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PLE ORDINARI NÚM. 12

ACTA  DE   LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL PLE  DE L'EXCEL·LENTÍSSIM
AJUNTAMENT D'AQUESTA CIUTAT DE XÀTIVA CELEBRADA EL DIA  SIS
D'OCTUBRE 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
dotze minuts del dia 6 d'octubre de l'any 2005, sota 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 quòrum 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. Ramon Ortolà 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

NO ASSISTEIX:

Sr. Tomás Fuster Bellido, que excusa la seua no assistència.
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. 11, DEL 8 DE
SETEMBRE 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 altra objecció, amb el vot favorable dels regidors
present, excepció feta de l'abstenció del senyor Josep Martínez Alventosa, va ser
aprovada l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 8
de setembre  de l'any 2005.

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

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

Resolució d'Alcaldia número 930, de 9 de setembre de 2005, que diu
textualment:

“Havent d'absentar-me de la localitat, el dia 12 de setembre de 2005,  per
raons personals, i de conformitat amb el que disposen els articles   21-3 de la Llei
Reguladora de les Bases del Règim Local, de 2 d'abril de 1985 i 43.5 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de
novembre de 1986, RESOLC:

Primer.- Delegar les funcions d'alcalde, per al dia 12 de setembre de 2005,
en el 2n tinent d'alcaldel Sr. Rafael Capuz Aznar, per a realitzar les funcions
d'alcalde.

Segon.- La Delegació de què es tracta, produirà efectes durant eixe dia,
sense perjudici de la preceptiva publicació d'aquest Decret en el Butlletí Oficial de la
Província.

Tercer.- Comunicar la present Resolució als membres de la corporació i als
departaments municipals interessats i donar compte a l'Ajuntament en Ple en la
primera sessió que se celebre”.

De tot això l'Ajuntament en Ple, va quedar assabentat.

3r - EXP. NÚM.  635/2005 SOL·LICITUD DE PRÉSTEC PER A FINANÇAR
LES INVERSIONS DE 2005

El secretari dóna compte del procediment seguit pels serveis econòmics
d'aquest Ajuntament, sol·licitant oferta a diverses entitats de crèdit, a fi de contractar
un préstec a llarg termini per a finançar les inversions previstes en el pressupost de
2005, per un import d'1.593.053,29 €.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Economia Règim
Interior, de 29 de setembre de 2005, en el qual es proposa contractar amb la Caixa
del Mediterrani el préstec de referència, per ser l'oferta econòmicament més
avantatjosa per a l'Ajuntament.

Vist l'informe de l'interventor-acctal. En el qual fa constar que l'expedient de
referència reuneix tots els requisits legals previstos en els articles 48 a 55 del RDL
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2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, que el préstec està previst en el pressupost, aprovat pel Ple de la
corporació el 30 de desembre de 2004, així com que de la liquidació de l'activitat
ordinària de l'exercici 2004, es dedueix un estalvi net positiu i que el volum total del
capital viu de les operacions de crèdit vigents a curt i llarg termini, no excedeix el
110 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici de 2004.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo,
pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda. Anuncia el seu vot en contra
que motiva en la nul·la participació que se li confereix en les decisions de govern,
especialment en matèria pressupostària de què, diu, no vol ser coresponsable.
Considera que s'està endeutant la Ciutat d'una forma exagerada el que, en el
present cas, s'evidencia més si és possible plantejant una operació amb un període
de carència coincident amb el temps que queda de mandat, mentre que les quotes
d'amortització no començaran a satisfer-se fins a l’any 2007.

Tot seguit fa ús de la paraula el senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup
Esquerra Unida-L'Entesa. Sol·licita que els punts 3, 4 i 5 es voten mitjançant el
sistema de votació nominal. El senyor secretari del Ple explica que en la redacció de
les actes es fa constància expressa del sentit del vot de tots els assistents (agrupats
per Grups Polítics) i que en el present cas es realitzarà de la mateixa manera.
Continua el senyor regidor, anuncia el seu vot en contra, manifesta que no desitja
corresponsabilitzar-se amb la política d'endeutament de l'equip de govern i matisa
que segueix sense conèixer el destí específic del préstec.

A continuació pren la paraula el senyor Ildefonso Suárez Garrido, pel Grup
Municipal Socialista. Anuncia el seu vot en contra en lògica amb la seua postura
contrària als Pressupostos. Considera que s'estan sol·licitant crèdits a compte dels
convenis i que s'està arribant a un llindar pròxim al límit del 110% dels recursos
ordinaris. Tals crèdits, diu, constitueixen una càrrega considerable per a
l'Ajuntament i un incompliment palmari de les promeses electorals del Grup del
senyor alcalde.

A la seua finalització intervé el senyor alcalde qui manifesta la seua
preocupació perquè, diu, es disfresse l'índex d'endeutament incloent-hi préstecs que
se sol·liciten per a finançar anticipadament convenis ja subscrits i el capital del qual,
a vegades, ni tan sols es disposa. Contínua dient que la seua promesa de no
incrementar el nivell d'endeutament es complirà i opina que els grups de l'oposició
estan mentint a l'opinió pública.

En segon torn d'intervencions, la senyora Suñer Tormo manifesta que, al seu
entendre, és el senyor alcalde qui confon termes i que l'endeutament que es plasma
en l'informe emès per l'interventor és el resultant de sumar tots els crèdits vius, que
en tot cas suposa una càrrega financera que ha de pagar l'Ajuntament i que és fer
artificis amb el romanent de tresoreria per a disfressar el nivell d'endeutament.

El senyor Martínez Alventosa abunda en les seues consideracions anteriors.
Discrepa de la política de préstecs del govern municipal. No participa dels artificis
comptables que, entén, es realitzen i, concretament, no comparteix que s'acudisca a
crèdits quan hi ha romanent positiu de tresoreria.

El senyor Suárez Garrido manifesta que el senyor alcalde confon un préstec
amb una pòlissa de crèdit. Que les bestretes de convenis no són pòlisses sense
préstecs i que així s'assenyala en l'informe d'Intervenció. Es lamenta que se'ls haja
titllat de mentiders quan la realitat evidencia que el nivell d'endeutament és major.

Tanca el senyor alcalde mantenint la seua afirmació que no hi haurà major
endeutament. Entén que encara que formalment siguen préstecs aquells que
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s'amortitzen a càrrec dels convenis no deuen, en la pràctica, computar. Conclou
titllant d'inconcebible la negativa a concertar un préstec per a anticipar inversions
finançades amb convenis l'amortització del qual no costarà diners als xativins.

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

Primer.- Aprovar el contracte de préstec amb La Caixa del Mediterrani per un
import d'1.593.053,29€, per a finançar diverses obres del pla d'inversions de
l'exercici 2005, amb subjecció a les següents característiques:

Termini de disposició de fons: des de la data de formalització del contracte
fins al 31-12-2005.

Carència: des de la data de formalització del contracte fins al 31-12-2006,
període en què només es pagarà interessos del capital disposat.

Termini d'amortització: el principal s'amortitzarà en el termini de deu anys, a
partir de l'1 de gener de 2007, data de finalització del període de carència,
mitjançant el pagament de 39 quotes de 39.826,33 i una quota de 39.826,42€.

Tipus d'interès: EURIBOR a 12 mesos més 0,19%, sense arredoniment.
Segon.- Facultar l'alcalde per a l'execució del present acord i la signatura de

tots els documents que siguen necessaris en Dret.
Tercer.-Notificar el present acord a la Caixa del Mediterrani, BANCAIXA, a la

Caixa d'Ontinyent i a la intervenció de fons als efectes oportuns.

4t - SOBRE AUTORITZACIÓ A PROEXA, SA PER A LA RENOVACIÓ
D'UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB LA CAIXA D'ESTALVIS
D'ONTINYENT

Donat compte de l'acord adoptat pel Consell General de Proexa, SA, de 28 de
setembre de 2005, pel qual s'acorda aprovar una operació de tresoreria entre la
societat municipal Proexa, SA i la Caixa d'Estalvis d'Ontinyent per un import de
600.000 euros i per a un termini d'1 any.

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

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

A les 12.45 hores s'absenta el regidor el senyor Rafael Capuz Aznar.
Obert debat, els portaveus dels tres Grups a l'oposició es manifesten en

contra de l'acord, afegeix el senyor Suárez Garrido que no comparteix la necessitat
que l'empresa pública municipal precise de dues pòlisses que, a més, estan
parcialment disposades.

I vist tot això, l'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor el de l'alcalde-
president més els deu dels regidors integrants del Grup Popular presents), huit vots
en contra (els sis  vots dels regidors del Grup Socialista presents, el vot del regidor
integrant del Grup Esquerra Unida-L'Entesa i el vot de la regidora integrant del Grup
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Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda) i una abstenció (per absència del
regidor Sr. Rafael Capuz Aznar del Partit Popular)  ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Avalar la societat municipal PROEXA, SA, FR, amb les següents
característiques:

Import: 600.000 euros.
Termini:   1 any.
Tipus d'Interès:  Euribor trimestral més un diferencial de l'1%.
Comissions:  Exempta.
Garantia:  Pignoració sobre drets de gestió.

Segon.- Facultar el Sr. alcalde per a la signatura del document de
formalització del contracte i la resta d'actuacions que en dret corresponguen i
remetre la documentació corresponent a la Caixa d'Estalvis d'Ontinyent als efectes
oportuns.

5è - EXP. NÚM. 245/1999,  ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ D'ÚS GRATUÏT
DE L'IMMOBLE, DESTINAT A RESIDÈNCIA PER A PERSONES AMB
DISCAPACITATS PSÍQUIQUES, ENTRE AJUNTAMENT DE XÀTIVA I LA CAIXA
D'ESTALVIS I MONTE DE PIEDAD D'ONTINYENT

Donat compte del conveni de col·laboració subscrit per a la implantació, a
Xàtiva, d'una residència per a persones amb discapacitats psíquiques amb data 19
de juny de 2002, entre la Caixa d' Ontinyent, l'Ajuntament de Xàtiva i la Conselleria
de Benestar Social de la Generalitat Valenciana, el qual  va ser posteriorment
modificat en certs aspectes per una Addenda de data 16 de setembre de 2003.

Basant-se en aquest conveni i la seua addenda, Caixa Ontinyent havia de
procedir a la construcció d'un edifici en solar cedit a aquest efecte per l'Ajuntament
de Xàtiva, i cedir posteriorment el seu ús gratuït al propi Ajuntament perquè aquest
s'encarregue de la gestió del servei, així com del seu manteniment i el de l'immoble.

Resultant, que a l'empara del conveni esmentat, per la Caixa d' Ontinyent,
s'han realitzat els projectes pertinents i s'han  executat les obres d'acord amb ells,
amb una inversió d'1.116.286,78 euros. Procedint finalment,  ha atorgar escriptura
de declaració d'obra nova davant el notari d'Ontinyent,  Sra. María del Mar Belchi
Vicente, amb data 28 de gener de 2005 i amb el número 110 del seu protocol.
Aquesta escriptura es troba en tràmit d'inscripció en el Registre de la Propietat de
Xàtiva, i conté la següent descripció de l'immoble:
“Urbana - Edifici destinat a residència per a persones discapacitades, situada a
Xàtiva, sobre solar que té una façana al carrer Forn de Vidre, sense número, i una
altra a carrer de Rafael Lluch, compost de dues plantes  La distribució bàsica del
programa és la següent:…/…
La planta primera consta de: zona de residència, amb tres mòduls de residència i
control; zona de direcció i administració, amb vestíbul d'accés centre, sala de
Juntes, despatx administració, despatx direcció i lavabos; zona de serveis, atenció
especialitzada: sala d'infermeria i sala de metge i cures.
La total superfície útil de la planta primera són set-cents vint-i-cinc metres i
cinquanta-cinc decímetres quadrats i construïda de huit-cents quaranta-dos metres i
trenta decímetres quadrats.
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La planta baixa consta de: zona menjador, amb menjador, cuina per a “catering”
amb taula calenta, nevera, pica i bancada de mobles alts i baixos i circulacions;
zona serveis amb zona de personal amb vestuari masculí i femení, governanta,
magatzem i circulacions. I zona de bugaderia; zona de net i brut. La total planta
baixa té una superfície útil de tres-cents vint-i-set metres i quaranta-huit decímetres
quadrats i tres-cents setanta-nou metres trenta-dos decímetres quadrats de
superfície construïda.
La total superfície útil d'ambdues plantes és de mil cinquanta-tres metres i tres
decímetres quadrats i mil dos-cents vint-i-un metres i seixanta-dos decímetres
quadrats de superfície construïda. Afronta el total edifici: front o Sud, el camí del
Portet; dreta del seu front, que és l'Est, carrer de nova obertura que separa aquesta
parcel·la d'una altra que es dóna a l'Ajuntament de Xàtiva; esquerra o Oest, de José
Cerdá Llácer i Ricardo Monroig; i esquenes o Nord, amb les esquenes de les cases
del carrer Vernisa i altres finques de diversos propietaris segregades de la present”.

Vist el dictamen favorable de  la Comissió Informativa Permanent de Benestar
Social, Cultura, Educació, Oci i Modernització, data 22 de setembre de 2005.

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

Primer.- Acceptar la proposta de la Caixa d' Ontinyent, de cessió d'ús i gaudi,
de caràcter  gratuït, de l'edificació a l'Ajuntament de Xàtiva, denominada “Residència
Caixa d'Ontinyent”, per a persones amb discapacitats psíquiques, i procedir a
facultar el Sr. alcalde com a president de l'Ajuntament per a la subscripció del
preceptiu contracte, que s'atorga d'acord amb les ESTIPULACIONS següents:

PRIMERA - Cessió de l'ús d'immoble.
Caixa Ontinyent cedeix a l'Ajuntament de Xàtiva, qui accepta, l'ús de

l'edificació,  que es refereix en la part expositiva de l'acord, que es troba lliure de
càrregues, gravàmens i inquilins, al corrent en el pagament de tots els seus
impostos, taxes i contribucions, i en perfecte estat de conservació.
Aquesta cessió es realitza per un termini de trenta anys, a comptar des de la
subscripció del contracte.
Aquesta cessió té caràcter gratuït, i subsistirà durant aquest termini en tant
l'immoble es destine als fins previstos i es complisquen les condicions de cessió
recollides en aquest document i en el Conveni de què dimana.
Finalitzat el termini de cessió, aquesta serà prorrogada tàcitament per períodes de
dos anys, en les mateixes condicions, en tant l'Ajuntament de Xàtiva o Caixa
d'Ontinyent no manifesten la seua voluntat de resoldre-la, amb dos anys d'antelació
com a mínim.

SEGONA - Ús de l'immoble.
L'Ajuntament destinarà l'immoble rebut en ús, única i exclusivament a

Residència per a persones amb discapacitats psíquiques, i no podrà desenvolupar
activitats distintes ni cedir l'ús a terceres entitats, associacions o persones sense
autorització, per escrit, de Caixa Ontinyent.

A l'immoble l'ús del qual se cedeix, l'Ajuntament de Xàtiva no podrà efectuar
cap obra diferent de les estrictament necessàries per a mantenir el bon estat de
l'edifici i de les seues instal·lacions, o perquè així ho exigisca la normativa vigent.
Per a realitzar qualsevol obra distinta haurà de comptar amb l'autorització expressa
de Caixa Ontinyent.
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Als locals cedits en ús no podrà figurar anunci, missatge o cap indicació que
implique publicitat directa o indirecta d'empresa o entitat financera diferent de la
mateixa Caixa Ontinyent, excepte autorització expressa d'aquesta.

TERCERA - Denominació del Centre.
A tots els efectes, el Centre implantat a l'edifici que se cedeix en ús es

denominarà “Residència Caixa Ontinyent”, sense perjudici que s'assenyale que la
titularitat del Centre correspon a l'Ajuntament de Xàtiva i que compta amb la
col·laboració de la Conselleria de Benestar Social.

Caixa Ontinyent es reserva en exclusiva la possibilitat de dotar el Centre de
Dia, quan ho considere oportú, de serveis telemàtics (financers, parafinancers,
d'informació, etc.).

QUARTA - Gestió i manteniment del Centre.
L'Ajuntament de Xàtiva gestionarà l'activitat a què es destina l'immoble,

directament o indirectament, podent contractar mitjançant els procediments
establerts en matèria de contractació per a les administracions públiques,  per a la
qual cosa s'obliga a disposar dels mitjans materials i humans pertinents, així com de
les autoritzacions i llicències que foren obligatòries, tot això conforme al que disposa
el conveni de què dimana el present document.

CINQUENA - Ratificació del Conveni subscrit el 19-06-2002.
Les parts s'atindran al que preveu el Conveni signat el 19 de juny de 2002 i la

seua addenda de 16 de setembre de 2003, així com a la normativa que fóra
d'aplicació.

SISENA - Interpretació i aplicació del Conveni.
En el supòsit de discrepància en la interpretació i aplicació d'aquest contracte,

les parts intentaran arribar a un acord a través de la Comissió de Seguiment prevista
en l'Acord cinquè del conveni de 19-06-2002. En cas de recórrer als tribunals de
Justícia, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals
que corresponguen, renunciant expressament a qualsevol altre fur que poguera
correspondre'ls.

Segon .- Procedir a elevar el present contracte a document públic.
Tercer.- Traslladar el present acord al departament d'Obra Social, de la Caixa

d'Ontinyent,  al departament d'Inventari de Béns, i Patrimoni, així com a les
regidories de Benestar Social i de Patrimoni, als efectes procedents.

6è - EXP.NÚM. 453/2003, APROVACIÓ DE LA CESSIÓ A IBERDROLA DE
TERRENYS EN EL SECTOR MESES PER A LA INSTAL·LACIÓ DE TRES
CENTRES DE TRANSFORMACIÓ.

A les 12.55 s'incorpora el senyor Rafael Capuz Aznar.
Donat compte dels antecedents de l'expedient en què consta que per acord

del Ple de la corporació de data 8 de gener de 2004 es va adjudicar a la mercantil
Aldesa Construcciones, SA l'execució de les obres “Urbanització de la Unitat
d'Execució del Sector Meses”.

Resultant que, havent-se executat la pràctica totalitat de la urbanització,
resulta necessari procedir a realitzar la cessió   dels   terrenys  en què s'ubiquen els
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Centres de Transformació de la Unitat d'Execució,  terrenys de propietat municipal
que en el projecte de reparcel·lació del Sector ja consten com a parcel·les
reservades per a la instal·lació dels esmentats Centres.

Vistos els plànols on apareix grafiada la ubicació dels Centres així com les
superfícies a ocupar per cadascun d'ells.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 28 de setembre de
2005.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, el senyor Josep Martínez
Alventosa, pel Grup Esquerra Unida-L'Entesa. Sol·licita informació pel que fa a la
possibilitat que el centre de transformació núm. 3 siga desplaçat de la zona verda.
Explica el regidor d'Obres i Urbanisme, senyor Parra Sisternes, que aquesta
proposta, que respon a la ubicació suggerida per l'enginyer redactor del projecte
d'urbanització, haguera d'haver-se formulat en el període d'exposició pública, ja que
el present és un moment inadequat.

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

Primer.- Aprovar la cessió a IBERDROLA, SA de l'ús i gaudi del terreny de
29,54 m2 per a la instal·lació del Centre de Transformació d'energia Elèctrica CT
NÚM. 1 del Polígon Industrial “Meses” de Xàtiva, autoritzar l'emplaçament i, per tant,
garantir la permanència de les instal·lacions elèctriques mentre s'utilitze al destí de
subministrament d'energia elèctrica, sense pagament de taxa ni cap cànon,
conforme al pla adjunt, en el qual s'indica la situació i superfície del terreny a ocupar.

Segon.- Aprovar la cessió a IBERDROLA, SA de l'ús i gaudi del terreny de
29,54 m2 per a la instal·lació del Centre de Transformació d'Energia Elèctrica CT
NÚM. 2 del Polígon Industrial “Meses” de Xàtiva, autoritzar l'emplaçament i, per tant,
garantir la permanència de les instal·lacions elèctriques mentre s'utilitze al destí de
subministrament d'energia elèctrica, sense pagament de taxa ni cap cànon,
conforme al pla adjunt, en el que s'indica la situació i superfície del terreny a ocupar.

Tercer.- Aprovar la cessió a IBERDROLA, SA de l'ús i gaudi del terreny de
29,54 m2 per a la instal·lació del Centre de Transformació d'Energia Elèctrica CT
NÚM. 3 del Polígon Industrial “Meses” de Xàtiva, autoritzar l'emplaçament i, per tant,
garantir la permanència de les instal·lacions elèctriques mentre s'utilitze al destí de
subministrament d'energia elèctrica, sense pagament de taxa ni cap cànon,
conforme al pla adjunt, en el que s'indica la situació i superfície del terreny a ocupar.

Quart.-Notificar el present acord a Iberdrola, SA, a Aldesa Construcciones,
SA i a Ingeniería Setabense SL, i donar compte al regidor delegat d'Obres i
Urbanisme i a l'enginyer tècnic municipal.

7è - EXP. NÚM. 47/2001, APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROGRAMA
D'ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UE 1, PRESENTAT PER L'AGRUPACIÓ
D'INTERÈS URBANÍSTIC “UE-1-XÀTIVA”.

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en el qual consta que el dia  6
de març de 2003, el Ple de l'Excm. Ajuntament de Xàtiva, en sessió ordinària va
adoptar l'acord per a l'aprovació de l'Alternativa Tècnica presentada per l'Agrupació
d'Interès Urbanístic UE -1 de Xàtiva, per a l'execució del Programa d'Actuació de la
Unitat, adjudicant-se el mateix a l'esmentada Agrupació d'Interès Urbanístic.

Resultant que en l'esmentat acord plenari es va instar l'urbanitzador a adaptar
el projecte d'urbanització presentat a les exigències de les al·legacions estimades i a
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tramitar, prèvia o simultàniament amb el projecte de Reparcel·lació, un o diversos
estudis de detall en què es concrete la disposició sobre el terreny de  l'edificació on
es materialitzarà l'aprofitament urbanístic a repartir, a causa del tractament de la
zona de la “Cova del Pernil”.

Resultant que l'agent urbanitzador, amb data 10 de març de 2004, va
presentar en aquest Ajuntament el Programa d'Actuació Integrada de la Unitat
d'Execució 1 de Xàtiva (Adaptat a les exigències de l'Acord d'Aprovació de 6 de
març de 2003), que consta de:

− Projecte d'Urbanització adaptat a les exigències de l'acord d'aprovació.
− Proposta de Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de

Xàtiva, adaptada a les exigències de l'acord d'aprovació.
− Proposició juridicoeconòmica i memòria en què es recullen els canvis

requerits en l'acord plenari de 6 de març de 2003.
Per Resolució de l'Alcaldia Presidència, de la corporació núm. 683 de data 14

de juny de 2005, es va acordar sotmetre a exposició pública l'esmentada
documentació.

Resultant que, publicats els corresponents anuncis en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana núm. 5035, de data 24 de juny de 2005 i en el periòdic Las
Provincias de data 18 de juny de 2005, durant el termini concedit no s'ha presentat
cap al·legació.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 28 de setembre de
2005.

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

Primer.-Aprovar definitivament el Programa d'Actuació Integrada de la Unitat
d'Execució 1 de Xàtiva presentat per l'Agrupació d'Interès Urbanístic UE -1 de
Xàtiva, adaptat a les exigències de l'Acord d'Aprovació de 6 de març de 2003, que
consta de:

− Projecte d'Urbanització.
− Proposta de Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de

Xàtiva.
− Proposició juridicoeconòmica i memòria en què es recullen els canvis

requerits en l'acord plenari de 6 de març de 2003.
Segon.- Aprovar el Conveni d'Urbanització subscrit el 24 de juny de 2005

entre l'esmentada Agrupació d'Interès Urbanístic i aquest Ajuntament, en el qual es
regulen els compromisos i terminis per al desenvolupament de l'esmentada actuació
integrada.

Tercer.- Remetre una còpia diligenciada del Programa i Projecte aprovats a
la Conselleria de Territori i Habitatge, als efectes de la seua inscripció en el Registre
de Programes, i publicar l'aprovació continguda en el present acord en el Butlletí
Oficial de la Província; tot això en compliment del que disposa l'article 59.3 i 59.4 de
la reiterada Llei.

Quart.- Notificar el present acord a la “Agrupació d'Interès Urbanístic UE -1
de Xàtiva”, i als propietaris de terrenys inclosos en el referit sector, donar compte al
regidor delegat d'Obres i Urbanisme, a l'arquitecte municipal i a l'enginyer tècnic
municipal encarregat de la supervisió de les obres d'urbanització.

8è - EXP. NÚM. 187/2004, SECTOR R-6 PERERES: RESOLUCIÓ DEL
RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER ALBARREZY, SL CONTRA
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L'ACORD PLENARI EN QUÈ S’APROVA L'ALTERNATIVA TÈCNICA DE
CONSTRUCCIONES BOLVENS, SL.

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en el qual consta acord del
Ple de data 7 d'abril de 2005 en què s’aprova l'Alternativa Tècnica presentada per la
mercantil Construcciones Bolvens, SL per al desenvolupament del Sector R-6
Pereres d'aquest municipi, condicionada a la introducció dels ajustos proposats en
l'informe tècnic obrant en l'expedient i requerint a aquesta mercantil a fi que plantege
la programació de tot el sector de manera que el repartiment de beneficis i
càrregues de l'actuació es realitze per a tot el conjunt del mateix. Així mateix es va
acordar no adjudicar l'execució del Sector a cap de les proposicions jurídic
econòmiques presentades, tenint en compte que l'ampliació de l'àmbit de l'actuació
suposa un canvi substancial que afecta de ple al contingut de les esmentades
ofertes, ja que no es pot adjudicar l'actuació  sobre les bases presentades i al mateix
temps estendre l'àmbit de l'actuació molt considerablement, variant substancialment
els costos i pressupostos de l'actuació.

Resultant que per la mercantil ALBARREZY SL, s'ha interposat recurs de
reposició contra l'esmentat acord plenari, argumentant la nul·litat de ple dret de
l'acord impugnat, per suposada vulneració de l'article 47 de la LRAU, absència
d'objectivitat en la selecció de l'alternativa i absència de rigor en el procediment
selectiu. Junt amb el recurs acompanya informe tècnic en què es rebaten els
arguments exposats en l'informe previ a l'aprovació de l'Alternativa Tècnica
seleccionada.

Vistos els informes tècnics i jurídics obrants en l'expedient, en el qual
s'analitzen totes i cadascuna de les qüestions plantejades per la mercantil recurrent,
proposant la desestimació del recurs de reposició formulat.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 28 de setembre de 2005,
favorable a la desestimació del recurs.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo,
pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda. Anuncia el seu vot en contra.
Mostra la seua preocupació pel fet que el recurs de reposició formulat per Albarezy
acuse l'Ajuntament d'absència d'objectivitat en l'elecció de l'alternativa tècnica i de
falta de rigor en el procediment. No arriba a entendre perquè s’escull una alternativa
que no compleix amb les preferències de l'Ajuntament i tampoc entén perquè no es
va optar per la no programació si cap de les dues presentades cobria plenament els
aspectes continguts en el Pla.

Tot seguit fa ús de la paraula el senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup
Esquerra Unida-L'Entesa. Anuncia la seua abstenció.

A continuació pren la paraula el senyor Rafael Llorens Gozalbes, pel Grup
Municipal Socialista. Expressa que l'opinió del seu Grup és favorable al reinici de
l'expedient en entendre que la variació a què se sotmet l'alternativa escollida era
substancial. En cas contrari votarà en contra.

A la seua finalització intervé el senyor Vicente Parra Sisternes, portaveu del
Grup Popular. Explica que es va escollir l'alternativa que agradava més tècnicament
i políticament i que s'ajustava millor a la idea de creixement per a la zona. Va
entendre en la Comissió Informativa que tal criteri era unànimement compartit.
L'informe tècnic extern va reforçar aquesta opinió però proposava el
desenvolupament sencer del sector. L'única cosa, diu, que s'ha acordat és tornar a
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exposar l'alternativa al públic, a efectes d'al·legacions, perquè després
competisquen per l'adjudicació de la condició d'agent urbanitzador.

En segon torn, la senyora Suñer Tormo proposa que s'estime el recurs i que
es reinicie el procediment.

El senyor Llorens Gozalbes manifesta que l'informe tècnic considera que la
modificació constitueix un canvi substancial que podria justificar la no programació i
que no s'ha fet cas a aquesta proposta.

El senyor Parra Sisternes expressa que tots els informes, tant tècnics com
jurídics, proposen sense fissures la desestimació del recurs i que, en tot cas,
l'informe al·ludit pel senyor Llorens Gozalbes, també diu que l'alternativa de Bolvens
podria ser acceptable amb modificacions.

I vist tot això, 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 sis  vots dels regidors del Grup Socialista presents i el vot de la regidora
integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda) i una abstenció (el
vot del regidor integrant del Grup Esquerra Unida-L'Entesa)  ACORDA EL
SEGÜENT:

Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per la mercantil
ALBARREZY SL, representada per la Sra. Mª Mercedes Almenar Muñoz, contra
l'acord Plenari d'aquest Ajuntament de data 7 d'abril de 2005, en virtut del qual es va
aprovar l'Alternativa Tècnica presentada per la mercantil Construcciones Bolvens SL
per al  desenvolupament de l'Actuació integrada del Sector R-6 “Pereres” del PGOU
de Xàtiva, pels motius que consten en els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, dels quals es donarà compte, junt amb la notificació del present acord, a
la mercantil recurrent.

Segon.- Notificar el present acord a Albarrezy, SL, Construcciones Bolvens,
SL, Urbe Construcciones y Obras Públicas, SL, Santer AB Inmobiliaria, SL i als
propietaris de terrenys inclosos en el referit Sector i donar compte al regidor delegat
d'Obres i Urbanisme i a l'arquitecte municipal.

9è - 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 905 al 993  (corresponent al mes de setembre de 2005).
Sr. Ildefonso Suárez Garrido reitera intervencions anteriors sobre la situació

d'il·legalitat de les Resolucions que contenen aprovació d'hores extraordinàries al
personal laboral.

De tot això, queda el Ple assabentat.

10è - DESPATX EXTRAORDINARI

Assistint 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
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inclosos en l'Ordre del Dia de la present sessió que van ser acceptats per
unanimitat:

10è1. MOCIÓ “IN VOCE” DEL GRUP MUNICIPAL BLOC NACIONALISTA
VALENCIÀ-ESQUERRA VERDA, SOBRE L'APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE
REFORMA DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA VALENCIÀ.

A les 13.10 hores abandona la sessió el senyor Rafael Capuz Aznar.
La Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Bloc

Nacionalista Valencià-Esquerra Verda,  es dóna compte de la Moció “In voce”
presentada en eixe moment i repartida per escrit al Sr. secretari sobre l'aprovació de
la proposta de reforma de l'Estatut d'Autonomia Valencià, el qual procedeix a la
seua lectura amb el tenor literal següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

“Primer.- El passat dia 20 de setembre, les Corts Generals van aprovar
l'admissió a tràmit de la proposta de reforma de l'Estatut d'Autonomia Valencià,
presentat per les Corts Valencianes. Durant el transcurs del debat parlamentari, un
dels punts que va capitalitzar l'atenció de la majoria dels grups va ser el límit del 5%
per a accedir a les Corts Valencianes, per considerar-se una mesura poc
democràtica que mai s'havia d'haver imposat.

Segon.- La situació del procediment parlamentari és l'obertura de termini per
a la presentació d'al·legacions al text estatutari. A pesar que la proposta pactada pel
PP i pel PSOE no recull determinades competències que s'havien proposat per
altres grups en el sentit  de donar un nou impuls al paper dels ajuntaments a nivell
competencial, financer i de representació directa dels interessos dels ciutadans com
a administració pública Valenciana més propera, els municipis encara tenen moltes
coses a dir, i aquest és un moment immillorable per a fer-se sentir.

Per tot això, es proposa a l'Ajuntament de Xàtiva en Ple, l'adopció dels acords
següents:

Primer.- Instar els portaveus dels diferents grups polítics de les Corts
Generals per a mostrar el desacord de l'Ajuntament de Xàtiva, amb l'article impune
la necessitat d'obtenir un 5% de vots en circumscripció autonòmica per a accedir a
la representació a les Corts Valencianes.

Segon.- Instar els portaveus dels diferents grups polítics de les Corts
Generals perquè donen suport a les al·legacions que es puguen presentar en el
sentit de rebaixar aquest assetjament electoral amb l'objecte d'elevar el nivell
democràtic de la societat valenciana com a principal ferramenta de
desenvolupament i progrés.

Tercer.- Instar els ponents del text estatutari, Sr. Castellano (PP) i Sr. Pla
(PSOE), perquè reconsideren aquesta qüestió, atès la seua rellevància i el dèficit
democràtic que provoca en la societat valenciana”

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo,
pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda. Explica el contingut de la
moció presentada i incideix en el dèficit democràtic que suposa contenir en l'Estatut
una quota mínima electoral del 5% per a obtenir representació a les Corts. Tal
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percentatge, amb més motiu, considera que hauria de constar en una Llei de règim
Electoral i no en l'Estatut.

Tot seguit fa ús de la paraula el senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup
Esquerra Unida-L'Entesa. Proposa, com a esmena a la moció, que se situe aquesta
quota mínima en el 3%.

A continuació pren la paraula el senyor Ildefonso Suárez Garrido, pel Grup
Municipal Socialista. Es mostra igualment favorable al fet que els ponents de
l'Estatut estudien la qüestió proposada en la moció.

A la seua finalització intervé el senyor alcalde qui manifesta la seua sorpresa
per la postura del portaveu del Grup Socialista alhora que la quota del 5% és fruit de
l'acord marc aconseguit entre PP i PSPV-PSOE.

En segon torn d'intervencions la senyora Suñer Tormo reprova el contingut
del pacte al·ludit pel senyor alcalde així com l'obscurantisme  que es va negociar i
expressa el seu coneixement que militants del partit socialista no ho comparteixen.

El senyor Martínez Alventosa abunda en la seua proposta que se sustenta,
diu, en altres exemples materialitzats en altres comunitats autònomes com
Catalunya, País Basc, etc.

El senyor Suárez Garrido abunda en la proposta del senyor Martínez
Alventosa de rebaixar la quota al 3%

Tanca el senyor alcalde manifestant que la representació cal guanyar-se-la
amb vots i que, conseqüentment, es postula a favor de mantenir el text de l'Estatut
aprovat per les Corts Valencianes.

I vist tot això, l'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el de l'alcalde-
president més els onze dels regidors integrants del Grup Popular presents), huit vots
en contra (els sis  vots dels regidors del Grup Socialista presents, el vot del regidor
integrant del Grup Esquerra Unida-L'Entesa i el vot de la regidora integrant del Grup
Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda) i una abstenció (la computable com a
tal per l'absència del senyor Rafael Capuz Aznar), ACORDA EL SEGÜENT:

ÚNIC: Desestimar la Moció de referència presentada pel Portaveu del Grup
Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda.

11è –  PRECS I PREGUNTES

Es van formular els següents precs i preguntes:

El senyor Josep Martínez Alventosa

a) Prega al regidor el senyor José Antonio Vidal Piquer que es resolga l'assumpte
de la trapa al carrer de Sant Francesc ja que obstaculitza el pas i respon a una
demanda veïnal. L'al·ludit respon haver-se pres interès personal en l'assumpte si
bé, diu no veu motiu per a prioritzar l'actuació.

b) Prega al regidor el senyor Ramón Vila Gisbert que s'atorgue compliment al
compromís de prestar informació en relació amb el Pla d'Absentisme Escolar.
L'al·ludit respon que des que es va aprovar el Pla ha transcorregut el període
vacacional escolar i que després de la seua finalització i fins a la data no hi ha
hagut cap comunicació.

El senyor Ildefonso Suárez Garrido
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a) Prega a l'equip de Govern que reflexione sobre una possible rebaixa del tipus
de l'IBI urbana respecte d'aquells immobles en què, després de la revisió, veuen
substancialment modificades les seues circumstàncies.

La senyora Cristina Suñer Tormo

a)  Reitera la pregunta realitzada a la regidora delegada de Fira i Festes sobre
determinades despeses derivades de l'última edició, després d'haver-se-li indicat
que se li contestaria per escrit i no haver rebut la informació. De no modificar
l'actitud, diu, anuncia l'exercici d'accions judicials de protecció de dret
fonamentals.
Intervé el senyor Vicente Parra Sisternes, portaveu del Grup Popular, qui
considera que l'actitud de la senyora Suñer Tormo constitueix un abús de dret
pel fet de formular preguntes de contingut inflat amb la intenció d'evitar haver
d’acudir al servei a consultar l'expedient. Manifesta que la funcionària
responsable del departament estava expressament autoritzada per a facilitar-li la
informació pretesa.
També intervé el senyor alcalde per a manifestar que no se li denega el dret a la
informació sinó que se li autoritza que l'obtinga en el servei.
Finalitza la pròpia regidora, la senyora Cristina Suñer Tormo, explica que en el
transcurs de l'última sessió el portaveu del Grup Popular li va indicar que la
directora de l'Àrea li facilitaria les dades preteses. No obstant aiixò, és el seu
desig, en el marc de la seua funció de control i fiscalització de la funció política,
que la senyora regidora delegada li conteste en sessió plenària. Finalitza
manifestant que es nega al fet que conste en l'acta que se li ha facilitat accés a
l'expedient ja que la formulació d'una pregunta en sessió plenària requereix
contestació en tal fòrum.

b) Pregunta al senyor Jorge Herrero Montagud, regidor d'Esports, pel criteri que
s'ha seguit per a establir el preu de les entrades a la piscina Murta ja que no hi
ha Ordenança que ho establisca. Respon el senyor José Antonio Vidal Piquer
que es tracta d'un acord del Consell Esportiu d'antany.
Pregunta de nou, pel que fa a aquest assumpte, si va a sol·licitar-se al
Concessionari que torne els diners indegudament cobrats. Respon el senyor
alcalde que no s'ha modificat res i demana que el regidor li remeta la informació
que necessite.

c) Prega que se li facilite el reglament de l'auditori de Sant Angustí que va sol·licitar
prou de temps arrere. Respon la regidora de Conservatori, la senyora Marian
Soro Perona, que aquesta petició hauria de fer-la per escrit i davant el
departament i es brinda a acompanyar-la.

d) Reitera al senyor Parra Sisternes la pregunta respecte de si té URVISA
autorització per a ocupar la via pública al carrer de la República Argentina i per a
utilitzar cinta de la Policia Local. Respon l'al·ludit que la promotora disposa
d'autorització municipal per a ocupar 4 places d'aparcament i que la cinta li l'ha
facilitada la Policia a fi de fitar la zona.

e) Pregunta al regidor de Trànsit i Seguretat Ciutadana el motiu pel qual el servei
de grua municipal ha retirat vehicles de la zona ORA. Respon aquest no haver
donat cap ordre respecte d'això i indica que els propietaris disconformes amb
l'actuació de la grua hauran d'interposar les corresponents accions.

f) Prega al regidor de Trànsit i Seguretat Ciutadana que es donen instruccions a la
Policia Local perquè no es cometa la il·legalitat de retirar vehicles de la zona
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ORA. Respon aquest i invita la regidora a formular aquelles denúncies que foren
pertinents davant el coneixement d'actes il·legals.

g) Pregunta pel cost que ha suposat per a l'Ajuntament l'obra de la gespa del Camp
de futbol Murta, més la festa d'inauguració. Respon el regidor delegat, el senyor
Jorge Herrero que consultarà les dades i li respondrà i afegeix l'alcalde que s'ha
gastat el que és necessari.

h) Pregunta a la regidora de Benestar Social i Sanitat per les gestions que s'hagen
realitzat per a millorar la dotació del servei de planificació familiar. Respon la
senyora María José Masip Sanchis que l'àrea de salut 13 funciona igual que la
resta. Que el servei de planificació depèn de la Conselleria de Sanitat, si bé, en
el cas de Xàtiva, es troba reforçat amb un sexòleg. Opina que Ontinyent i Xàtiva
tenen inclusivament millors dotacions que altres centres i que es compleix la ràtio
establerta.

i) Pregunta si després de la reunió mantinguda entre el regidor d'Agricultura i el
senyor alcalde amb les comunitats de regants s'ha modificat la postura pel que fa
al transvasament Xúquer-Vinalopó. Respon el senyor alcalde que s'estan fent
gestions perquè no es toque ni una gota d'aquells recursos hídrics que precisa la
comarca.

j) Pregunta al senyor Ramón Vila Gisbert sobre el procediment i justificació pel
qual s'ha substituït un membre del gabinet psicopedagògic no contractat per
l'Ajuntament adduint una baixa. Respon l'al·ludit que es tracta d'una pregunta de
contingut jurídic la resposta del qual desconeix. Només pot informar, diu, que
quan se li va comunicar l'existència d'una baixa va proposar que es reposara la
dotació el que, entén, entra en el marc de la seua responsabilitat.

El senyor Josep Martínez Alventosa.

a) Pregunta al regidor d'Obres i Urbanisme per la situació en què es troba l'obra del
carrer de Viverets i per les reunions mantingudes amb els veïns afectats. Respon
el senyor Vicente Parra Sisternes que en l'obra que es venia executant en
l'esmentat carrer es va produir un despreniment d'un mur amb els efectes
públicament coneguts. Que des de l'Ajuntament es va requerir a la promotora a fi
que referme i repare correctament els habitatges confrontants. Que durant la
setmana ha sigut sol·licitada una reunió per part dels veïns que tindrà lloc en
breu.

b) En relació amb la mateixa obra i regidor, pregunta si la maquinària emprada era
l'adequada tenint en compte les circumstàncies i característiques pròpies del
Nucli Antic. Contesta el regidor que no ha tingut coneixement en cas contrari.
Que, en tot cas la utilització de mitjans és responsabilitat del director de l'obra o
del promotor. Que considera que el tractament donat per alguns membres del
consistori va en la direcció de traure profit política.

c) Pregunta al mateix regidor per la situació en què es troba el conveni de
rehabilitació del Barri del Carme davant la preocupació manifestada per la
presidenta de l'associació veïnal. Respon aquest que el contingut de l'obra és
molt voluminós i molt concret i, malgrat que el conveni amb la Conselleria
d'Infraestructures està signat, demana paciència perquè l'oficina tècnica acabe
de perfilar el projecte.

d) Abunda en la pregunta sobre si s'han tingut reunions amb els veïns. Respon
l'al·ludit que no ha rebut cap petició expressa de reunió si bé, diu, manté un
contacte permanent amb ells.
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e) Finalitza respecte de tal assumpte preguntant si considera el regidor oportú
reunir-se amb els veïns. Respon  aquest que si resulta necessari o convenient no
té cap objecció.

A les 14.30 minuts torna el senyor Rafael Capuz Aznar.

El senyor Rafael Llorens Gozalbes

a) Pregunta al senyor Vicente Parra Sisternes si ha sigut contestada la petició de
reunió dels veïns de Viverets. Respon aquest que la petició era del dilluns 3
d'octubre, que s'han  establert converses telefòniques amb el proponent per a
consensuar data i que tindrà lloc imminentment.

b) Pregunta al senyor Vicente Parra Sisternes sobre la situació que presenta la
vorera  enfront de la promoció realitzada per “Chemblasa”, alhora que està
trencada i, entén, haguera de motivar la confiscació de la fiança. Respon aquest
que la promotora no va provocar la ruptura de tota la vorera i afirma que se li
confiscarà la fiança de la part del dany que siga de la seua responsabilitat.

c) Prega al regidor, el senyor José Antonio Vidal Piquer, que es col·loque un
bol·lard davant de la Farmàcia Richart que, proposa, podria ser abatible. Respon
l'al·ludit que es tracta d'una qüestió complexa que ha sigut estudiada i respecte
de la qual no es troba solució, especialment els dimarts i divendres, dies de
mercat ambulant en què es fa precisa l'existència de corredor d'eixida i d’entrada
de vehicles.

El senyor Vicente Caballero Hidalgo

a) Pregunta al senyor Vicente Parra Sisternes sobre la situació d'incompliment de la
normativa d'accessibilitat que presenten els Col·legis i la deguda  atenció dels
quals (especialment a la zona de Sant Agustí i de Sant Domènech) es va dir que
quedaria atesa imminentment. Respon el senyor alcalde que allò que s'ha
anunciat era la col·locació de bol·lards per a evitar l'aparcament de vehicles en
les voreres. Afegeix el regidor al·ludit que la situació actual d'obres en tal entorn
limita molt la seguretat i l'accessibilitat dels vianants.

b) Pregunta al senyor Ramón Vila Gisbert pel destí que va a donar-se a l'edifici
públic polivalent que s'està construint al carrer de Sant Domènech. Respon
aquest que es donarà un ús educatiu però que es troba per definir el destí final.
Es tracta d'un edifici multiusos i, per tant, amb bastants possibilitats.

c) El senyor Caballero Hidalgo prega que es definisca l'ús final com més prompte
millor.

El senyor Ildefonso Suárez Garrido

a) Pregunta al senyor Rafael Caputxa Aznar per la situació que presenten els
convenis subscrits amb la Generalitat Valenciana. Al que aquest respon que hi
ha convenis signats per 19.190.000 euros i que quan acabe el present
manament, l'any 2007, quedaran pendents de pagament 3.000.000 euros
aproximadament.
Replica el senyor Suárez Garrido que exemple de tot el contrari ho suposa el
Conveni per a la construcció del Centre Cultural el finançament de la qual ha
sigut ajornada fins al 2011.
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b) Abunda en la pregunta referint-se al de 6.000.000 euros per al Nucli Antic.
Respon el regidor que per al 2006 queden pendents 1.200.000 euros.

c) Pregunta a la regidora de Fira i Festes pel cost de les carpes de la Fira. Ajorna
aquesta la resposta per al pròxim ple.

d) Prega a la regidora de Cultura que els actes commemoratius del Nou d'Octubre
es consensuen entre totes les forces polítiques tal com era pràctica habitual.
Respon la senyora Elena Llopis Arnero que en la passada Comissió Informativa
es va presentar la programació i va quedar pendent de resolució per no tenir
retenció de crèdit pressupostària.

e) Pregunta al senyor alcalde per la tramitació del Programa de sostenibilitat i
qualitat de vida que hauria d'estar aprovat a l'agost. Respon aquest que la
Direcció General d'Urbanisme l'ha informat i que tan prompte com estiga aprovat
tindrà coneixement.

f) Pregunta al senyor alcalde per l'organisme responsable del protocol durant els
actes d'inauguració de la gespa del camp de futbol Murta. Respon aquest que les
invitacions les cursa el CD Olímpic de Xàtiva excepte al conseller de Cultura que
la va fer el propi Ajuntament.

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


