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PLE DE L'AJUNTAMENT

SESSIÓ  ORDINÀRIA NÚM.   12/2006
DATA:           5 D'OCTUBRE DE 2006

ACTA DE LA SESSIÓ

ASSISTENTS:

GRUP POPULAR:

Alcalde-president:

Sr. Alfonso Rus Terol

Regidors

Sr. Vicente Parra Sisternes
Sra. M. José Masip Sanchis
Sr. Rafael Capuz Aznar
Sr. Ramón Vila Gisbert
Sr. Antonio Perales Perales
Sra. María Emilia Soro Perona
Sra. Rosa María Esteban Miedes
Sr. José Antonio Vidal Piquer
Sr. Juan Carlos Crespo Badía
Sr. Jorge Herrero Montagud

GRUP SOCIALISTA

Sr. Ramón Ortolá Mestre
Sr. Ildefonso Suárez Garrido
Sr. Rafael Llorens Gozálbes
Sr. Roger Cerdà Boluda
Sr. Vicent Caballero Hidalgo

GRUP ESQUERRA UNIDA: L'ENTESA

Sr. Josep Martínez Alventosa

GRUP BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

Sra. Cristina M. Suñer Tormo

SECRETÀRIA
Sra. ANA MORENO RODILLA

A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i quinze minuts del dia cinc d'octubre de dos
mil sis, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota la
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presidència del Sr. alcalde-president, Sr. Alfonso Rus Terol,  els regidors indicats,   a
fi de celebrar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament convocada.

La secretària, Sra. Ana Moreno Rodilla, assisteix la corporació i actua a més com a
fedetària.

Falta a la sessió la regidora Sra. Elena Llopis Arnero, regidora del partit municipal
popular, Sra. Mar Vicent García i Sr. Tomás Fuster Bellido, del grup municipal
socialista, als qui el Sr. alcalde considera excusats.

El Ple es constitueix vàlidament per complir els assistents amb el terç del nombre
legal dels seus membres, i assistir el president i el/la secretari/a.

El Sr. alcalde declara oberta la sessió, que es desenvolupa conforme al següent
ORDRE DEL DIA:

1r. EXP. NÚM.  720/2006 PER A AVALAR A LA SOCIETAT MUNICIPAL
PROEXA SA EN LA RENOVACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA PER UN
IMPORT DE 600.000 €, CONCERTADA AMB LA CAIXA d'ONTINYENT

Es dóna compte de l'expedient tramitat, per a avalar la renovació d'una
pòlissa de Tresoreria que la societat Proexa, SA, té concertada amb la Caixa
d'Ontinyent., per un import de 600.000 €.

Considerant allò especialment preceptuat en l'article 49 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, on 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.

Vist l'informe favorable del Sr. interventor accidental de data 26 de setembre
de 2006.

De conformitat amb  el dictamen favorable de la Comissió d'Economia i
Règim Interior de data 29 de setembre de 2006.

L'Ajuntament en Ple, per deu vots a favor (el de l'alcalde president més els
nou dels regidors present del Grup Popular) i set vots en contra (els cinc vots dels
regidors presents del Grup Municipal Socialista, el vot del regidor integrant del Grup
Esquerra Unida-l'Entesa i el vot de la regidor integrant del Bloc Nacionalista
Valencià) adopta l'ACORD següent:

Primer. Avalar la societat municipal PROEXA SA, enfront de la Caixa
d'Ontinyent, per a concertar una operació de tresoreria amb les següents
característiques:

Import: 600.000 euros
Termini: 1 any
Tipus d'interès: Euribor trimestral més un diferencial de l'1 %
Comissió descobert 2%
Altres comissions: Exempta
Garantia: Pignoració sobre drets de gestió
Segon. Facultar el senyor alcalde per a la signatura del document de

formalització del contracte i la resta d'actuacions que en dret corresponguen.
Tercer. Comunicar el present acord a PROEXA, a la Intervenció municipal,

així com a la Caixa d'Ontinyent, als efectes oportuns.
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Previ a l'adopció de l'acord tenen lloc les INTERVENCIONS següents:

1r. Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc Nacionalista
Valencià

Manifesta que el seu vot serà en contra perquè el seu grup ni forma part del
Consell d'Administració de Proexa, SA ni volen participar en la  presa decisions de
caràcter econòmic que en definitiva afecten l'Ajuntament, a més diu, que segueix
sense entendre la funció d'aquesta societat municipal ni tampoc per què es fan
tantes operacions de tresoreria i en que es gasten els diners, per això  considera
que no pot votar a favor de cap renovació de pòlissa ni de cap assumpte que es
presente a aprovació.

2n. Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup  municipal  Esquerra Unida:
l'Entesa

També anuncia el seu  vot en contra perquè que no està a favor de la gestió
econòmica de l'equip de govern, a més diu que no entén per què aquesta pòlissa es
renova tots els anys, encara que  és evident que és per una qüestió de liquiditat de
tresoreria, que considera que la societat hauria d'anar reduint-la, ja que es té des de
fa molts anys. Acaba la seua intervenció reiterant que votarà en contra perquè no
està a favor de cap assumpte econòmic del govern.

3r. Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup  municipal  socialista

Comença la seua intervenció manifestant que és evident que el seu grup ha
estat expulsat de Proexa, SA, per la qual cosa no sap com estan actualment els
comptes, indica que en la Comissió d'Hisenda ho va preguntar i que li van contestar
que com que no pertanyien a la societat no tenien dret a eixa informació, per això
manifesta que votaren en contra.

2n.  EXP. NÚM. 551/2006, RATIFICACIÓ D'ACORD DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, DE 4 DE SETEMBRE DE 2006, SOBRE “DECLARACIÓ
D'ESDEVENIMENT D'ESPECIAL INTERÈS PÚBLIC PER AL VIII CENTENARI DE
LA REDACCIÓ DEL CANTAR DEL MIO CID”

Es dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local, de 4 de setembre de
2006, que literalment diu:

“Donat compte de l'expedient instruït per a l'adhesió a la celebració de 2007
com a Any del Cantar del mio Cid i a la proposta de declaració d'esdeveniment
d'especial interès públic, per a la commemoració dels 800 anys de l'elaboració del
manuscrit, promogut per la Diputació de València i la finalitat de la qual és la
promoció de la ruta El Camí del Cid, com itinerari turístic cultural.

Considerant, per part d'aquesta regidora, la idoneïtat de l'adhesió a la
celebració de 2007 com a Any del Cantar i a la Proposta de declaració
d'esdeveniment d'especial interès públic, a la vista de les expectatives de promoció
dels recursos patrimonials i mediambientals del municipi de Xàtiva.

Vista la proposta de la  regidora delegada.
La Junta de Govern Local per unanimitat i sense debat previ, va adoptar

l'ACORD  següent:
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Primer. Iniciar els tràmits per a sol·licitar a la Diputació de València,  l'adhesió
de l'Ajuntament de Xàtiva a la declaració d'esdeveniment d'especial interès públic
per a la commemoració l'any 2007 dels 800 anys del Cantar de mio Cid, subscrivint
el document d'adhesió del següent tenor literal:

L'Ajuntament de Xàtiva, reconeixent:

Primer. La importància fonamental del Cantar del mio Cid com un dels grans
poemes de l'èpica medieval europea.

Segon. La importància de l'any 2007 com any en què es commemoren els
800 anys de l'elaboració del manuscrit del Cantar de mio Cid per Pep Abbat.

Tercer. L'oportunitat única que significa la celebració d'aquesta efemèrides
per a donar a conèixer, tant dins com fora d'Espanya, els nombrosos i excepcionals
recursos patrimonials i mediambientals que existeixen en l'itinerari turístic cultural
“Camí del Cid”, amb el conseqüent benefici derivat a la promoció turística del
d’aquest itinerari.

Per tot això, l'Ajuntament de Xàtiva desitja manifestar la seua adhesió als
actes commemoratius de l'any 2007 i el seu suport a la petició del Consorci Camí
del Cid per a obtenir la declaració d'esdeveniment d'especial interès públic per al VIII
Centenari de la redacció del Cantar del mio Cid a l'empara de l'art. 27 de la Llei
49/2002 de 23 de desembre.

Segon. Autoritzar la senyalització pertinent de la ruta, que en tot cas serà
consensuada amb caràcter previ pels tècnics municipals.

Tercer. Remetre certificat de l'acord adoptat a la Diputació de València als
efectes conseqüents.

Quart.  Donar compte al Ple perquè en prenga coneixement i ratificació.”

De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de
Benestar Social, Cultura, Educació i Oci, de 28 de setembre de 2006.

L'Ajuntament en Ple, per deu vots a favor (el de l'alcalde-president més els
nou vots dels regidors presents del Grup Popular) i set vots en contra (els vots dels
cinc regidors presents del Grup Municipal Socialista, el vot del regidor integrant del
Grup Esquerra Unida: l'Entesa i el vot de la regidora integrant del Grup Bloc
Nacionalista Valencià), adopta l'ACORD següent:

Primer. Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de
data 4 de setembre de 2006, transcrita precedentment.

Segon. Comunicar l’acord a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València, als efectes oportuns.

Previ a l'adopció de l'acord tenen lloc les INTERVENCIONS següents:

1r. Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc Nacionalista
Valencià

En primer lloc la Sra. Cristina M. Suñer Tormo demana que se li aclarisca  per
què en el Manuscrit del Cantar del mio Cid  apareix el nom de Pep Abad, no sap, diu
si serà un problema de transcripció al valencià. A més vol saber que fa l'Ajuntament
en la celebració del VIII Aniversari, i pregunta quins són els actes que es pretenen
celebrar, per què l'Ajuntament va autoritzar la senyalització de la ruta i si s'ha trobat
documentació històrica que acredite el pas del Cid per Xàtiva.
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Després d'una breu interrupció contínua  la Sra. Suñer manifestant que el seu
grup només coneix l'existència d'un poble per Paterna que s'anomena Patada del
Cid, considera que no està fonamentada l'adhesió per part de l'Ajuntament a
aquesta celebració, sobretot després de no haver volgut celebrar cap acte en relació
amb els Borja. Acaba la seua intervenció demanant que se li aclarisca qui és el
senyor que ha elaborat el manuscrit i anuncia el seu vot en contra.

2n. Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup  municipal  Esquerra Unida:
l'Entesa

Tot seguit el Sr. Josep Martínez Alventosa també anuncia el seu vot en contra
ja que considera que la figura del  Cid als ciutadans de Xàtiva els diu molt poc, a
més manifesta que està d'acord amb les paraules de la Sra. Suñer que l'Ajuntament
no ha volgut celebrar cap acte en relació amb els Borja i altres esdeveniments amb
els quals ens identifiquen com a poble.

3r. Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup  municipal  socialista

Comença la seua intervenció manifestant que els seus companys han dit gran
part de l'argumentació que pretenia fer,  que el seu grup en principi aquesta d'acord
amb tot acte de tipus cultural, però pensa que el Cantar del Mio Cid  no està arrelat
en la nostra cultura, a més diu que ho considera  com propaganda electoral. Acaba
la seua intervenció dient que el seu grup votarà en contra.

4t. Sr. Alfonso Rus Terol, alcalde-president

Acaba el torn d'intervencions el Sr. alcalde per a manifestar que l'Ajuntament
l'única cosa que ha fet a estat adherir-se a la Diputació Provincial que és la que fa la
proposta i que ells la recolzen igual que des de la Diputació se'ns recolza en temes
de subvencions i altres assumptes.

3r. EXP. NÚM. 574/2006, CONSTRUCCIÓ D'APARCAMENT AL SUBSÒL
DE LA ZONA VERDA (JL-46) DEL SECTOR EL PALASIET, MITJANÇANT
PERMUTA PER OBRA FUTURA: APROVACIÓ DE LA DESAFECTACIÓ DEL
DOMINI PÚBLIC I ADJUDICACIÓ

Vistos els antecedents de l'expedient, en el que consta que per acord del Ple
de la corporació de data 6 de juliol de 2006 es va iniciar l'expedient per a l'alteració
jurídica de la següent parcel·la de propietat municipal, de bé de domini públic a
patrimonial, adquirida per aquest Ajuntament en la reparcel·lació del sector el
Palasiet:

Zona verda JL-46, amb una superfície de 5.768'95 m2, inscrita en el Registre
propietat de Xàtiva, Tom 1162, Llibre 454, Foli 85, Finca 32921, Inscripció 1a.
Naturalesa jurídica: Urbana. Demanial. Zona verda. Límits: nord, carrer en projecte
núm. 1; sud carrer en projecte núm. 18; est, equipament assistencial TD-103; oest,
carrers en projecte núm. 1 i 18.

Descripció de la part del bé la desafectació demanial del qual es pretén:
Subsòl de part de la zona verda JL-46 i part del vial perimetral que la

circumda.
Superfície que ocupa: 4.310 m2 (2.155 m2 per planta).
NÚM. de plantes en subsòl: 2.
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Forma: rectangular amb semicircumferència per a trànsit entre plantes
Accés: des d'Av. Corts Valencianes.
NÚM. de places d'aparcament: 360.
Resultant que en aquest acord plenari es va aprovar l'obertura del

procediment de contractació i, en conseqüència, el plec de clàusules administratives
particulars del contracte per a la permuta de cosa futura de part del subsòl de la
zona verda JL-46, mitjançant concurs amb procediment obert.

Resultant que, publicat en el Butlletí Oficial de la Província número 182, de 2
d'agost de 2006, el corresponent anunci de licitació i exposició pública de  l'alteració
jurídica de la parcel·la municipal,  no s'ha formulat cap al·legació, s’ha presentat dins
del  termini concedit d'un mes, la següent i única oferta:

NÚM. 1. LLANERA CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, SL, que
es compromet a acceptar l'aprofitament de part del subsòl de la zona verda JL-46 i
carrers perimetrals equivalent a 162 places de garatge (el plec fixava un màxim de
166), més la corresponent participació en elements comuns, a canvi de la
construcció d'un aparcament subterrani en dues plantes, per a una capacitat de 360
places, i el lliurament a l'Ajuntament de 198 places (el plec fixava un mínim de 194).

El licitador acompanya el preceptiu avantprojecte de les obres, amb un
pressupost total, IVA inclòs, de 3.119.007,13 €, i un termini d'execució de sis mesos.
El licitador manifesta haver introduït millores quant al disseny i execució de
l'aparcament i urbanització.

Vista l'Acta de Qualificació prèvia de documents i obertura de proposicions
econòmiques de data 11 de setembre de 2006, en la qual la Mesa de Contractació
va declarar ajustada al plec la proposició presentada, formulant proposta
d'adjudicació a l'òrgan de contractació, a favor de la mercantil Llanera
Construcciones, Obras y Proyectos, SL.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 27 de setembre de 2006, en
sentit desfavorable.

L'Ajuntament en Ple, per deu vots a favor (el de l'alcalde-president més els
nou vots dels regidors presents del Grup Popular) i set vots en contra (els vots dels
cinc regidors presents del Grup Municipal Socialista, el vot del regidor integrant del
Grup Esquerra Unida: l'Entesa i el vot de la regidora integrant del Grup Bloc
Nacionalista Valencià), adopta l'ACORD següent:

Primer. Aprovar l'alteració jurídica de la següent parcel·la de propietat
municipal, de bé de domini públic a patrimonial, adquirida per aquest Ajuntament en
la reparcel·lació del Sector El Palasiet:

Descripció del bé:
 Zona verda JL-46, amb una superfície de 5.768'95 m2, inscrita en el Registre

propietat de Xàtiva, Tom 1162, Llibre 454, Foli 85, Finca 32921, Inscripció 1a.
Naturalesa jurídica: Urbana. Demanial. Zona verda.
Límits: nord, carrer en projecte núm. 1; sud carrer en projecte núm. 18; est,

equipament assistencial TD-103; oest, carrers en projecte núm. 1 i 18.
Descripció de la part del bé la desafectació demanial del qual es pretén:
Subsòl de part de la zona verda JL-46 i part del vial perimetral que la

circumda.
Superfície que ocupa: 4.310 m2 (2.155 m2 per planta).
NÚM. de plantes en subsòl: 2.
Forma: rectangular amb semicircumferència per a trànsit entre plantes.
Accés: des d'Av. Corts Valencianes.



7

NÚM. de places d'aparcament: 360.

Segon. Adjudicar a l'empresa LLANERA CONSTRUCCIONES, OBRAS Y
PROYECTOS, SL, el concurs convocat per a la construcció del referit aparcament,
amb un total de 360 places, de les quals 198 seran lliurades a l'Ajuntament a la
finalització de la construcció, la resta (162) quedarà en propietat de la citada
mercantil.

L'empresa adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva per un
import de 124.760,28 €, en el termini de quinze dies següents a la recepció de la
notificació d'aquest acord, equivalent al 4% del pressupost de les obres que consta
en l'Avantprojecte presentat per l'adjudicatària.

Tercer. D'acord amb el que disposa el Plec de Condicions, l'adjudicatària
haurà de presentar en aquest Ajuntament, en el termini d'un mes, el projecte
d'execució de les obres, a fi d'obtenir la preceptiva aprovació municipal, prèvia a
l'inici de les obres.

Quart. Autoritzar el Sr. alcalde-president per a la signatura del contracte i
successives diligències que en Dret siguen necessàries per a la perfecció i execució
del mateix.

Cinquè. Notificar el present acord a l'adjudicatària, i donar compte al
departament de Gestió Patrimonial, a l'efecte que procedisquen en l'Inventari
Municipal, així com als serveis tècnics municipals.

Sisè. Publicar la present adjudicació en el Butlletí Oficial de la Província,
d'acord amb el que disposa l'article 93.2 del Text Refós de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques.

S'absenta de la sessió el regidor Sr. Rafael Capuz Aznar i s'incorpora la
regidora Sra. M. José Masip Sanchis.

Previ a l'adopció de l'acord tenen lloc les INTERVENCIONS següents:

1r. Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc Nacionalista
Valencià

Manifesta que votarà en contra,  no entén com de vegades només l'empresa
Proexa, SA, és l'única que pot fer els pàrquings i no les empreses privades i ara
resulta que no és així, que hi ha empreses privades que sí que poden fer
aparcaments a  canvi de quedar-se amb la major part de les places, afegeix que la
impressió que li dóna al seu grup és que primen excessivament els interessos
privats per damunt dels públics, que el seu grup no està d'acord amb el procediment
seguit, que no és que no vulguen que es facen pàrquings, sinó  que existint  una
empresa municipal per a construir aparcaments ara ho faça  una empresa privada.
Acaba dient que li resulta estrany que es porte  a Ple un punt dictaminat en la
comissió com desfavorable.

2n. Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup  municipal  Esquerra Unida:
l'Entesa

Comença el seu torn d'intervenció manifestant que el seu grup votarà en
contra perquè no estan d'acord amb què es faça un aparcament de caràcter privat i
molt menys en  terreny públic, afegeix que si la gestió fora municipal estarien
d'acord, però que no entén què es pensa fer amb les 198 places que l'empresa
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Llanera cedeix a l'Ajuntament. Acaba la seua intervenció de la mateixa manera que
la regidora del Bloc Nacionalista Valencià preguntant per què es porta a Ple un punt
dictaminat desfavorablement en la comissió.

3r. Sr. Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista

També comença la seua intervenció anunciant que votaran en contra igual
que ho van fer en la comissió, diu que han analitzat la proposta de l'equip de govern
i no  entenen com es pot vendre subsòl a preus tan desorbitats perquè si no li fallen
els números resulta que 2.155 metres que representen les dues plantes
d'aparcament ixen a unes 250.000 pessetes el metre quadrat, i es valora cada plaça
en 17.000 €. Creu que l'Ajuntament no està per a fer places d'aparcament i vendre-
les a 3 milions de pessetes, està  per a fer places públiques i de rotació. Acaba la
intervenció dient que els sembla una barbaritat que es signe un conveni d'una cessió
en què qui fa l'obra és qui fa la inversió i  tinga la propietat de 162 places en
compensació de la inversió, per això diu que votaran en contra.

4t. Sr. Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme

Intervé dient que els pàrquings es fan a vegades per empreses públiques o
per empreses privades, que l'Ajuntament el que vol és dotar Xàtiva d'aparcaments
que és el que realment es necessita i sobretot en un barri com és la zona nova del
Palasiet i no sols en aquesta zona sinó també a les zones limítrofes com el barri
nord-oest, el carrer Abu Masaifa, etc., de fet els dos pàrquings que s'han realitzat a
Ausiàs March han demostrat que hi ha una forta demanda d'aparcaments, basant-se
en açò l'empresa proposa la construcció d'un aparcament en sòl de domini públic
que es no ven, es desafecta, per tant les xifres que esmenta el Sr. Llorens són la
valoració que es fa d'eixes 198 places que l'Ajuntament rep a canvi que l'empresa
faça eixa obra.

Acaba dient que el que vol l'equip de govern és que els residents d'eixa zona
puguen disposar de places d'aparcament.

5è. Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc Nacionalista
Valencià

Pren de nou la paraula la Sra. Cristina M. Suñer Tormo per a contestar al Sr.
Parra, que no coneix cap empresa que no treballe per diners, el trist és que la
iniciativa siga de l'empresa i no seua, i tot açò passa perquè no tenen un pla per
dotar Xàtiva de serveis públics. Evidentment, si al final de l'obra l'empresa pot
disposar de 162 places d'aparcament les podrà llogar, vendre o donar-les en rotació
perquè seran seues, perquè han sigut desafectades i això comporta que l'empresa
al final tinga uns beneficis.  Diu que des del seu punt de vista, el Sr. Parra insinua
que el seu grup està en contra dels aparcaments i no és així, allò que els agradaria
és que l'equip de govern tinguera un criteri, un pla rector i que l'anàlisi d'aquestes
necessitats no fóra que allí viu molta gent,  i es faça un estudi que no siga aprovar
un pla de sostenibilitat  per a destinar d'una manera seudolegal diners de patrimoni
municipal del sòl a actuacions que segons la seua opinió no responen a l'interès
general.

6è. Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup  municipal  Esquerra Unida:
l'Entesa
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Torna a intervenir el Sr. Martínez Alventosa per a dir-li al Sr. Parra que abans
no coneixia el destí que tindrien les 198 places però que després de la seua
intervenció sembla que seran per a la venda, que no creu que vagen a adoptar-se
polítiques socials respecte d'això ni tampoc entraran en competència econòmica
amb l'empresa pel que de cap manera poden estar d'acord amb els criteris
mercantilistes que estan seguint, actuen més basant-se en  interessos privats que
públics.

7è. Sr. Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista

Pren la paraula per a contestar-li també al Sr. Parra, dient que el problema no
és que no l’entenguen sinó que tenen criteris diferents, no s'entén perquè s'ha
desafectat el subsòl, tampoc entenem el fet que s'haja de valorar el subsòl en diners
perquè açò al final repercuteix en el preu de les places d'aparcament i li pregunta
per què no ho fa Proexa, que aquesta empresa podrà fer el mateix que Llanera, és a
dir demanar un préstec per a fer l'obra, afegeix que no entén eixa indefinició que es
té amb les places, si seran de rotació, de venda o de lloguer.

8è. Sr. Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme

Intervé de nou el Sr. Vicente Parra, diu que lamenta no haver-se explicat bé,
que l'Ajuntament no regala res a ningú, posa a disposició d'una empresa, que en
aquest cas és Llanera però que podria haver sigut una altra com Franjuan o Proexa,
una obra i per eixa obra valorada en la quantitat que siga l'Ajuntament rep 162
places d'aparcament, la valoració que l'Ajuntament fa no és del subsòl sinó de  les
places, és la valoració que  es creu que tindran les places quan les reba
l'Ajuntament, i que el que realment importa és que Xàtiva tinga 360 places més
d'aparcament sumades a les mil que ja s'han fet. Això, demostra que si  que es té un
projecte d'aparcament i de circulació i  que el que es vol és desviar l'atenció  entrant
en el tema de la venda del domini públic i de la sostenibilitat, quan el que realment
importa és que l'Ajuntament posarà a disposició de la ciutadania 350 places
d'aparcament que és el que  de veritat interessa al ciutadà.

9è. Sr. alcalde-president

Acaba el torn d'intervencions el Sr. alcalde-president,  diu que s'alegra que
ara pensen en Proexa, quan en el punt anterior han dit que no estaven d'acord amb
la renovació de la seua pòlissa, que fa un moment diu ha escoltat que Proexa no
servia per a res i ara diuen el contrari, el que passa és que ara es té un projecte de
150 places d'aparcament i el partit socialista que va estar governant setze anys no
va fer cap aparcament ni cap projecte. Explica que l'empresa Proexa no pot fer
aquest aparcament perquè  cada vegada que fa un pàrquing la primera cosa que fa
és vendre les places  abans d'estar acabades i ara estem davant una zona oberta
on cadascú tindrà el seu habitatge i el seu aparcament però el procés d'urbanització
en eixa zona serà d'uns deu anys.

Continua dient que l'equip de govern anterior que governava amb la UPV, va
ser incapaç de donar alguna solució al tema de la circulació i ell se sent orgullós de
les places construïdes i d’aquelles que es construiran en el futur i que quan ell tinga
alguna idea, projecte o proposta l'escoltarà. Acaba afegint que hi ha un projecte de
ciutat, que si que existeix, que s'ha fet un pla general en any i mig quan en altres
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municipis tarden deu anys i no l'aproven, i que el desenvolupament de la nostra
ciutat durant aquests anys ha estat increïble.

4t. EXP. NÚM. 397/2005, APROVACIÓ PROVISIONAL DE DIVERSOS
PROJECTES D'OBRES INCLOSOS EN EL PROGRAMA DE SOSTENIBLITAT I
QUALITAT DE VIDA DE XÀTIVA

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en el qual consta que
mitjançant un acord de 24 de març de 2006, del Consell de la Generalitat
Valenciana va ser aprovat definitivament el Programa per a la sostenibilitat i la
qualitat de vida del Municipi de Xàtiva, d'acord amb el que disposen els articles 73 i
següents de la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat Valenciana, d'Ordenació
de Territori i Protecció del Paisatge.

Resultant que el Ple de la corporació de data 1 de juny de 2006, va acordar
sotmetre a exposició pública per espai d'un mes els projectes que a continuació es
relacionen, inclosos en el  Programa per a la Sostenibilitat i la Qualitat de Vida
d'aquest municipi,

Àmbit 1. Millora de la qualitat de vida.
Subàmbit 1.1. Millora de l'entorn urbà.
Acció 1.1.1. Intervenció  al nucli històric.
Denominació Projectes: Intervenció en les xarxes d'aigua potable i clavegueram en
els següents carrers del nucli històric de Xàtiva:
1. Àngel, Sant Pere i Portal Cocentaina
2. Abad Pla, Sant Vicent i Bruns
3. Sant Tomàs, Maluenda, Menor, Santes i Grau
4. Roca i Ensenyança
5. Sant Jordi i Trinquet

Àmbit 1. Millora de la qualitat de vida
Subàmbit 1.1. Millora de l'entorn urbà
Acció 1.1.2. Integració del paisatge de la ciutat
Denominació Projectes:
1. Integració paisatgística del carrer Carneros i Muralla de llevant
2. Integració paisatgística del Camí de Sant Antoni

Àmbit 1. Millora de la qualitat de vida
Subàmbit 1.4. Millora d'equipaments i dotacions públiques
Acció 1.4.2. Equipaments assistencials
Denominació Projecte: Habilitació i equipament del local destinat a Centre Social-
Llar del Jubilat (Centre d'Oci de Majors) al carrer Reina

Resultant que els esmentats projectes van ser sotmesos a informació pública,
mitjançant anuncis inserits en el periòdic Las Provincias de data 22 de juny de 2006
i en el DOGV número 5320 de data 8 d'agost de 2006, sense que durant el termini
concedit s'hagen presentat al·legacions.

Resultant que d'acord amb el que disposen els articles 76 i 80 de la LOTPP, i
en l’article 83.2 de la LUV, per remissió de l'article 90, conclosos els tràmits anteriors
sense haver-se presentat al·legacions, l'Ajuntament resoldrà sobre la seua
aprovació provisional, amb introducció de les rectificacions que crega oportunes, i el
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remetrà a la conselleria competent en urbanisme interessant la seua aprovació
definitiva.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 27 de setembre de 2006, en
sentit desfavorable.

Vista l'esmena  que el regidor delegat d'Obres i Urbanisme formula al mateix
a l'empara del que disposa l'article 97.5 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de data 3 d'octubre de 2006, en
la qual proposa al Ple de la corporació la modificació de la proposta continguda en el
dictamen en els termes següents:

“Primer: Aprovar provisionalment els projectes relacionats en la part
expositiva del present acord, inclosos en el  Programa per a la Sostenibilitat i la
Qualitat de Vida d'aquest municipi, una vegada complit el tràmit d'informació pública
sense que s'hagen presentat al·legacions durant el termini concedit, remetent
l'expedient a la Conselleria de Territori i Habitatge a fi que procedisca a l'aprovació
definitiva dels reiterats projectes.

Segon: Donar compte del present acord al regidor delegat d'Obres i
Urbanisme i als serveis tècnics municipals”

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

Primer. Aprovar provisionalment els projectes relacionats en la part
expositiva del present acord, inclosos en el  Programa per a la Sostenibilitat i la
Qualitat de Vida d'aquest municipi, una vegada complit el tràmit d'informació pública
sense que s'hagen presentat al·legacions durant el termini concedit, remetent
l'expedient a la Conselleria de Territori i Habitatge a fi que procedisca a l'aprovació
definitiva dels reiterats projectes.

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

S'incorpora a la sessió el  regidor Sr. Rafael Capuz Aznar

Previ a l'adopció de l'acord tenen lloc les INTERVENCIONS següents:

1r. Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc Nacionalista
Valencià.

Comença la seua intervenció anunciat que el seu vot serà en contra, perquè li
sembla inadequat portar al ple una proposta informada desfavorablement, diu que
l'equip de govern ha aprovat un programa que té actuacions que estan prohibides
per la Llei, com és la utilització  de diners del patrimoni municipal del sòl. Que  el seu
grup no està en contra de cap actuació que es faça en el nucli antic, i que quan es
va aprovar el programa de sostenibilitat van presentar modificacions a tots els punts
de les actuacions proposades i que malgrat estar en contra de la utilització del
patrimoni municipal del sòl, algunes actuacions en el nucli antic si les compartien,
però el que  no li sembla bé és com van a realitzar-les, entén que els programes per
a la integració paisatgística  estan bé per a la ciutat però considera que la integració
paisatgística d'aquestes zones no va acompanyada d'una creença profunda en la
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rehabilitació dels carrers inclosos en el Programa de Sostenibilitat i la millora dels
serveis públics en eixes zones,  són per a ells mera campanya electoral.

2n. Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup  municipal  Esquerra Unida:
l'Entesa

 Manifesta que votarà en contra igual que va fer en la comissió i no perquè
estiga en contra que s'actue al casc antic, que  suposa una millor oferta de vida per
als ciutadans, sinó perquè no té clar  que es finance càrrec del patrimoni municipal
del sòl. Li contesta al Sr. alcalde que el seu grup si que fa propostes el que passa és
que com no està en les comissions no ho sap i a més quan se li fan propostes
l'equip de govern només pensa en la rendibilitat política i no en la social.

3r. Sr. Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista

Pren la paraula manifestant que votarà en contra, perquè encara que li
semblen bé els projectes, no recolzen que s'utilitzen els diners del patrimoni
municipal del sòl per a això. Es dirigeix al Sr. alcalde i li diu que ells han fet
propostes tant quan estaven en el govern com després a l'oposició, i cita els
aparcaments a l'Estació de Renfe, estació d'Autobusos, a la zona de l'Espanyoleto,
a la Prolongació de l'Hort de l’Almúnia. Que quant a la realització de  l'aparcament a
la zona del Palasiet, si Proexa cobra per avançat haguera sigut millor, així el benefici
en compte de tenir-lo l'empresa privada l'haguera tingut l'Ajuntament.

4t. Sr. Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme

Intervé de nou manifestant que cal cenyir-se a l'Ordre del Dia,  el que es
tracta  en aquest punt és aprovar novament els projectes que contempla el
Programa de Sostenibilitat per a remetre'ls a la Conselleria per a la seua aprovació
definitiva i es puguen executar.  Que el que es pretén fer és una sèrie d'actuacions
per a renovar les deficiències del clavegueram, de l'aigua potable, de la llum als
carrers que componen el nucli antic i també es vol  intervenir al Centre per a jubilats
del carrer La Reina.

 Es dirigeix a la Sra. Suñer  per a dir-li que eixos carrers van a rehabilitar-se i
a intervenir-se urbanísticament, i a més assenyala que en el Programa de
Sostenibilitat també estan eixos dos projectes que cita la Sra. Suñer d'Integració
Paisatgística del carrer Carneros i de la Muralla de llevant i del Camí de Sant Antoni,
que encara que li semble que estem en data electoral l'Ordre  en base a la qual
se'ns concedeix la subvenció és  de novembre de 2005.

5è. Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc Nacionalista
Valencià

Intervé de nou la Sra. Suñer dient-li al Sr. Parra que la seua intervenció ha
estat més mesurada, més semblant a la que sol fer el Sr. alcalde encara que més
avorrida. Manifesta que fa la impressió que el seu grup està en contra que s'actue
en eixos carrers i no és així, diu que voten en contra perquè l'única cosa que han fet
és aprovar provisionalment els projectes i no creu que vagen a poder portar-los a
terme en el que els queda de legislatura, reitera  que no comparteix la manera en
què s'ha fet el Programa de Sostenibilitat.
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6è. Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup  municipal  Esquerra Unida:
l'Entesa

Es dirigeix al Sr. Parra i li diu que  no està en contra que s'actue en el nucli
antic, està en contra que es destine a això diners del patrimoni municipal del sòl,
que les actuacions per al nucli antic de la regidoria només es mouen a base de
rajola i formigó i que les altres millores i solucions que són més fàcils no s'estan
duent a terme. Acaba la seua intervenció fent referència al tancament de la
guarderia.

7è. Sr. Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista

Manifesta que es ratifica en el que ja hem dit anteriorment, que estan d'acord
amb els projectes però no en què s'utilitze patrimoni municipal del sòl per al seu
finançament.

8è. Sr. alcalde-president

Comença la seua intervenció dient que ha sentit de tot, però que no es vulga
acceptar una subvenció de cinc-cents mil euros, li sembla increïble, són una
oposició que sempre diu que no a tot. En relació amb l'aparcament a la zona del
Palasiet, els diu al Grup Socialista que sembla que no l’han entès, que Proexa  pot
fer els pàrquings quan l'obra és a curt termini i com ells no estan d'acord amb les
pòlisses de Proexa no pot gestionar l'obra d'un aparcament que durarà deu anys, no
es poden col·lapsar les inversions d'una societat sense ànim de lucre. Es dirigeix per
a dir-li al Sr. Martínez que quan es fan coses de rajola i formigó  és perquè són
necessàries, i si s'haguera fet abans no caldria fer-ho ara. Pel que fa a la guarderia li
diu que possiblement es faça a la zona alta de la ciutat però que l'Ajuntament no
farà cap guarderia pública, perquè hi ha guarderies privades i funcionen bé, si algú
no pot pagar una guarderia privada la regidoria de Benestar Social està per a ajudar
a qui ho necessite.

10è.    Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup  municipal  socialista

Pren la paraula el Sr. Suárez  per manifestar que el Sr. alcalde sempre està
dient que el govern socialista va deixar la ciutat feta un desastre i li recorda que va
ser el govern del seu partit, junt amb altres partits d'esquerres els qui van dotar la
ciutat de tots els serveis que ara s'estan utilitzant, educatius, sanitaris i que ells es
van trobar quan van arribar al Govern, li diu que és hora de deixar de fer  discursos
demagògics.

11è. Sr. alcalde-president

Tanca el torn d'intervencions el Sr. alcalde dient-li al Sr. Suárez que el ciutadà
no s'equivoca mai per això governa el seu grup des de fa dotze anys.

Ratificada per unanimitat  la seua inclusió en l'Ordre del Dia conforme a
l'article 82.3 ROF, es passa a examinar l'ASSUMPTE següent:

5è. EXP. NÚM. 794/2006, OBRES DE “CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE DE
REHABILITACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIAL PER A MALALTS MENTALS CRÒNICS
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(CRIS) I UN CENTRE ESPECÍFIC PER A MALALTS MENTALS CRÒNICS
(CEEM)”: APROVACIÓ DELS PROJECTES I PLEC DE CONDICIONS PER A LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONCURS AMB PROCEDIMENT OBERT

Donat compte de la proposta que formula el regidor delegat d'Obres i
Urbanisme, de data 2 d'octubre de 2006, que diu literalment:

“A l'empara del que disposa l'article 97.2 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en relació amb les obres de
construcció d'un “Centre de rehabilitació i integració social per a malalts mentals
crònics” (CRIS) i d’un “Centre específic per a malalts mentals crònics (CEEM)”,
inclòs en l'Ordren del Dia de la sessió plenària prevista per al 5 d'octubre de 2006.

 El 31 de maig de 2006 va ser subscrit un Conveni de col·laboració entre la
Conselleria de Benestar Social i aquest Ajuntament, l'objecte del qual és la
construcció dels indicats Centres CRIS i CEEM en aquest municipi. Per part de
l'Ajuntament es van presentar davant la Conselleria, dins del termini concedit, els
projectes d'execució de cadascun dels Centres. Els serveis tècnics de la Conselleria
van requerir l'esmena de determinats aspectes dels projectes, que van ser
presentades a la Conselleria el 7 d'agost passat, estant a l'expectativa de l'emissió
de l'informe favorable definitiu.

Tenint en compte la necessitat de contractar les obres dins del present
exercici, s'ha redactat el corresponent Plec de Condicions Econòmic
Administratives, mitjançant concurs amb procediment obert, en un únic contracte
que comprèn la construcció dels dos edificis, i es deixa per a una fase posterior la
contractació de la gestió d'ambdós Centres.

S'acompanya informe de l'interventor municipal sobre el finançament de les
obres.

En conseqüència, mitjançant el present, es proposa al Ple de la corporació
que adopte l'ACORD següent:

Primer. Aprovar els Projectes redactats per l'arquitecte, Sr. Vicente Alcàsser
García, per a l'execució de les obres “Construcció d'un Centre de rehabilitació i
integració social per a malalts mentals crònics (CRIS) i d’un Centre específic per a
malalts mentals crònics (CEEM)”, amb un pressupost global de licitació de
3.393.749,99 €.

Segon. D'acord amb el que disposa l'article 129  del Text Refós de la Llei de
Contractes de  les Administracions Públiques, aprovat per RD Legislatiu 2/2000, de
16 de juny, haurà de procedir-se al  replantejament dels  projectes, i comprovar la
realitat geomètrica de l'obra i  la disponibilitat dels terrenys precisos per a la seua
normal execució,  com  requisit indispensable per a l'adjudicació.

Tercer. Aprovar el Plec de Condicions Econòmic Administratives   i  l'obertura
del procediment de contractació  de les referides obres, mitjançant el sistema de
concurs  amb procediment obert, havent de publicar-se  l'anunci de licitació en el
Butlletí Oficial de la Província, i concedir  un termini de vint-i-sis dies per a la
presentació de proposicions, d'acord amb el que disposa l'article 78.2 del Text Refós
de la Llei de Contractes de les Administracions  Públiques.

 Quart. Aprovar l'ordenació de la despesa plurianual corresponent, tal com
consta en l'informe elaborat per l'interventor municipal, i donar compte del present
acord al Departament d'Intervenció, als efectes pressupostaris que procedisquen.

Cinquè. Donar compte del present acord a la Conselleria de Benestar Social,
en compliment del que disposa el Conveni subscrit amb aquest Ajuntament el 31 de
maig de 2006 per a l'execució de les indicades obres.

El que se sotmet a la consideració del Ple de la corporació.”



15

Vistos els plecs de clàusules economicoadministratives redactats pels serveis
municipals així com els informes de la Vicesecretaria i de la Intervenció Municipal,
de data 29 i 27 de setembre respectivament, obrants en l'expedient.

L'Ajuntament en Ple, per setze vots a favor (el de l'alcalde-president més els
deu regidors presents del Grup Popular i els cinc vots dels  regidors presents del
Grup Municipal Socialista), una abstenció (el vot del regidor integrant del Grup
Esquerra Unida: l'Entesa) i un vot en contra (el vot de la regidora integrant del Grup
Bloc Nacionalista Valencià),  adopta l'ACORD següent:

Primer. Aprovar els projectes redactats per l'arquitecte Sr. Vicente Alcàsser
García per a l'execució de les obres “Construcció d'un Centre de rehabilitació i
integració social per a malalts mentals crònics (CRIS) i d’un Centre específic per a
malalts mentals crònics (CEEM)”, amb un pressupost global de licitació de
3.393.749,99 €.

Segon. D'acord amb el que disposa l'article 129  del Text Refós de la Llei de
Contractes de  les Administracions Públiques, aprovat per RD Legislatiu 2/2000, de
16 de juny, haurà de procedir-se al  replantejament dels  projectes, i comprovar la
realitat geomètrica de l'obra i  la disponibilitat dels terrenys precisos per a la seua
normal execució,  com requisit indispensable per a l'adjudicació.

Tercer. Aprovar el Plec de Condicions Econòmic Administratives   i  l'obertura
del procediment de contractació  de les referides obres, mitjançant el sistema de
concurs  amb procediment obert, havent de publicar-se  l'anunci de licitació en el
Butlletí Oficial de la Província, i concedir  un termini de vint-i-sis dies per a la
presentació de proposicions, d'acord amb el que disposa l'article 78.2 del Text Refós
de la Llei de Contractes de les Administracions  Públiques.

 Quart. Aprovar l'ordenació de la despesa plurianual corresponent, tal com
consta en l'informe elaborat per l'interventor municipal, i donar compte del present
acord al Departament d'Intervenció, als efectes pressupostaris que procedisquen.

Cinquè. Donar compte del present acord a la Conselleria de Benestar Social,
en compliment del que disposa el Conveni subscrit amb aquest Ajuntament el 31 de
maig de 2006 per a l'execució de les indicades obres.

Previ a l'adopció de l'acord tenen lloc les INTERVENCIONS següents:

1r. Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc Nacionalista
Valencià

Manifesta el seu vot en contra perquè el que li preocupa no és la construcció
en si ni el projecte, sinó els diners amb què s'ha de pagar, considera que signar
convenis amb la Generalitat comporta un nivell d'endeutament insuportable per al
nostre Ajuntament i que malgrat la importància de la construcció d'aquestos dos
centres s'ha de valorar l'endeutament que això comporta.

2n. Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup  municipal  Esquerra Unida:
l'Entesa

Manifesta que el seu vot serà l'abstenció, perquè considera que les obres són
necessàries i està a favor que es facen però no d'eixa manera.

3r. Sr. Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista
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Comença la seua intervenció manifestant que votarà a favor, diu que l'única
cosa que no li agrada al seu grup és la ubicació d'aquests centres davant de la
discoteca Apache, considera que quant al tema del finançament ja se sap que la
Conselleria pagarà quan pagarà però que quan ho faça benvingut siga.

4t. Sra. M. José Masip Sanchis, regidora delegada de Benestar Social

Pren la paraula la  Sra. Masip i recorda als grups polítics que s'han abstingut i
que han votat en contra que s'està parlant de dos centres que no sols comprendrà
malalts de Xàtiva ni tan sols de la comarca, sinó que comprendrà tota una àrea de
salut, on hi ha pobles governats per diferents partits polítics.

5è. Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup  municipal  Esquerra Unida:
l'Entesa

Intervé novament el Sr. Martínez per manifestar que no està en contra que es
facen aquests centres sinó en la forma del seu finançament.

6è. Sr. alcalde-president

Indica que es tracta de construir una residència per a malalts mentals,  que la
Generalitat assumeix el 70% del seu cost i el seu manteniment i el 30% i els
terrenys aquest Ajuntament com a capital que és de la comarca i que si s'és
sensible en el tema de l'educació i de l'esport, en aquest cas s’hauria de ser
doblement sensible amb la situació de les persones que es veuen afectades per
aquest greu problema.

6è. EXP. NÚM. 99/2005, CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ
DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL COVA NEGRA

Donat compte del dictamen de la comissió Informativa d'Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, de data 27 de setembre de 2006, del
següent tenor literal:

“Vistos els antecedents de l'expedient, en el qual consta que per acord de 31
de març de 2006 del Consell de la Generalitat Valenciana es va declarar Paratge
Natural Municipal l'enclavament denominat la Cova Negra, al terme municipal de
Xàtiva.

El Sr. secretari dóna compte de la següent proposta del regidor delegat de
Medi Ambient
“L'article 69 del Pla Especial del Paratge Natural estableix la creació del Consell de
Participació del Paratge Natural; es defineix com òrgan col·legiat consultiu amb la
finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i
interessos socials i econòmics afectats.
La composició prevista en el referit article és la següent:
• Dos representants escollits per l'Ajuntament de Xàtiva, un dels quals actuarà

com a secretari del Consell de Participació.
• Un representant dels propietaris dels terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge,

distints de l'Ajuntament.
• Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o

que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat
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científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els
objectius de la qual coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.

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

• President del Consell de Participació (anomenat per l'Ajuntament entre els
membres del Consell.

Per tot el que s’exposa anteriorment, propose els següents representants:
Ajuntament:
• Juan Carlos Crespo (regidor delegat de Medi Ambient)
• Blas Albiar (funcionari municipal, adscrit a l'àrea de medi ambient i que actuarà

com a secretari del consell).
Propietaris particulars de terrenys:
• Fernando Segura (propietari de l'única parcel·la particular existent al paratge)
Representant d'interessos socials i econòmics:
• Francisco Pallás (president d'ADEXA)
Representant de la Direcció General:
• José Ignacio Lacomba (tècnic designat per la Direcció General)

La Comissió per majoria de dos vots positius (PP), dues abstencions (PSOE)
i un vot negatiu (Entesa), proposa al Ple de la corporació l'adopció de l'ACORD
següent:

Primer.  Aprovar la constitució del Consell de Participació del Paratge Natural
Municipal de la Cova Negra, en els termes que consten en la proposta realitzada pel
regidor de Medi Ambient, transcrita en la part expositiva del present acord.

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

De conformitat amb la proposta d'acord continguda en el dictamen transcrit
precedentment.

L'Ajuntament en Ple, per setze vots a favor (el de l'alcalde-president més els
deu regidors presents del Grup Popular i els cinc vots dels  regidors presents del
Grup Municipal Socialista) i dos vots en contra (el vot del regidor integrant del Grup
Esquerra Unida: l'Entesa i el vot de la regidora integrant del Grup Bloc Nacionalista
Valencià), adopta l'ACORD següent:

Primer.  Aprovar la constitució del Consell de Participació del Paratge Natural
Municipal de la Cova Negra, en els termes que consten en la proposta realitzada pel
regidor de Medi Ambient, transcrita en la part expositiva del present acord.

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

Previ a l'adopció de l'acord tenen lloc les INTERVENCIONS següents:

1r. Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc Nacionalista
Valencià

Intervé per a manifestar que a la vista de la composició del Consell de
Participació del Paratge Municipal de la Cova Negra el seu vot ha estat en contra
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perquè no comprèn que com a “representant dels interessos socials, institucionals o
econòmics, afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través
de l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els
objectius de la qual coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit” es
designe el Sr. Francisco Pallás encara que siga en la seua qualitat de president
d'Adexa.

2n. Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup  municipal  Esquerra Unida:
l'Entesa

Pren la paraula per a assenyalar que el seu vot també serà en contra perquè
no se li ha argumentat com va sol·licitar en la Comissió la designació del Sr. Pallás
en el Consell com a representant dels interessos socials, institucionals o econòmics
ja que la norma no diu que aquest representant haja de ser el d'Adexa.

3r. Sr. Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista

Pregunta al Sr. Crespo si hi ha la intenció d'ampliar la composició del Consell
de Participació i donar entrada a representants d'altres institucions, si fóra així
estarien d'acord.

4t. Sr. Juan Carlos Crespo Badía, regidor delegat de Medi Ambient

En primer lloc manifesta que de les cinc persones que exigeix la Conselleria
es designen per crear aquest Consell de Participació, l'article 69 dels Estatuts fa
referència a un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics, etc.,
i és Adexa l'associació que representa el 80 o 90% de les empreses i comerços de
la nostra ciutat i el Sr. Pallás el seu president.

Quant a la possibilitat de modificar la composició del Consell, encara que al
dia de la data hàgem d'aprovar eixos cinc membres, en funció de les peticions que
puguen realitzar-se, es plantejaran a la Conselleria els canvis que es consideren
necessaris introduir en la seua composició.

5è. Sr. alcalde-president

Conclou el Sr. alcalde assenyalant que  el Sr. president d'Adexa és una
persona molt respectable a Xàtiva, s'estiga d'acord o no amb això, és el
representant de l'Associació d'Empresaris de Xàtiva i en aquest sentit el seu grup ha
fet la proposta que es porta a Ple.

Finalitzat el debat i votació de l'últim assumpte que integra la part resolutiva
de l'Ordre del Dia, pren la paraula el Sr. alcalde-president per a referir-se als precs i
preguntes, assenyalant que no li sembla adequada la forma en què aquests es
plantegen, que li correspon a ell com a president dirigir el desenvolupament de la
sessió i que si volen que se'ls contesten les preguntes han de formular-les per escrit
amb una antelació de 24 hores. Si són de caràcter tècnic es tractaran en les
comissions corresponents i si són temes polítics es podran debatre ací.

Continua dient que es concedirà a cada grup cinc minuts com a màxim, que
es faran totes en concret i  que si es poden contestar es contestaran i si no es
traslladaran a les comissions.
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Sr. Josep Martínez Albentosa es dirigeix al Sr. alcalde per dir-li que el que ha
dit no està clar, que no sap perquè es taxa el temps.

Contesta el Sr. alcalde que ell dirigeix el Ple i pot per tant delimitar el temps
de les intervencions i que no permetrà preguntes d'índole tècnica o jurídica que
s'han de tractar en Comissió, només les de tipus polític.

El Sr. Martínez Albentosa sol·licita de la secretària que conste en acta que es
taxa el temps, que es taxen les preguntes.

Sra. Cristina M. Suñer diu que el Sr. alcalde no pot dir el que han de
preguntar.

El Sr. alcalde contesta que ell no ha dit que és el que s'ha de preguntar, que
el que ha dit és que en cinc minuts es faran les preguntes pertinents i que se'ls
contestarà  si poden fer-ho, si les preguntes es fan amb 24 hores d'antelació es
podran documentar i es podran contestar.

Intervé el Sr. Suárez per a dir que és cert que l'alcalde dirigeix el Ple però que
ha de respectar la llei, que hi ha un ROM i un ROF que no diuen res sobre el que el
Sr. alcalde està dient i que tot açò s'hi podia haver regulat en el seu moment en el
Reglament Orgànic Municipal, com va assenyalar el seu grup, i  com no ho van
regular  han de remetre's al que diu el ROF, que els grups municipals poden
presentar preguntes per escrit 24 hores abans perquè es contesten bé en el Ple
convocat o en el següent.

El Sr. alcalde respon que acceptarà totes les pregunta que se li facen en 5
minuts, i afegeix a continuació que s'alça la sessió.

La Sra. Suñer demana que conste en acta que s'està vulnerant el seu dret a
la informació.

La Presidència a les  catorze  hores i   vint-i-cinc minuts alça la sessió.  D'això
s'estén la present acta que, amb el vistiplau del Sr. alcalde-president, autoritze
amb la meua signatura, com a secretària que done fe.

            VIST I PLAU:
            L'ALCALDE,                                                                 LA SECRETÀRIA,


