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PLE ORDINARI NÚM. 10

ACTA  DE   LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL PLE  DE L'EXCEL·LENTÍSSIM
AJUNTAMENT D'AQUESTA CIUTAT DE XÀTIVA CELEBRADA EL DIA  TRES
D'AGOST DE DOS MIL SIS, 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 3 d'agost de 2006, 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 díhuit, a fi de celebrar sessió ordinària del Ple,
en primera convocatòria, segons allò que s'ha previngut en l'article 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, de
conformitat amb allò que s'ha previngut  en l'article 90 de l'esmentat Reglament,
segons es detalla:

ASSISTENTS:

1. Sr. Alfonso Rus Terol
2. Sr. Vicente Parra Sisternes
3. Sra. M. 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. Sra. Mar Vicent García
15. Sr. Rafael Llorens Gozalbes
16. Sr. Roger Cerdà Boluda
17. Sr. Vicent Caballero Hidalgo
18. Sra. Cristina M. Suñer Tormo

ABSENTS:

Sr. Ramón Ortolá Mestre i Sr. Tomás Fuster Bellido pel grup municipal
socialista i Sr. Josep Martínez Alventosa pel grup municipal Esquerra Unida:
l'Entesa, excusen tots dos la seua absència.

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.
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1r -  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 9, DE 6 DE JULIOL DE
2006.

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

El Sr. Ildefonso Suárez Garrido, regidor-portaveu del grup municipal socialista
pregunta al Sr. Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'obres i urbanisme, en
reiteració a la seua pregunta realitzada en la sessió anterior i que consta en
l'esborrany que se sotmet a aprovació, pel motiu pel qual l'Ajuntament no compra
directament els terrenys en què es projecta la construcció de l’aparcament de
l'Hospital Lluís Alcanyís ja que, segons consta en l'acta, en la sessió anterior va dir
literalment que els serveis jurídics van informar que l'Ajuntament no obtindria
aprofitament urbanístic en el sector Canyoles si optava per la compra i, segons li
consta de la pròpia Secretaria, eixa possibilitat si disposa de recer legal; és pel que
demana un aclariment.

El Sr. Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'obres i urbanisme, contesta
que l'acta de la sessió anterior reflecteix el que va succeir; que li consta que els
serveis jurídics han aclarit el que succeeix i, amb això, les possibilitats legals que
emparen la proposta formulada i suggereix que, en tot cas, l'ampliació de la
pregunta en qüestió tinga lloc en l'apartat previst per als precs i preguntes.

I no havent-se formulat cap altra objecció, ni esmena, ni proposta de
rectificació, l'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el de l'alcalde-president més
onze dels regidors del Grup Popular), cap vot en contra i sis abstencions (els cinc
vots dels regidors presents del Grup Municipal Socialista i el vot de la regidora
integrants del Bloc Nacionalista Valencià),  ACORDA EL SEGÜENT:

Únic.- Aprovar l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària
celebrada el dia 6 de juliol de 2006 conforme al tenor inicial del seu esborrany.

2n -  EXP. NÚM.  108/2006, VENDA, MITJANÇANT CONCURS AMB
PROCEDIMENT OBERT, D'UNA PARCEL·LA DE SÒL INDUSTRIAL DEL
SECTOR I-2 LA VILA: ADJUDICACIÓ

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en el qual consta que per
acord del Ple de la corporació de data 6 d'abril de 2006 es va aprovar l'expedient de
contractació mitjançant concurs i procediment obert, per a l'alienació de la parcel·la
número YH-G1 de la Reparcel·lació del Sector La Vila, amb una superfície de
5.0201,25 m2, propietat patrimonial integrant del patrimoni municipal del sòl.

Considerant que en aquest acord plenari es va provar el Plec de Clausures
Administratives per les quals es regeixen la preparació, adjudicació  i
desenvolupament del contracte de compravenda del citat bé immoble, i es fixa el
tipus de licitació en la quantitat de 806.201,50€, IVA  no inclòs.

Resultant que en compliment de l'esmentat acord plenari ha sigut publicat
anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de data 30 de maig de 2006.

Resultant que en data 5 de juliol de 2006 es va procedir a l'acte de
qualificació de documents presentats i obertura d'ofertes admeses per a la compra
del bé immoble, havent-se presentat un únic licitador Sr. Alfredo Sancho Sanchis, en
representació de Talleres Algerpa SL, que ofereix com a preu de la compravenda la
quantitat d'1.094.048,00€.
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Considerant que la mesa de contractació ha declarat ajustada al Plec de
condicions la documentació presentada pel Sr. Alfredo Sancho Sanchis, en
representació de Talleres Algerpa SL, i ha formulat proposta d'adjudicació davant el
Ple de la corporació.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 2 d'agost de 2006.

Amb caràcter previ a l'obertura del torn d'intervencions i a la posterior adopció
d'acords, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat i en aplicació del que preveu l'article
82.3, en relació amb l'article 83, ambdós del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986,
entroncats ambdós amb l'article 47.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de Règim Local, acorda la inclusió del present assumpte entre els que
conformen l'ordre del dia de la sessió.

Obert el debat la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, regidora del grup municipal
Bloc Nacionalista Valencià anuncia que s'abstindrà.

Tot seguit el Sr. Rafael Llorens Gosalbez, regidor del grup municipal
socialista, manifesta igualment, que s'abstindrà. Explica que no comparteix  la forma
d'adjudicació mitjançant el procediment de subhasta-concurs; considera abusiu el
preu d'adjudicació amb què, segons la seua opinió, l'Ajuntament està fomentant la
infracció en el valor del sòl industrial. Acaba la seua intervenció manifestant que la
política del Partit Popular d'habilitar  sòl per a abaratir el seu preu ha sigut un fracàs.

A continuació pren la paraula el Sr. alcalde. Considera que el Partit Socialista
no té criteri i que tan prompte diu que es ven car com barat. A la vista de les
manifestacions del portaveu socialista sol·licita una alternativa per a la venda de sòl
municipal.

El Sr. Rafael Llorens Gosálbez, en segon torn de paraula opina, en
contestació a allò que s'ha requerit pel senyor alcalde, que podria vincular-se la
venda de sòl industrial a què els empresaris adquirents  implantaren indústria i
crearen llocs de treball.

El Sr. alcalde tanca el debat manifestant que la desocupació ha baixat a
Xàtiva del 24% al 8'2%; que l'adjudicatària és una empresa de Xàtiva, que inverteix
a Xàtiva i que pretén ampliar el seu teixit empresarial i que, finalment i malgrat haver
licitat una sola empresa, la seua proposició ha estat 180.000 euros superior al tipus.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el de l'alcalde-president més
onze dels regidors del Grup Popular),sis abstencions (els cinc vots dels regidors
presents del Grup Municipal Socialista i el vot de la regidora integrant del Bloc
Nacionalista Valencià) i cap vot en contra va adoptar l'ACORD següent:

Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitivament al Sr. Alfredo
Sancho Sanchis, en representació de Talleres Algerpa SL, el contracte de
compravenda de la parcel·la número YH-G1, de la Reparcel·lació del Sector La Vila,
amb una superfície de 5.0201,25m2, per la quantitat oferida d'1.094.048,00€, IVA
exclòs, assumint l'adjudicatari el compromís respecte de la creació de llocs de
treball, tal com consta en la proposició presentada.

Segon.- Notificar a l'adjudicatari el present acord, i requerir-lo perquè, dins
dels quinze dies següents a la notificació del mateix, realitze el pagament i es
formalitze la corresponent escriptura pública de compravenda.

Tercer.- Anotar l'alienació en l'inventari de béns, i remetre la documentació
necessària  al Registre de la Propietat perquè efectuen els oportuns assentaments
registrals.
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Quart.- Facultar el Sr. alcalde perquè subscriga totes les actuacions que es
deriven de l'expedient entre ells la signatura de l'Escriptura pública d'alienació.

3r -  EXP. NÚM.  154/2006, VENDA, MITJANÇANT CONCURS AMB
PROCEDIMENT OBERT D'UN SOLAR AL CARRER RAFAEL LLUCH, PER A LA
CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES PROTEGITS: DECLARAR DESERT EL
CONCURS I INICIAR EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en el qual consta que per
acord del Ple de la corporació de data 4 de maig de 2006 es va aprovar l'expedient
de contractació mitjançant concurs i procediment obert, per a l'alienació d'un solar
de propietat municipal ubicat al C/ Rafael Lluch núm. 5, referència cadastral
4683027, amb una superfície de 517m2.

Considerant que en aquest acord plenari es va aprovar el Plec de Clausures
Administratives per les quals es regeixen la preparació, adjudicació  i
desenvolupament del contracte de compravenda del citat bé immoble, i es fixa el
tipus de licitació en la quantitat de 142.352,67€, IVA  no inclòs.

Resultant que en compliment de l'esmentat acord va ser publicat el
corresponent anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de data 30 de
maig de 2006.

Resultant que en data 5 de juliol de 2006 es va procedir a l'acte de
qualificació de documents presentats i a l’obertura d'ofertes admeses per a la
compra del bé immoble, no havent-se presentat cap licitador.

Considerant que la mesa de contractació ha declarat desert el concurs amb
procediment obert convocat per a l'alienació del citat bé Immoble.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 2 d'agost de 2006.

Amb caràcter previ a l'obertura del torn d'intervencions i a la posterior adopció
d'acords, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat i en aplicació del que preveu l'article
82.3, en relació amb l'article 83, ambdós del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986,
entroncats ambdós amb l'article 47.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de Règim Local, acorda la inclusió del present assumpte entre els que
conformen l'ordre del dia de la sessió.

Obert el debat tant la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, regidora del grup
municipal  Bloc Nacionalista Valencià, com el Sr. Rafael Llorens Gosalbez, regidor
del grup municipal socialista, anuncien el seu vot a favor.

I l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels divuit membres presents, va adoptar
l'ACORD següent:

Primer.- Declarar desert per falta de licitadors, el concurs amb procediment
obert tramitat per a l'alienació d'un solar de propietat municipal ubicat al C/ Rafael
Lluch núm. 5, i iniciar el procediment negociat sense publicitat per a dur a terme
aquesta alienació, d'acord amb el que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques, mantenint les mateixes condicions que consten en
el Plec aprovat per aquest Ajuntament.

Segon.- Notificar el present Acord al departament de Gestió Patrimonial, a
l'efecte d'inici del referit procediment negociat, havent de consultar-se amb almenys
tres empreses capacitades per a l'execució del contracte, en compliment del que
disposa l'article 92.1 de l'esmentat Text Refós.
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4t -  EXP. NÚM. 237/2005, SOBRE ADQUISICIÓ DE DUES PARCEL·LES
AL CARRER ARDIACA, 4, PROPIETAT DE LA COL·LEGIATA SANTA MARIA,
PER A LA SEUA INCORPORACIÓ AL CONJUNT DE SANT DOMÈNEC

Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació
aplicable a l'adquisició dels següents immobles situats al carrer Ardiaca, 4 i Sant
Joaquim, propietat de l'Església Col·legial Santa Maria de Xàtiva, per la seua
incorporació al conjunt de Sant Domènec:

Parcel·la cadastral 5085003/part, parcel·la ubicada al costat de la Sala
Capitular de l'exconvent de Sant Domènec, pel preu de 9.360,00€.

Parcel·la cadastral 5085003/part, parcel·la ubicada al carrer Sant Joaquim,
inclosa al sòl dotacional del conjunt “Sant Domènec”, de 137m2, pel preu de
18.000,00€.

Vist l'informe tècnic pericial, sobre la inexistència d'un altre terreny igualment
idoni per a la finalitat pretesa per l'Ajuntament, així com sobre el valor del bé,
atenent a la seua qualificació, ubicació, etc.

Vist l'escrit de data 22 de març de 2006, de la Vicaria General de
l'Arquebisbat de València, en què s’accepta la proposta formulada per l'Ajuntament
de Xàtiva i s’autoritza el Sr. Arturo Climent Bonafé perquè actue, en la seua
representació en el procediment de l'adquisició de béns a títol onerós.

Vist l'informe de la Intervenció Municipal de data 28 de juny de 2006, sobre la
inexistència de crèdit suficient per a fer front a l'esmentada adquisició, així com
sobre els ingressos ordinaris del Pressupost General vigent, amb la finalitat de
determinar l'òrgan competent per a aprovar l'adquisició.

Vist l'informe de l'arquitecte municipal de data 24 de juliol de 2006, sobre la
necessitat i urgència d'adquirir els esmentats terrenys.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura, de data 2 d'agost de 2006, en què es proposa que el
finançament d’aquestes adquisicions es realitze a càrrec dels ingressos superiors
provinents per les transferències d'aprofitament urbanístic de manera que,
mitjançant la corresponent modificació de crèdits, es doten de suficiència econòmica
les partides pressupostàries corresponents per a fer front a les despeses
ocasionades per l'adquisició dels citats béns.

Amb caràcter previ a l'obertura del torn d'intervencions i a la posterior adopció
d'acords, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat i en aplicació del que preveu l'article
82.3, en relació amb l'article 83, ambdós del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986,
entroncats ambdós amb l'article 47.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de Règim Local, acorda la inclusió del present assumpte entre els que
conformen l'ordre del dia de la sessió.

Obert el debat, la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, anuncia el seu vot en contra.
Entén i comparteix la necessitat  d'adquisició proposada però estima que l'actuació
de l'Església a Xàtiva i el seu desinterès pels assumptes  col·lectius de la Ciutat,
màximament per després dels últims esdeveniments, no han sigut els més
adequats. Considera que les despeses d'atorgament d'escriptura, per Llei, a càrrec
del venedor. Finalment opina que ja s'ha invertit massa en patrimoni de l'Església
mentre que aquesta no és corresponent amb l'actitud sensible de l'interès general.

Tot seguit el Sr. Rafael Llorens Gosalbez, regidor del grup municipal
socialista, demana aclariment sobre les despeses d'atorgament d'escriptura.
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Pren la paraula el Sr. alcalde, aclareix que quan es negocia el contracte cada
part posa unes condicions; que es tracta, per tant, d'un acord. No entén que li
demanen que arregle el convent de Sant Domènec i Sant Francesc i ara canvien de
criteri.

Pren la paraula la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, regidora del grup municipal
Bloc Nacionalista València, li pregunta l'ús civil que no manté el convent de Sant
Domènec. Els pactes d'escriptura no es pacten quan compra l'administració perquè
és la que pot expropiar, no es pacten amb ningú, pregunta per què amb l'Església.
L'Administració Pública no està administrant bé l'interès general, vol que conste que
en aquesta ocasió no s'ha fet bé encara que està a favor d'invertir en patrimoni. El
desinterès en aquesta matèria s'exemplifica en El Puig amb la negativa del partit
popular a declarar  com Bé d'Interès Cultura el Puig.

Respon a la Sra. Suñer el Sr. alcalde, explica que el convent de Sant
Francesc s'emprarà per a fer misses quan es tanque l'Església de la Seu per a la
Llum de les Imatges. El patrimoni és de tots però en ordre de prioritats  primer és el
municipal i després el de l'església, considera que ell ha gestionat moltíssims diners
per a invertir en el patrimoni xativí.

Acaba el debat el Sr. Rafael Llorens Gosalbez, regidor del grup municipal
socialista, manifesta que la valoració la fan els tècnics i és objectiva, si les despeses
d'escriptura no  entren en la compravenda no han de pagar-se.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el de l'alcalde-president més
onze dels regidors del Grup Popular), cinc abstencions (els cinc vots dels regidors
presents del Grup Municipal Socialista) i un vot en contra (de la regidora integrant
del Bloc Nacionalista Valencià),  va adoptar l'ACORD següent:

Primer.- Adquirir els immobles situats al carrer Ardiaca, 4 i Sant Joaquim,
propietat de l'Església Col·legial de Santa Maria de Xàtiva, per la seua incorporació
al conjunt de Sant Domènec, per l'import de 27.360,00€. Els immobles s'adquireixen
lliures de càrregues, gravàmens i arrendaments i al corrent en el pagament de
Tributs. Les despeses d'escriptura i de registre correran per compte de l'Ajuntament.

Segon.- Que la Intervenció Municipal de Fons realitze la corresponent
modificació de crèdits a fi de dotar econòmicament les partides pressupostàries
corresponents per a fer front a les despeses ocasionades per l'adquisició dels citats
béns, a càrrec dels ingressos superiors provinents per les transferències
d'aprofitament urbanístic.

Tercer.- Facultar l'alcalde president per a la signatura de les escriptures de
compravenda i l'execució de totes les actuacions que siguen necessàries en
execució del present acord.

Quart.- Notificar el present acord al departament de Gestió  Patrimonial, a
l'efecte de realitzar els tràmits per a la formalització del  document de compravenda i
d’alta de les parcel·les en l'inventari de béns Immobles.

5è -  EXP. NÚM.  220/2002, MODIFICACIÓ D'ACORD PLENARI SOBRE
ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUÏTA DE DIVERSES PARCEL·LES A
L'UNITAT D'EXECUCIÓ NÚM. 18

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en el qual consta que la
mercantil  Construcciones Guijarro, SA va presentar al febrer de 2002 un Estudi de
detall a fi de reajustar l'ordenació dels volums i alineacions a l'illa ubicada a la
confluència dels carrers Reina, Francesc Rubio, Abu Masaifa i comte Urgell, àmbit
aquest de la Unitat d'Execució núm. 18 del vigent Pla General d'Ordenació Urbana
de Xàtiva.
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Considerant que aquest Estudi de detall va ser aprovat definitivament
mitjançant un acord del Ple de la corporació de data 18 de juliol de 2002.

Considerant que en data 4 de novembre de 2004, es va subscriure conveni
entre l'Ajuntament i la citada mercantil per al desenvolupament urbanístic de l’illa
objecte de l'Estudi de detall, així com una ampliació de conveni de data 19 d'abril de
2005.

Pel Ple de data 11 d'agost de 2005 es va adoptar l'acord d'acceptació de la
cessió gratuïta realitzada per Construcciones Guijarro SA de diverses parcel·les
integrades en la Unitat d'Execució núm. 18, en compliment del que estableix l'Estudi
de Detall i en els convenis signats per ambdues parts.

En aquest acord, en el punt primer es diu “Acceptar, PRÈVIA LA
CORRESPONENT DECLARACIÓ D'OBRA NOVA, la cessió gratuïta de les
parcel·les registrals 27.756, 27.758, 27.760 i 27.762 ….”, la qual cosa
administrativament és irrealitzable, ja que, per ser béns que passaran a titularitat
pública de l'Ajuntament, aquesta declaració d'obra nova ha de dur-se a terme pel
consistori en document administratiu i, conseqüentment, hi ha una impossibilitat
material de realitzar eixa declaració  d'obra nova amb caràcter previ a l'acceptació
dels citats béns.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 2 d'agost de 2006.

Amb caràcter previ a l'obertura del torn d'intervencions i a la posterior adopció
d'acords, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat i en aplicació del que preveu l'article
82.3, en relació amb l'article 83, ambdós del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986,
entroncats ambdós amb l'article 47.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de Règim Local, acorda la inclusió del present assumpte entre els que
conformen l'ordre del dia de la sessió.

Obert el debat, la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, regidora del grup municipal
Bloc Nacionalista Valencià, anuncia que s'abstindrà.

Tot seguit  el Sr. Rafael Llorens Gosalbez, regidor del grup municipal
socialista, manifesta el seu vot a favor.

L'Ajuntament en Ple, per dèsset vots a favor (el de l'alcalde-president més
onze dels regidors del Grup Popular i els cinc vots dels regidors presents del Grup
Municipal Socialista), una abstenció (de la regidora integrant del Bloc Nacionalista
Valencià) i cap vot en contra,  va adoptar l'ACORD següent:

Primer.- Modificar l'Acord plenari de data 11 d'agost de 2005, en el sentit
següent:

On diu “Acceptar, PRÈVIA LA CORRESPONENT DECLARACIÓ D'OBRA
NOVA, la cessió gratuïta de les parcel·les registrals 27.756, 27.758, 27.760 i 27.762
….”,

Ha de dir “Acceptar supeditat a la posterior declaració d'obra nova per part
d'aquesta Administració, en document administratiu, així com qualsevol altra
declaració, agrupació, transmissió, concessió administrativa, la cessió gratuïta de
les parcel·les registrals 27.756, 27.758, 27.760 i      27.762 ….”,

Segon.-  Facultar el Sr. alcalde-president, tan àmpliament com en Dret fóra
necessari, per a la realització de totes les actuacions que foren necessàries en
execució de l'esmentat acord.

Tercer.- Notificar el present Acord al departament de Patrimoni i a l’àrea de
Foment Municipal.
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6è -  ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS  PER A LA
TITULARITAT PÚBLICA D'UN CAMÍ PRIVAT UBICAT A BIXQUERT

El present assumpte va ser, amb caràcter previ, retirat de l'ordre del dia pel
Senyor alcalde-president.

7è -  EXP. NÚM. 563/2005, COMPROMISOS MUNICIPALS EN RELACIÓ
AMB LES OBRES DE “ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA CASA SANTANDREU”,
AL COSTAT DE L'EXCONVENT DE SANT DOMÈNEC, A EXECUTAR PER LA
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORTS

Donat compte de les gestions realitzades per l'Alcaldia davant la Generalitat
Valenciana, Conselleria d'Infraestructures i Transports, a fi que aquesta
Administració Autonòmica duga a terme a aquest municipi l'execució de les obres
per a la “Adequació interior de la Casa Santandreu” (annex Oest a l'Església de
l'exconvent de Sant Domènec).

Resultant que la Direcció General d'Arquitectura d’aquesta Conselleria ha
requerit aquest Ajuntament a fi que, amb caràcter previ a la contractació de les
obres, remeta acord municipal en què es delegue l'exercici de les competències
necessàries per a la gestió i contractació de l'obra i s'aproven les indicades
actuacions.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 2 d'agost de 2006.

Amb caràcter previ a l'obertura del torn d'intervencions i a la posterior adopció
d'acords, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat i en aplicació del que preveu l'article
82.3, en relació amb l'article 83, ambdós del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986,
entroncats ambdós amb l'article 47.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de Règim Local, acorda la inclusió del present assumpte entre els que
conformen l'ordre del dia de la sessió.

Obert el torn del debat la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, regidora del grup
municipal Bloc Nacionalista Valencià i  el Sr. Rafael Llorens Gosalbez, regidor del
grup municipal socialista anuncien el seu vot a favor.

Tot seguit, el Sr. alcalde, manifesta que la Conselleria porta invertits en Sant
Domènec prop de 420.000 euros.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels díhuit membres presents, va adoptar
l'ACORD següent:

Primer.- Quedar assabentat i ratificar les gestions realitzades per l'alcalde, a
fi que per la Conselleria d'Infraestructures i Transports duga a terme a aquest
municipi l'obra “Adequació interior de la Casa Santandreu” (annex Oest a l'Església
de l'exconvent de Sant Domènec) i, en conseqüència:

1. Aprovar l'objecte d’aquestes actuacions.
2. Aprovar la realització de l'obra per a l'execució de les esmentades

actuacions, que resulten necessàries per a portar a efecte el programa
municipal.

3. Donada la insuficiència de mitjans econòmics de l'Ajuntament, sol·licitar
que el finançament per a l'execució de l'obra s'eleve a cap a càrrec dels
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pressupostos de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, a través del
programa 431.10 “Arquitectura”.

Segon.- Delegar en aquesta Conselleria l'exercici de les competències
necessàries per a la gestió i contractació de l'obra, d'acord amb el projecte
d'execució que s'aprove conforme al procediment legalment establert, fins a la seua
liquidació, havent de quedar a càrrec de l'Ajuntament a partir de la recepció de la
mateixa, a l'acte de la qual assistirà un representant municipal que signarà una acta
de cessió, entenent-se aquesta corporació Municipal subrogada en les accions
derivades del contracte, per vicis ocults i altres incompliments, una vegada que haja
transcorregut el termini de garantia i s'haja efectuat la devolució de la garantia.

Cas que no compareguera cap representant de l'Ajuntament a l'esmentat acte
de recepció de l'obra, impedint-se així la formalització de l'acta de cessió, aquesta
se li remetrà per la Conselleria d'Infraestructures i Transport per a la seua signatura
per l'alcalde, entenent-se, d'acord amb el que estableix l'article 188.2 de la Llei
16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, rebuda als
tres mesos si no s'ha produït resposta administrativa expressa, o des que l'obra
quede oberta a l'ús públic. A partir de la cessió de l'obra, les despeses de
conservació seran a càrrec de l’ajuntament. La cessió s'entén sense perjudici de les
accions, fins i tot civils, que assistisquen a l'ajuntament o als administrats, per danys
derivats de vicis ocults.

Tercer.- Autoritzar l'esmentada Conselleria per a la plena disponibilitat real de
tots els terrenys i immobles que resulten necessaris per a l'execució de l'obra
considerada, d'acord amb la comprovació del replantejament del projecte que
resulte aprovat, la titularitat jurídica de la qual correspon a l'Ajuntament.

Quart.- Assumir com a Administració promotora, la responsabilitat patrimonial
que poguera derivar-se de l'execució de la referida obra, d'acord amb allò que s'ha
establert pel Reial Decret 429/1993, de 26 de març, que regula els procediments en
matèria de Responsabilitat Patrimonial.

8è – EXP. NÚM 354/2003, DE LA CESSIÓ DE LA CONDICIÓ D'AGENT
URBANITZADOR DEL PAI “PAPERERA SANT JORDI”, DE FABRICA DE PAPER
E CARTAO, SA A ACORD BUSINESS, SL

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en el qual consta acord del
Ple, en sessió del dia 4 de desembre de 2003, en el qual es va acordar aprovar
provisionalment l'alternativa tècnica de Programa d'Actuació Integrada i el Pla
Parcial de Millora, presentada per al desenvolupament del sector de sòl Urbà
Industrial Paperera Sant Jordi, presentada per la mercantil Pompeyo Criado, SA,
adjudicant provisionalment l'esmentat programa a la mercantil Fabrica de Paper e
Cartao, SA, amb la possibilitat de subrogació de l'empresa que va formular
l'alternativa tècnica original.

Considerant que durant el període concedit per a la subrogació, la mercantil
“Pompeyo Criado, SA” va renunciar al seu dret, es va dictar acord de la Junta de
Govern local de data 1 de maig de 2004, en el qual s'atribueix definitivament la
condició d'adjudicatària del programa a la mercantil Fabrica de Paper e Cartao, SA.

Vista l'escriptura pública de 15 de juny de 2006, número de protocol 1094, del
notari de Xàtiva el Sr. Francisco Javier Martínez Laburta, mitjançant la qual la citada
mercantil “Fabrica de Paper e Cartao, SA” cedeix a la mercantil “Accord Business,
SL” els drets i obligacions derivats de la condició d'agent urbanitzador del Sector de
sòl urbà industrial Paperera Sant Jordi.

Considerant el que disposa l'article 29.11 de la Llei 6/1994, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, Reguladora de l'Activitat Urbanística, a tenor
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del qual “l'urbanitzador pot cedir –en escriptura pública-  la seua condició a favor de
tercer que se subrogue en totes les seues obligacions davant l'Administració
actuant. Aquesta ha d'aprovar la cessió i, si menyscaba l'interès general o suposa
defraudació de la pública competència en l'adjudicació.

Considerant que en la modificació número 3 del Pla General de Xàtiva,
aprovada definitivament per la Conselleria de Territori, s'ha canviat la qualificació del
sector “Papereria Sant Jordi” passant aquest d'un ús industrial a un ús residencial de
mitja densitat amb un índex d'edificabilitat bruta de 0,45 m2t/m2.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 2 d'agost de 2006.

Amb caràcter previ a l'obertura del torn d'intervencions i a la posterior adopció
d'acords, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat i en aplicació del que preveu l'article
82.3, en relació amb l'article 83, ambdós del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986,
entroncats ambdós amb l'article 47.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de Règim Local, acorda la inclusió del present assumpte entre els que
conformen l'ordre del dia de la sessió.

Obri el debat la  Sra. Cristina M. Suñer Tormo, regidora del grup municipal
Bloc Nacionalista Valencià, qui anuncia que s'abstindrà i espera es complisquen els
condicionants de l'adjudicació.

Tot seguit pren la paraula el Sr. Rafael Llorens Gosalbez, regidor del grup
municipal socialista. Manifesta que l'agent urbanitzador ha de ser una empresa
habilitada per a ser contractista. Dubta de la legalitat d'un acord que incomplisca les
previsions de la legislació urbanística en aquest sentit i, davant la possible
assumpció de responsabilitat, anuncia que s'abstindrà.

Pren la paraula el Sr. alcalde, aclareix que les empreses urbanitzadores que
no tenen classificació han de contractar les obres amb una constructora amb
classificació.

Acaba el debat la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, regidora del grup municipal
Bloc Nacionalista Valencià, sol·licita que en l'acord conste el condicionament relatiu
al compliment del cessionari d'idèntiques condicions a l'agent cedent.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el de l'alcalde-president més
onze dels regidors del Grup Popular), sis abstencions (els cinc vots dels regidors
presents del Grup Municipal Socialista i el vot de la regidora integrant del Bloc
Nacionalista Valencià) i cap vot en contra,  va adoptar l'ACORD següent:

Primer.- Aprovar la cessió de la condició d'agent urbanitzador del Programa
d'Actuació Integrada del PAI “Paperera Sant Jordi”, formulada per la mercantil
“Fabrica de Paper e Cartao, SA” a favor de mercantil “Accord Business, SL”,
subrogant-se aquesta última en tots els drets, deures i obligacions resultants
d’aquest Programa, d'acord amb el que disposa l'escriptura pública atorgada davant
el notari de Xàtiva el Sr. Francisco Javier Martínez Laburta el 15 de juny de 2006.

Segon.- Condicionar el present acord de cessió a què la mercantil
cessionària, en el termini de quinze dies des del rebut de la notificació d'aquest
acord, aporte documentació acreditativa de trobar-se al corrent en les seues
obligacions tributàries i de seguretat social, de no estar sotmesa en cap de les
prohibicions per a contractar regulades en l'article 20 del RD Legislatiu 2/2000, de
Contractes de les Administracions Públiques. Així mateix haurà de comunicar a
l'empresa o empreses que tinga previst subcontractar per a executar l'obra
urbanitzadora, i especificar les unitats d'obra del projecte a realitzar per cadascuna
d'elles i acreditar la classificació com a contractista de cadascuna d'elles, a fi que
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per aquest Ajuntament es valore la solvència de les mateixes per a realitzar els
esmentats treballs.

Tercer.- Notificar el present acord a les mercantils cedent i cessionària, als
titulars de parcel·les incloses en l'esmentada actuació urbanística, i donar compte  al
regidor delegat d'Obres i Urbanisme, a l'arquitecte municipal i a l'enginyer tècnic
municipal supervisor de les obres d'urbanització,

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, a l'efecte 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 675 al 737 (corresponent al mes de juliol de 2006).

De tot això, queda el Ple assabentat.

10è -  DESPATX EXTRAORDINARI

Prèvia unànime declaració d'urgència, segons el que preveu l'art. 91.4 del
vigent Reglament d'Organització, Funcionament i règim Jurídic de les entitats locals,
de 28 de novembre de 1986, es procedeix a tractar els següents assumptes no
inclosos en l'Ordre del Dia.

10è.1 - EXP. NÚM. 388/2006, APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓ DE L'ORDENACIÓ DETALLADA DEL PGOU A FI DE REFONDRE
LA NORMATIVA D'APLICACIÓ EN ELS DIVERSOS SECTORS DEL SÒL
INDUSTRIAL

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en el qual consta que pel Ple
de la corporació, en sessió celebrada el 4 de maig de 2006 es va acordar sotmetre a
informació pública el document “Modificació de l'ordenació detallada del PGOU a fi
de refondre la normativa d'aplicació als diversos sectors del Sòl Industrial”.

Resultant que s'ha sotmès l'expedient al tràmit d'informació pública mitjançant
inserció dels corresponents anuncis en el diari Las Provincias de data 29 de maig de
2006 i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de data 28 de juny de 2006,
sense que durant el període concedit (un mes) s'hagen formulat al·legacions.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 2 d'agost de 2006.

Obert el debat, la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, regidora del grup municipal
Bloc Nacionalista Valencià, anuncia que s'abstindrà, si bé, diu semblar adequada la
refosa de la normativa proposada.

En el mateix sentit  el Sr. Ildefonso Suárez Garrido, regidor del grup municipal
del partit socialista també manifesta que s'abstindrà.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el de l'alcalde-president més
onze dels regidors del Grup Popular), sis abstencions (els cinc vots dels regidors
presents del Grup Municipal Socialista i el vot de la regidora integrant del Bloc
Nacionalista Valencià), i cap vot en contra,  va adoptar l'ACORD següent:

Primer.- Aprovar definitivament el document “Modificació de l'ordenació
detallada del PGOU a fi de refondre la normativa d'aplicació als diversos sectors del
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Sòl Industrial”, una vegada realitzats els preceptius tràmits d'informació pública
sense que s'hagen presentat al·legacions.

Segon.- Procedir a la publicació de la normativa objecte d'aprovació en el
Butlletí Oficial de la Província i conferir un període de “vacatio legis” de quinze dies
previ a la seua entrada en vigor.

Tercer.- Donar compte del present acord al regidor delegat d'Urbanisme i als
serveis tècnics municipals.

11è. PRECS I PREGUNTES

Es van formular els següents precs i preguntes:

Sra Cristina M. Suñer Tormo:

Es dirigeix al  el Sr. Vicente Parra Sisternes, regidor d'Obres i Urbanisme i li
pregunta sobre diverses qüestions:

A) Li pregunta sobre si ha rebut citació judicial per a declarar al Jutjat per delicte
ecològic en relació amb els abocaments a la Sèquia Murta.
El Sr. Vicente Parra Sisternes contesta que no.

B) Li pregunta sobre si té informació sobre denúncies que s'hagen formulat contra
l'urbanitzador del Sector Pla de la Mesquita davant la possibilitat que haja utilitzat
aigua de la Sèquia sense la deguda autorització de la Comunitat de Regants:
El Sr. Vicente Parra Sisternes contesta que no.
La Sra. Cristina M. Suñer Tormo, reitera la pregunta insistint sobre si sap si
l'urbanitzador ha sol·licitat permís a la sèquia; el Sr. Parra Sisternes respon que
no li consta.

C) Li pregunta  sobre totes les certificacions que s'han expedit a la Plaça de Bous.
El Sr. Vicente Parra Sisternes respon que s'informarà i contestarà en la pròxima
sessió.

D) Pregunta al Sr. alcalde sobre si hi ha previsió d’increment del preu  a l'obra de la
Plaça de Bous.
El Sr. alcalde contesta que en aquests moments no hi ha cap previsió; aclareix
que si hi haguera increment se cercaria finançament i informa  que l'obra
s'acabarà al gener.

E) Tot seguit, la Sra. Cristina M. Suñer Tormo sol·licita informe per escrit en el qual
s'indique els detalls de l'excés del cost de l'obra, respecte de les previsions que
conté el projecte adjudicat,  comprensiu dels conceptes següents:  de salaris, de
maquinària per lloguer nocturn, de consum energètic per activitat nocturna,
d'hores extraordinàries de les empreses sotscontractistes. Explica que, en
definitiva, el seu desig és conèixer el que li costarà a la ciutadania el que ve a
denominar “capritx” del Sr. alcalde que l'obra acabe abans del que preveu.
El Sr. alcalde respon que analitzarà la petició de dades i que respondrà en la
pròxima sessió, que l'obra no finalitzarà sinó dins del que preveu i que no cal
vaticinar sobre costos abans de conèixer les certificacions d'obra.

F) A continuació la Sra. Suñer Tormo es dirigeix al regidor  Sr. Antonio Perales
Perales i formula pregunta sobre quins mitjans preveu implantar perquè els
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ciutadans puguen reclamar a les companyies subministradores davant la
constant producció de talls elèctrics.
El Sr. Antonio Perales Perales contesta que des de fa 12 anys s'estan fent
gestions amb Iberdrola per millorar la xarxa.
La senyor Suñer Tormo replica que entén que la resposta és cap mitjà.

G) Tot seguit la Sra. Cristina M. Suñer Tormo es dirigeix al Sr. Juan Carlos Crespo
Badía, regidor delegat de Medi Ambient  i formula pregunta en relació amb la
situació en què es troba l'Ordenança municipal de l'Arbratge monumental de
l'Albereda, després de rebutjar la moció que va presentar al seu dia el seu Grup,
i sobre la situació que presenten els arbres després de les últimes tempestes
patides:
El Sr. Juan Carlos Crespo Badía li respon que li contestarà en el proper Ple.

H) A continuació es dirigeix al regidor  Sr. Ramón Vila Gisbert, delegat d'Educació i
li pregunta sobre els mitjans que habilita l'Ajuntament per a conferir resposta a la
demanda de servei educatiu de la població infantil fins als 3 anys.
El Sr. Ramón Vila Gisbert contesta adduint que, en la seua condició de regidor i
de professional docent, coneix la realitat i la problemàtica de les escoles infantils
amb més profunditat que el seu interpel·lant. Anuncia que pel mes de setembre
quedarà atesa tota la demanda de llocs de guarderies que existisquen.

I) Finalment la senyora Suñer Tormo, formula un prec al Sr. regidor d'Obres i
Urbanisme,  el Sr. Vicente Parra Sisternes, manifestant la seua queixa pel fet
que la senyalística de les obres i urbanitzacions de la Ciutat es trobe en  castellà,
i l’insta a què corregisca la situació.

Sr. Rafael Llorens Gosalbez
Formula dos precs:

A) Prega que s'emeta l'informe sobre les obres de la Plaça de Bous sol·licitat
precedentment per la Sra. Cristina M. Suñer Tormo i que se li facilite còpia.

B) Prega al Sr. regidor  Juan Carlos Crespo Badía que la recollida de fem a Bixquert
es produïsca diàriament.
Contesta el Sr. Crespo Badía atorgant complides explicacions tant de la recollida
de fem domèstic com de la selectiva, totes elles argumentant que el servei es
desenvolupa a plena satisfacció.

Sr. Ildefonso Suárez Garrido

A) Prega al senyor alcalde permeta al Sr. secretari intervenir en la sessió a fi
d'aclarir jurídicament la controvèrsia suscitada entorn de la possibilitat que
l'Ajuntament obtinguera aprofitament urbanístic en el Sector Canyoles per al cas
que haguera optat per adquirir per compravenda els terrenys dotacionals
previstos per a l'aparcament de l'Hospital Lluís Alcanyís. El senyor secretari, amb
la vènia del senyor president confereix les oportunes explicacions jurídiques
respecte d'això en el sentit que tant la Llei Urbanística Valenciana com el
Reglament d'Ordenació Territorial i Gestió Urbanística permeten l'obtenció de tal
aprofitament per al cas que l'obtenció anticipada de sòls dotacionals es realitze
mitjançant compravenda amb pagament de preu.
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Finalitzada la seua intervenció pren la paraula el regidor  el Sr. Vicente Parra
Sisternes per a aclarir que l'Ajuntament no ha optat per comprar els meritats
terrenys ja que, segons diu, s'ha actuat com en totes les altres ocasions
precedents. L'Ajuntament, explica, mai ha comprat terreny sinó que l'obté per
cessió anticipada. Continua el senyor Parra Sisternes manifestant que el senyor
Suárez Garrido es contradiu quan insta  l'Ajuntament a  què compre i participe de
les plusvàlues de la gestió sent aquest un objectiu mercantilista impropi de
l'Administració Municipal. Finalitza la seua intervenció dient que és sabut que
serveis municipals han treballat a destall per a aconseguir com més prompte
millor els terrenys i han informat puntualment els propietaris de tots els seus
drets, fruit de tot això és que s'han obtingut amb celeritat 5.000m

2 per al pretès
aparcament a cost zero per a les arques municipals.
En torn de rèplica pren la paraula novament  el Sr. Ildefonso Suárez Garrido.
Explica que la seua intenció era aclarir que la seua proposta d'adquisició per
compravenda i posterior obtenció d'aprofitament, inicialment posada en dubte pel
regidor d'Urbanisme, tenia perfecte acomodament legal. Considera que, el
present, és un  cas en què l'Ajuntament ha negociat malament ja que,
inclusivament, podria haver expropiat  els terrenys en un termini no superior a 6
mesos i pagar per ells un preu just i raonable. Per contra se segueix a cavall de
la dinàmica de permetre als agents sotmesos en els PAI un benefici exagerat
que es podia haver evitat. Bon exemple d'això, diu,  és el de l'urbanitzador del
Palasiet que està venent a 600€/m2  de solar quan l'Ajuntament va cedir  a
100€/m2,  amb l'agreujant que eixos 15.000 m2 cedits no es destinaran a VPO.

Respon el Sr. alcalde que la seua missió és fer-ho legal i àgil.

B) Tot seguit pregunta al Sr. alcalde si d'acord amb la Llei podria haver-hi conveniat
la cessió de sòl públic a VPO.
Contesta el Sr. alcalde que l'administració de les necessitats VPO s'ha fet
d'acord amb la demanda.
Complementàriament respon   el Sr. Vicente Parra Sisternes, acusant el senyor
Suárez Garrido d'incoherència en demanar la construcció d'habitatge protegit en
els PAI  residencials, després d'haver votat en contra del PGOU.

C) A continuació pregunta al Sr. alcalde sobre els informes jurídics que es van
requerir en l'anterior Ple, sobre el destí de l'excedent d'aprofitament en el
Palasiet a habitatge protegit i sobre l'acta d'arqueig de l'Antic Hospital.
El Sr. alcalde contesta que no  procedeix l'emissió d'informe ni sobre el tema de
VPO ni sobre l'acta d'arqueig de Palasiet per no precisar-se per a l'adopció de
cap acord del Ple, Junta de Govern o del propi alcalde. Afegeix que en el cas del
destí del 10% municipal a habitatge protegit en el Sector Palasiet ja es va fer una
proposta per part dels Grups a l'oposició, es va emetre un informe per part de
Secretaria i es va adoptar un acord no quedant, en conseqüència, cap qüestió
pendent de resolució per trobar-se aprovats i ferms tant el Programa, com el
projecte d'urbanització i el de reparcel·lació. En relació amb el cas de l'arqueig
pel tancament de l'Hospital, diu, ocorre exactament igual. Aquest  arqueig es va
celebrar en els anys huitanta i es van adoptar les decisions que els responsables
tècnics i polítics van creure convenients. Afegeix que a la present data no caben
acords que adoptar i que, en tot cas, el moment de materialitzar-los seria a
l'aprovació de la liquidació o del compte general.
El Sr. Ildefonso Suárez Garrido sol·licita que conste en acta la contestació del Sr.
Alcalde.
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D) Tot seguit pregunta al Sr. Vicente Parra Sisternes, si hi ha conveni amb l'església
per a la utilització del convent de Sant Francesc com a temple.
El Sr. Vicente Parra Sisternes respon que qui millor coneix l'assumpte és
l'anterior alcalde i que, en tot cas, el bé és de l'Església.

E) A continuació prega al Sr. José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de
Recursos Humans, que l'Ajuntament s'adherisca a l'acord  subscrit entre la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies i els sindicats majoritaris.

Sra. Marian Soro Perona

A) Es dirigeix a la Sra. Cristina M. Suñer Tormo i li prega que quan faça crítica
política s'abstinga d'esmentar els  seus fills.
La Sra. Cristina M. Suñer Tormo, contesta que lamenta que es donara per
al·ludida en relació a la crítica al seu dia formulada i matisa que no els va
esmentar directament. Refereix, no obstant això, que el primer a parlar de la
família dels altres és el senyor alcalde.

I acaba la sessió plenària recordant el Sr. alcalde a tots els membres del Ple
presents que al dia de demà, a les 11 hores, prendrà possessió del càrrec la
secretària general,  Sra. Ana Moreno Rodilla.

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 DEU MINUTS, DE TOT AIXÒ S'ESTÉN LA PRESENT ACTA,
DE LA QUAL JO, EL SECRETARI, DONE FE I CERTIFIQUE,

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


