accés rodat amb pavimentat de calçades i voreres de tots els carrers i vials a

què dóna front.
• Abastiment d'aigua i xarxa d'hidrants contra incendis.
• Evacuació d'aigües (pluvials i residuals).
• Subministrament d'energia elèctrica en baixa o mitja tensió.
• Enllumenat públic.
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• Telefonia.
b) Eliminar qualsevol obstacle, servitud o impediment que poguera dificultar el

normal desenvolupament de les obres i de tots aquells que es descobriren amb
posterioritat.

c) Adoptar els projectes necessaris, per a la urbanització expressada en el
punt 1.1. i per a l'eliminació de servituds i obstacles expressats en el punt 1.2.

Tercer: Facultar l'alcalde president per a la signatura de la corresponent
escriptura pública de cessió gratuïta i per a la realització de totes les actuacions que
foren necessàries en execució del present acord.

Quart: Remetre certificat del present acord a la Conselleria de Cultura,
Educació  i Esport, i a Construcciones e Infraestructuras educativas de la
Comunidad Valenciana (CIEGSA), junt amb la resta de la documentació sol·licitada
per a la formalització de la cessió.

Cinquè: Donar compte de l'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 donar de baixa l'esmentada finca en l'Inventari Municipal de Béns i
Drets.

5è - EXP. NÚM. 99/2005, MODIFICACIÓ DE LA REDACCIÓ DE TRES
ARTICLES DE LES ORDENANCES DEL PLA ESPECIAL DEL PARATGE
NATURAL MUNICIPAL COVA NEGRA

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en el qual consta acord del
Ple de la corporació de data 7 de juliol de 2005, sol·licitant la Declaració de Paratge
Natural de “La Cova Negra”, amb una superfície total de 57,182 hectàrees, i un
àmbit territorial definit per les següents parcel·les cadastrals: Parcel·les 30
(subparcel·la g), 31 i 32 del Polígon 15 i el domini públic hidràulic del riu Albaida en
el terme municipal de Xàtiva, des del límit amb el terme municipal de Bellús fins a la
desembocadura del Barranco del Quadrado (Parcel·la 9011 del Polígon 15).

Resultant que per la Generalitat Valenciana, Conselleria de Medi Ambient,
s'ha detectat un error en l'articulat del Projecte de Pla Especial, havent de modificar-
se en el sentit següent:

Article 5.2 – (Pàgina 8 de la Normativa del Projecte de Pla Especial).

On diu: << Les determinacions del PE entraran en vigor l'endemà de la publicació de
la seua aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i seguiran
vigents fins tant no es revise el pla, per haver canviat bastant les circumstàncies o
els criteris que han determinat la seua aprovació.>>

Haurà de dir: << Les determinacions del PE entraran en vigor a partir del dia de la
seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i seguiran vigents fins
tant no es revise el pla, per haver canviat bastant les circumstàncies o els criteris
que han determinat la seua aprovació.>>

Article 69 – (Pàgina 37 de la Normativa del Projecte de Pla Especial).

On diu:
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<< 1. El Consell de Participació del Paratge, conforme amb el que estableix la Llei
11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals
Protegits de la Comunitat Valenciana, és l'òrgan col·legiat de caràcter consultiu,
col·laborador i assessor de la gestió, que canalitza la participació en la mateixa de
les administracions i dels interessos socials i econòmics implicats en la gestió del
Paratge.
2. La naturalesa i funcions del Consell de Participació estan establertes amb

caràcter genèric, respectivament, pels articles 48 i 50 de la Llei 11/1994, de 27
de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la
Comunitat Valenciana..

3. El Consell de Participació del Paratge estarà compost inicialment per:
a) Dos representants escollits per l'Ajuntament de Xàtiva, un dels quals actuarà
com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge
Natural Municipal, distints de l'Ajuntament. Cas de no existir o renunciar a participar
en tal òrgan, se sumarà aquest lloc a la representació del grup c).
c) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o
que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica,
l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius de la qual
coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
d) Un representant de la Direcció General amb competències en espais naturals
protegits en els serveis territorials de València, de la Conselleria de Territori i
Habitatge.
e) El president del Consell de Participació.
El Consell de Participació podrà ampliar-se per a donar cabuda a nous
representants d'interessos del Paratge.
4. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal es constituirà en el

termini de sis mesos des de la declaració del mateix.
Seran funcions de tal òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article
50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals
Protegits de la Comunitat Valenciana, i aquelles que, si és el cas, s'establisquen per
l'Ajuntament.
5. El president del Consell de Participació serà nomenat per l'Ajuntament entre els

membres del Consell.
6. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació

es podran aprovar unes normes internes de funcionament.

Haurà de dir:
<< 1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal de La Cova
Negra com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en
la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics
afectats.
2. El Consell de Participació del Paratge estarà compost per:

a) Dos representants escollits per l'Ajuntament de Xàtiva, un dels quals
actuarà com a secretari del Consell de Participació.

b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del
Paratge Natural Municipal, distints de l'Ajuntament. Cas de no existir o
renunciar a participar en tal òrgan, se sumarà aquest lloc a la
representació del grup c).
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c) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics,
afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través
de l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol
classe o els objectius de la qual coincidisquen amb la finalitat de l'espai
natural protegit.

d) Un representant de la Direcció General amb competències en espais
naturals protegits en els Serveis territorials de València, de la Conselleria
de Territori i Habitatge.

e) El president del Consell de Participació.

L'Ajuntament podrà proposar la modificació de la composició del Consell de
Participació per a donar cabuda a altres representants de col·lectius amb interessos
en el Paratge Natural Municipal. La modificació de la composició del Consell de
Participació haurà de ser aprovada per Acord del Consell de la Generalitat
Valenciana.
 3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal es constituirà en el
termini de sis mesos des de la declaració del mateix.
Seran funcions de tal òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article
50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals
Protegits de la Comunitat Valenciana, i aquelles que, si és el cas, s'establisquen per
l'Ajuntament.
4. El president del Consell de Participació serà nomenat per l'Ajuntament entre els
membres del Consell.
5. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació es
podrà aprovar unes normes internes de funcionament.>>

Article 71.1 – (Pàgina 40 de la Normativa del Projecte de Pla Especial).

On diu: << La inobservança o infracció de la normativa aplicable al Paratge Natural
Municipal serà sancionada de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre,
d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i la resta de legislació
sectorial que la s'aplique, sense perjudici del que disposa el Codi Penal.>>

Haurà de dir: << La inobservança o infracció de la normativa aplicable al Paratge
Natural Municipal serà sancionada de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de
desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, sense perjudici
d’allò exigible en via penal, civil o de qualsevol altre ordre en què poguera
incórrer.>>

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 5 de setembre de
2005.

El Sr. Roger Cerdà, del Grup Socialista, assenyala que el seu grup votarà a
favor de les modificacions puntuals proposades. Espera que el regidor delegat de
Medi Ambient mantinga la seua paraula que el Partit Socialista tinga representació
en el Consell de Participació. Intervé el Sr. Juan Carlos Crespo per a  ratificar el seu
compromís.

L'Ajuntament en Ple, després de deliberació i per unanimitat dels setze
membres presents, va prendre l'ACORD següent:



11

Primer:  Aprovar les modificacions de l'articulat contingut en el projecte del
Pla Especial del paratge Natural Municipal de la Cova Negra, en els termes que
consten en la part expositiva del present acord.

Segon: Remetre certificat del present acord a la Generalitat Valenciana,
Conselleria de Medi Ambient, i donar compte al regidor delegat de Medi Ambient i al
biòleg municipal.

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 855  al 904 (corresponent al mes d'agost de 2005).

Sr. Ildefonso Suárez, portaveu del Grup Socialista, pel que fa al decret
d'aprovació d'hores extraordinàries indica que alguna cosa no funciona bé quan hi
ha un empleat que cobra 2.300,00€ d'hores extres. No hi ha bona organització,
s'incompleix la normativa.

De tot això, queda el Ple assabentat.

7è.- DESPATX EXTRAORDINARI

Assisteix a la sessió nombre suficient per a adoptar la urgència i tractar
assumptes no inclosos en l'Ordre del Dia, 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, el Sr.  president  va sotmetre a la consideració dels membres
assistents, declarar la urgència i passar a tractar els següents assumptes no
inclosos en l'Ordre del Dia de la present sessió sent acceptats per unanimitat:

7è1. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL
TRANSVASAMENT XÚQUER AL VINALOPÓ.

El secretari dóna lectura a la Moció presentada el 7 de setembre de 2005 pel
Sr. Ildefonso Suárez Garrido, portaveu del Grup Socialista, sobre el transvasament
Xúquer – Vinalopó, del següent tenor literal:

“La Comunitat Valenciana necessita augmentar la seua disponibilitat de
recursos hídrics per afrontar el futur amb solvència, recuperar l'equilibri ecològic dels
nostres ecosistemes aquàtics i assegurar, en definitiva, una adequada qualitat de
vida als seus ciutadans. Aquest objectiu requereix de l'actuació coordinada de totes
les administracions implicades, així com d'un ampli consens social que ho abone. En
aquest sentit, estem assistint a la mobilització de nombrosos sectors socials a favor
d'una política hídrica consensuada a la Comunitat Valenciana, amb iniciatives com
la proposta de constitució d'un Forum de l'Aigua o el diàleg iniciat entre agricultors i
regadors per a resoldre conjuntament els problemes hídrics que els afecten.

Aquest diàleg s'ha centrat especialment en el dèficit hídric de la província
d'Alacant i, en concret la sobreexplotació dels aqüífers del Vinalopó, que constitueix
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un problema social, econòmic i mediambiental de primer ordre per a la Comunitat
Valenciana. Per a col·laborar en la seua solució, el Pla Hidrològic de la Conca del
Xúquer de 1998 preveu la possibilitat que, garantint la prèvia satisfacció de les
demandes del  riu Xúquer i respectant la prioritat dels seus regadius   tradicionals,
es puguen transferir fins a 80 Hm3 de recursos superficials sobrants del Xúquer a les
comarques del Vinalopó, Alacantí i Marina Baixa, per a pal·liar la sobre explotació
dels seus aqüífers. Així mateix, el mateix Pla Hidrològic del Xúquer recull la
necessitat de cometre la modernització dels regadius del Xúquer per a obtenir de
l'estalvi d'aigua, els com cal sobrants que es necessiten. El transvasament Xúquer-
Vinalopó, recollit en l'annex II del PHN i actualment en execució, suposa un projecte
de solidaritat entre valencians que ha de mantenir-se com a instrument de cohesió
social i vertebració territorial. No obstant això, continua pendent la modernització
dels regadius del Xúquer, pel que fa a la construcció de les infraestructures de
transport i distribució de l'aigua fins a la parcel·la, actuació que ha de realitzar
íntegrament la Generalitat Valenciana, en compliment del Conveni signat amb la
Unió Sindical d'Usuaris del Xúquer (USUX) el 2001. L'incompliment d'aquest
compromís posa en risc l'eficàcia de la conducció Xúquer-Vinalopó, i es pot produir
la paradoxa que l'esforç inversor del Govern de l'Estat en aquesta infraestructura no
puga produir els efectes desitjats per a la inexecució de les responsabilitats de la
Generalitat Valenciana.

La imminent decisió sobre el lloc de presa d'aigua per al transvasament
Xúquer-Vinalopó que ha de prendre el Govern de l'Estat i les contínues
manifestacions dels diferents agents socials sobre aquest tema, fan necessari fer
sentir la veu dels ajuntaments (com a administració més pròxima als ciutadans).

Segons els últims estudis, tant oficials del Ministeri de Medi Ambient, com
d'entitats particulars, coincideixen en la impossibilitat de fer un transvasament de 80
Hm3 a Cortes de Pallars per falta de cabal mitjà i a més aconsellen la presa de
l'aigua a l'Assut de la marquesa aigües avall. És aigua més apta per al reg com
demostra que està tradicionalment usada pels regadors de la zona, i en tot cas, amb
índex de contaminació menor que l'aigua que seria transvasada des de l'Ebre. A
més, el traçat previst a través del massís del Caroig implicava greus afeccions medi
ambientals que queden solucionats amb aquesta proposta.

D'altra banda, la preservació dels valors culturals, socials, econòmics i
ambientals del riu Xúquer és imprescindible per al futur desenvolupament de la
Comunitat Valenciana. En aquest sentit, la progressiva reducció del seu cabal i el
conseqüent deteriorament dels ecosistemes de les riberes i de l'Albufera, provocats
pel constant increment de les demandes d'aigua i per la disminució dels
aportaments de capçalera, així com per la insuficient depuració de les aigües
residuals que s’apropen en el seu llit, obliga a actuar amb caràcter urgent per a
restituir l'equilibri ecològic del riu. Per això, els recursos alliberats per a la
modernització dels regadius haurien de ser utilitzats prioritàriament per a restaurar el
deteriorament ambiental del Xúquer i de l'Albufera.

Davant d'aquesta situació, el grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de
Xàtiva, proposa l'adopció dels següents

ACORDS
1. Manifestar el total suport d'aquesta corporació a la transferència de cabals

des del Xúquer al Vinalopó, com a expressió de solidaritat i instrument de
cohesió social i vertebració territorial.
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2. Manifestar el suport a la proposta de constitució d'un Forum de l'Aigua que
propicie el diàleg i la cerca d'una solució consensuada als problemes
hídrics que afecten la Comunitat Valenciana i abonar el procés de diàleg
impulsat pels regadors i agricultors valencians.

3. Sol·licitar al Consell de la Generalitat Valenciana que execute urgentment
els seus compromisos amb l’USUX en matèria de modernització de
regadius, que proporcionaren els cabals sobrants per al transvasament al
Vinalopó i , així mateix, que realitze les obres del post transvasament
Xúquer-Vinalopó que permeten distribuir eixos cabals entre els usuaris.

4. Sol·licitar al Govern d'Espanya que, aplicant els mecanismes que
asseguren la major celeritat en la seua execució, finalitze la Conducció
Xúquer-Vinalopó amb el traçat que preveu la presa d'aigua a l'Assut de la
Marquesa perquè es garanteix així la màxima eficàcia de la infraestructura
i que, conjuntament, es cometa la resta d'actuacions previstes per a
proporcionar una solució definitiva al dèficit hídric de la província d'Alacant
i assegurar el bon estat ecològic del riu Xúquer i de l'Albufera de València.

El Sr. Ildefonso Suárez, en  la seua condició de signant de la Moció, justifica
la urgència de tractar la Moció perquè el tema és d'actualitat i la decisió del Ministeri
de Medi Ambient és imminent, per la qual cosa els ajuntaments de les comarques
afectades  han de pronunciar-se, en ser un assumpte que preocupa als agents
socials i sobretot als agricultors.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels setze membres presents, acorda
declarar la urgència de la Moció presentada

El Sr. Ildefonso Suárez, portaveu del Grup Socialista, indica que és evident el
dèficit hídric del Vinalopó. Els consums sobrepassen els aportaments de pluja a la
conca del Vinalopó. El tranvasament està aprovat des de 2003 i en execució. El
problema rau en la disputa sobre el lloc on ha de realitzar-se la presa. El Pla de
renovació de regadius del Xúquer va ser aprovat fa anys; no s'ha portat a efecte o
tan sols en una mínima part. Els aforaments previstos a Cortes de Pallars eren de
80 hm3 a l'any. Actualment, segons diversos estudis i dades oficials, no s'arriba a
eixa quantitat si no es fa la modernització dels regadius. Realitzar la presa a Cortes
de Pallars crea problemes perquè cal destinar aigua als regadius de les dues
Riberes i transvasar al Vinalopó. En canvi, l'aigua que arriba a l'Assut de la
Marquesa és aigua sobrant que va directament al mar, aigua que per al cultiu és
bona. Eixa solució planteja menys problemes.

Sra. Cristina Suñer, del Bloc: el seu grup s'ha oposat a qualsevol tipus de
tranvasament perquè això no resol el problema dels excessius abusos urbanístics
de la costa propiciats pels governs del Partit Popular. En relació amb la Moció,
pensa que fer la presa a l'Assut de la Marquesa és el mal menor; la solució de
Cortes de Pallars afecta els aqüífers del Caroig i la supervivència de la Canal. Estan
esperant que la Conselleria assumisca alguna de les 35 actuacions que té pendents
a la conca del Xúquer (modernització del regadiu a la Ribera Alta i Baixa). Considera
que l'aigua es necessita pels abusos urbanístics que s'estan fent a Alacant que han
deixat buits els aqüífers del Vinalopó. Proposa com a alternativa la construcció de
depuradores i dessaladores, en ser una solució més barata i pràctica. Finalitza
afirmant que votarà a favor de la moció presentada perquè és el projecte menys roí.
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Sr. Alfonso Rus, alcalde. Anticipa que el seu grup està en contra de la moció.
El primer transvasament va haver de ser el de l'Ebre, però els Srs. Maragall i Carod
van dir que als valencians ni aigua. No entén com el Sr. Joan Ignaci Pla recolza la
derogació de tal transvasament. Ha tingut l'oportunitat d'acudir al debat que sobre
aquest assumpte s'ha celebrat a les Corts Valencianes. El 1996 es va aprovar,
previs tots els tràmits, el transvasament Xúquer Vinalopó amb un cost de
80.000.000€, quan governava el Partit Socialista; durant les negociacions va accedir
el PP al govern de la nació. Una vegada executat el 50%, el Sr. Sabater, seguint
instruccions d'Esquerra Republicana de Catalunya, vol tirar-ho arrere. Li sorprèn que
el Bloc vulga dessaladores ja que en la vida ho havien dit. Cal conèixer la realitat; no
es pot manipular la gent. El Partit Popular volia la solidaritat de l'Ebre amb València,
Múrcia i Almeria perquè ens donaren l'aigua que sobra i ho han paralitzat; ara si
sobra aigua del Xúquer serem solidaris amb Alacant, només l'aigua que sobra, no
sap qui s'ha inventat això de punxar els aqüífers. Ho han paralitzat tot perquè volen
un nou projecte; el nou traçat proposat ascendeix a 400.000.000€, tirant al fem els
12.500 milions de pessetes realitzats. Es va a perdre l'ajuda Europea perquè ERC li
ho ha exigit a Sabater, això és molt greu. Hi havia consens amb els regants i la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a transvasar només l'aigua sobrant. Cal
tenir en compte que la nostra Comunitat és líder en el sector turístic. No creu que el
govern s'atrevisca a paralitzar-ho perquè hi haurà una gran confrontació entre
províncies. Les Corts Valencianes s'han pronunciat perquè no es canvie el traçat i
eixa és la voluntat del poble valencià. La política del Partit Socialista posa en perill la
vertebració de la Comunitat Valenciana. El diàleg i el debat va haver de fer-se abans
que s'invertiren 12.500 milions de pessetes. No hi ha cap alcalde de la comarca de
la Ribera que no estiga a favor del transvasament plantejat. El seu grup està d'acord
amb allò que s'ha decidit per les Corts Valencianes.

Sra. Cristina Suñer, del Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda: els
informes que avalaven el Pla Hidrològic Nacional no eren reals, estaven falsejats; hi
ha altres informes, com els de la Universitat (Xúquer Viu) que estan redactats per
tècnics independents, en els quals es diu que no hi ha cabal per a cedir i no es
respecta la qualitat mediambiental. Les dades que facilita el PP estan falsejats,
tracten de defensar els interessos dels constructors. La Unió Europea va suspendre
les ajudes per al transvasament de l'Ebre perquè no respectava el medi ambient. És
demagògia parlar de l'aigua que sobra ja que la moció presentada no està en contra
de donar l'aigua sobrant. El seu grup vol que hi haja un consens tècnic; el
transvasament serveix perquè guanyen diners els constructors, per als abusos
urbanístics. S'ha ignorat els agricultors del Vinalopó que són utilitzats per alguns
personatges per a enfrontar-los als de La Ribera. A la Marina ja hi ha un problema
d’escassetat d'aigua per a consum humà, per això estan a favor de la presa de
l'Assut de la Marquesa, com a mal menor. Pel que fa al recent Ple de les Corts
Valencianes indica que no van invitar a moltes associacions agràries. Reitera la
necessitat que es complisquen les 35 actuacions pendents des del massís del
Caroig fins a Cullera; el problema és que la Conselleria no té diners per a complir-
les. Finalitza assenyalant que el PP fomenta un turisme de baixa qualitat, amb una
construcció massiva que destrossa el medi ambient.

Sr. Ildefonso Suárez, portaveu del Grup Socialista: sembla que el Sr. alcalde
ha fet un discurs més com a president Provincial del PP que com a alcalde. No es
tira tots els diners invertits perquè allò que s'ha realitzat des de Font de la Figuera
serveix. La Moció presentada l'única cosa que pretén és que el Ple es pronuncie
sobre el lloc més adequat per a fer la presa.
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Sr. Alfonso Rus, alcalde: Replica al Sr. Suárez afirmant que actua com a
alcalde president d'aquest Ajuntament.  Si es fa la presa a l'Assut de la Marquesa
cal elevar l'aigua 700 metres i fer quatre subestacions, i arribaria l'aigua a Alacant
amb un increment del cost de 17 a 100 pessetes per metre cúbic; això no ho pot
mantenir cap agricultor, és inviable. El PP i ell com a alcalde de Xàtiva es nega a un
canvi de traçat perquè no hi ha cap informe que diga que no hi ha aigua. En el cas
que no hi haguera aigua no es farà cap tranvasament.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra de la moció (el de l'alcalde-
president més els deu dels regidors integrants del Grup Popular) i cinc vots a favor
(els vots dels regidors del Grup Socialista i el vot de la regidora del grup Bloc
Nacionalista Valencià-Esquera Verda) ACORDA EL SEGÜENT:

ÚNIC: Desestimar la Moció de referència presentada pel Portaveu del Grup
Municipal Socialista.

8è –  PRECS I PREGUNTES

Es van formular els següents precs i preguntes:

I) Preguntes formulades per la senyora Cristina Suñer Tormo al Sr. Vicente Parra
en l'anterior sessió plenària.

a) Pel que fa a la quantitat que l'Ajuntament ingressa per publicitat  en la concessió
del Bus i del Tren turístic, contesta que no s'ha ingressat cap quantitat.

b) S'han obert expedients per abocaments il·legals a la sèquia Murta? Contesta que
s'han formulat denúncies pel president de la Sèquia Murta. Els tècnics
municipals, davant aquestes denúncies, intenten esbrinar qui són els
responsables dels abocaments i, si es descobreix, s'incoa expedient
sancionador. Totes les empreses estan connectades als col·lectors i disposen de
companyies que recullen els olis. Hi ha una contínua comunicació entre els
tècnics municipals i la comunitat de regants. Actualment creu que no hi ha
expedient obert a cap empresa.

c) Si s'ha arribat a un acord amb els propietaris afectats per l'ampliació de
l'aparcament de l'Hospital o es va a iniciar l'expropiació. Contesta que ja va
informar en la Comissió Informativa. S'intentarà arribar a un acord i en cas
contrari s'iniciarà l'expropiació.

d) Per la situació en què es troba la paralització de llicències al nucli antic. Contesta
que no s'han paralitzat. És cert que hi ha una ralentització ja que els informes
favorables de la Comissió de Patrimoni no són suficients per a la concessió de
les llicències, sent preceptiu que conste l'autorització de la Direcció General de
Patrimoni.

e) Per què no s'ha portat a Ple el PAI Bio golf, si es disposa dels informes tècnics i
per què es deneguen còpies del PAI. Contesta que els informes municipals
encara no estan.

f) Per la situació en què es troba l'expedient sancionador obert a Construcciones
Bolvens per edificar en vial públic. Contesta que l'expedient està en tràmit. La
Sra. Suñer afegeix si es va a ordenar la reposició a l'estat anterior ja que és més
rendible pagar la sanció i no haver de demolir la part construïda il·legalment. El
Sr. Parra  indica que quan l'expedient es vaja a resoldre es donarà compte a la
Comissió Informativa.
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g) Pel criteri i concepte pel qual s'assignen gratificacions a treballadors. El Sr. Parra
indica que li respondrà el regidor delegat de Recursos Humans. El Sr. José
Antonio Vidal contesta que el criteri és el de la necessitat de cobrir el servei de
cada departament.

h) Per l'import del contracte d'inauguració i clausura de la Fira, actuació del grup
Amaral. Contesta que la directora de l'Àrea de Fira i Festes li facilitarà les dades.

II) Preguntes que es formulen en la present sessió.

Sra. Cristina Suñer, del Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda:

1.- Al  Sr. Jorge Herrero, regidor d'Esports

a) Pel que fa al preu de les entrades a la Piscina Murta, pregunta pels criteris que
se segueixen, sobre si hi ha Ordenança, destí dels diners i si s'ha modificat el
contracte amb el concessionari.

Contesta el Sr. alcalde indicant que el contracte és el vigent i el preu no s'ha
modificat. S'aplica l'Ordenança vigent.

b) Pel que fa a les declaracions del regidor d'Esports sobre els problemes per a la
posada en funcionament de les instal·lacions esportives: a quins problemes es
refereix?

El Sr. Herrero contesta que no hi ha problemes, no entén al que es refereix la Sra.
Suñer.

c) Perquè s'ha acomiadat al socorrista de la piscina murta? Ha sigut per les seues
declaracions?

Contesta el Sr. alcalde informant que el socorrista no complia amb les seues
funcions. Quan se li va explicar quina era la funció d'un socorrista va decidir anar-
se'n.

2.- Al  Sr. Ramón Vila, regidor de Cultura

El 22-02-2005 va sol·licitar per escrit còpia dels reglaments d'ús del Gran Teatre i de
l'Auditori i fins a la data no se li han facilitat aquests reglaments?

El Sr. Vila contesta que el del Teatre s'està preparant. Sra. Marian Soro informa que
de l'Auditori sí que hi ha Reglament; se li lliurarà còpia.

3.- Al Sr. alcalde

a) El 2-11-2004 va sol·licitar per escrit còpia de conveni de col·laboració amb el CD
Olímpic i no se li ha contestat. Aquest club és una associació legalment
constituïda per a rebre subvencions públiques? Contesta que creu que sí, perquè
des de sempre s'ha subvencionat l'Olímpic. Està d'acord amb què s'ha de fer
correctament. El conveni que sol·licita que li'l facilite el Sr. interventor o el Sr.
secretari.
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b) Pel que fa a la declaració de BIC del convent de Santa Clara, quines gestions ha
realitzat l'Ajuntament perquè, en compliment de la legalitat vigent, es permeta
l’accés dels ciutadans al convent? Contesta que no s'ha realitzat gestions; que
és la Conselleria qui ha d'actuar; els propietaris volen vendre-ho però com és
BIC ningú està interessat en la seua adquisició.

4.- Al  Sr. Vicente Parra, regidor d'Obres i Urbanisme

a) La mercantil Urvisa està realitzant obres en un solar del carrer República
Argentina, té autorització per a utilitzar la cinta policial i per a ocupar la via
pública fins i tot a la vorera de davant?

Contestarà en la pròxima sessió.

b) Sobre el sistema de recollida d'aigües pluvials: és l'adient? hi ha solucions per a
vessaments i plans d'evacuació d'aigües pluvials? En les noves urbanitzacions es
fan les previsions adequades per als vessaments? Contesta que el sistema no és
l'adient en algunes zones del nucli urbà, és un problema que ve heretat. S'ha
realitzat el col·lector central i està prevista la pròxima execució del sobreeixidor
d’aquest col·lector. En les noves urbanitzacions si que està prevista la recollida
d'aigües de la muntanya, i existeix fins i tot un Pla especial pel que fa a això.

Finalment, la Sra. Suñer sol·licita que en la pròxima Comissió Informativa d'Obres
Públiques es tracte l'assumpte de la protecció de l'arbratge de l'Albereda, d'acord
amb el mandatat pel Ple com a conseqüència de la Moció per ella presentada.

Sr. Roger Cerdà, del Partit Socialista, al regidor delegat de Medi Ambient Sr. Juan
Carlos Crespo Badía:

a) El  Decret 163/1998, de 6 d'octubre, de la Generalitat Valenciana,   aprovant el
Pla Especial sobre riscos d'incendis forestals, estableix que els municipis han
d'elaborar i aprovar un Pla d'Actuació Local per a fer front als incendis forestals.
S'ha fet alguna cosa pel que fa a això?

b) El mateix Decret assenyala que els ajuntaments han de promoure que les
empreses facen els seus propis  Plans d'Emergència i que s'integren en el Pla
Municipal. S'ha fet alguna cosa pel que fa a això?

El Sr. Crespo manifesta que contestarà en la pròxima sessió plenària.

Sr. Vicente Caballero, del Partit Socialista:

1.- Als regidors d'Educació, Sr. Ramón Vila i de Benestar Social, Sra. Mª José
Masip:

a) Pel mes de gener de 2004 es va aprovar la constitució de la Mesa d'Immigració,
quan pensen convocar-la?

b) Seguint amb la problemàtica de la immigració: quines actuacions i mesures
estan previstes des de les citades regidories pel que fa a l'atenció immediata
d'aquesta població per a la seua integració?
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Sra. Mª José Masip contesta que des del punt de vista de Benestar Social, qualsevol
immigrant regularitzat és tractat com qualsevol ciutadà, té dret a les mateixes
ajudes. Fa referència a la col·laboració amb els sindicats mitjançant un conveni que
ha permès duplicar les ajudes en matèria d'assessorament jurídic. L'educadora vela
per l'escolarització de tots els xiquets.
Sr. Ramón Vila contesta que tots els alumnes, fills d'immigrants, són escolaritzats.
Ha demanat informe als col·legis per a saber quanta gent hi ha dedicada als
col·lectius amb necessitats; entre eixos col·lectius estan evidentment els immigrants.
Quan dispose de l'informe el facilitarà.

2.- Formula els precs següents:

1.- Que es destine un percentatge del pressupost municipal a Programes d'ajuda per
a beques per a la gratuïtat dels llibres escolars. El Sr. alcalde assenyala que li
sembla bé, però ha d'implicar-se el govern de la nació. No està d'acord en què les
ajudes es realitzen de manera incondicional, ja que només han d'anar dirigides als
qui realment faça falta.

(A les 14.45 h s'incorpora a la sessió la regidora del PP Sra. Elena Llopis)

2.- Que en el si del Ple de la corporació es debata l'assumpte relatiu als Estudis
Universitaris a Xàtiva.

Sr. Rafael Llorens, del Partit Socialista, al regidor d'Obres Sr. Vicente Parra:

a) Sobre les obres de remodelació del jardí del costat de la muralla de l'avinguda de
Selgas. El Sr. regidor delegat d'Obres ha manifestat que tenen l'autorització de
Patrimoni, és verbal o escrita?, ja que la Comissió de Patrimoni no es reuneix des
de febrer. Contesta el Sr. Parra que la proposta del nou jardí és de fa més d'un any i
llavors sí es reunia. Intervé el Sr. Llorens per a manifestar que la sensibilitat del
regidor no ha sigut amb el patrimoni sinó amb la mercantil que va construir l'edifici
del costat del jardí perquè les obres costaran 30.000€ i el jardí l’havia d'haver fet la
citada mercantil a canvi de deixar-los utilitzar l'accés a través del buit de la muralla.
El Sr. alcalde i el regidor delegat d'Obres indiquen que mai es va arribar a eixe
acord.

b) Quan està prevista la finalització del Pla Especial del nucli antic? El Síndic de
Greuges ja ha advertit sobre l'obligació de tenir aprovat aquest Pla. Contesta que
sol·licitarà informació a l'arquitecte municipal, que és l'encarregat de la seua
redacció.

Sr. Ildefonso Suárez, Portaveu del Partit Socialista:

1.- Al regidor d'Hisenda el Sr. Rafael Capuz:

a) Quina és la situació quant a la periodificació actual i capital pendent d'amortitzar
de tots els convenis d'inversions subscrits per l'Ajuntament amb altres
Administracions?

b) Quina quantitat queda pendent de rebre del Conveni d'Urbanització del Centre
Històric signat l'any 1997 per a tres anys?
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El Sr. Capuz manifesta que contestarà en la pròxima sessió plenària.

2.- A la regidora de Fira i Festes Sra. Rosa Mª Esteban:

Quina empresa ha gestionat les parades de fira del tram de l'Albereda entre Correus
i l'Ajuntament i com s'ha fet la gestió del cobrament del lloguer i per quins imports?

Contesta que informarà en la pròxima Comissió Informativa.

3.- Al regidor de Participació Ciutadana, el Sr. Ramón Vila

Quines mesures ha pres o pensa prendre per a fer realitat la seua promesa que
enguany posaria en marxa el que preveu la Carta de Participació Ciutadana
aprovada per aquest Ple?.

Contesta que es posarà en marxa durant el present exercici.

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. DE TOT AIXÒ S'ESTÉN LA PRESENT ACTA, DE LA QUAL JO,
EL SECRETARI EN FUNCIONS, DONE FE I CERTIFIQUE,

      L'ALCALDE,                                                      EL SECRETARI EN FUNCIONS,


