
1

PLE DE L'AJUNTAMENT

SESSIÓ  ORDINÀRIA NÚM.  4/2007
DATA:            1 DE MARÇ DE 2007

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
Sra
.

Elena Llopis Arnero

Sr. Juan Carlos Crespo Badía
Sr. Jorge Herrero Montagud

GRUP SOCIALISTA
Sr. Ildefonso Suárez Garrido
Sra
.

Mar Vicent García

Sr. Tomás Fuster Bellido
Sr. Rafael Llorens Gozalbes
Sr. Roger Cerdá Boluda
Sr. Vicent Caballero Hidalgo

GRUP ESQUERRA UNIDA: L'ENTESA
Sr. Josep Martínez Alventosa

GRUP BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ
Sra
.

Cristina M. Suñer Tormo

INTERVENTOR ACCIDENTAL.
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Sr. JOAQUIM GRAU PELLICER

SECRETÀRIA
Sra. ANA MORENO RODILLA

A la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i deu minuts del dia u de març de dos mil set,
es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota la presidència de
l’Alcalde-President, Sr. Alfonso Rus Terol,  els regidors indicats,   a fi de celebrar en
única convocatòria la sessió ordinària prèviament convocada.

La Corporació està assistida per l’interventor i per la secretària, que actua a més
com a fedetària.

Falta a la sessió el regidor Sr. Ramón Ortolá Mestre qui el Sr. Alcalde considera
excusat.

El regidor del grup municipal socialista, Sr. Tomás Fuster Bellido s'incorpora a la
sessió en el punt 4t de l'Ordre del Dia i el regidor del grup municipal Esquerra Unida:
l'Entesa, en el punt 6è.

El Ple es constitueix favorablement per complir els assistents amb el terç del nombre
legal dels seus membres, i assistir el president i la secretària.

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

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 3, DEL DIA HUIT DE FEBRER
DE 2007

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 pregunta si algun membre de la
Corporació ha de formular alguna observació  a l'acta de la sessió anterior, que
havia estat distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

El Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal socialista, pren la paraula
per a manifestar que en relació amb la seua intervenció en el punt de l'Ordre del Dia
de la sessió anterior sobre dació de compte de les Resolucions de l'Alcaldia en
compte de “Àrea d'Esports” es diga “Personal no funcionari”.

I no havent-se formulat cap altra objecció, per unanimitat dels senyors
presents és aprovada l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària
celebrada el dia 8 de febrer de 2007

2n. EXP. NÚM.  9/2007, PER A L'APROVACIÓ DEL  RECONEIXEMENT DE
CRÈDITS 2006. SEGONA RELACIÓ AJUNTAMENT

Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa Permanent
d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Foment i Règim Interior i Seguretat
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Ciutadana, de data 23 de febrer de 2007, favorable a l'aprovació de la segona
relació de reconeixement de crèdits, corresponent a l'exercici 2006, per un import de
137.319,74 €

Vist el que disposen els articles 26 en relació amb el  60.2 del RD 500/90, de
20 d'abril, que desenvolupa el capítol primer del títol sisè del text refós de la
Reguladora de les Hisendes Locals.

Vist l'informe favorable de l'interventor-acctal., de data 20 de febrer de 2007.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de referència.
L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President

més els onze vots dels regidors del grup municipal popular) i sis vots en contra  (els
cinc vots dels regidors presents del grup municipal socialista i el vot de la regidora
integrant del grup municipal Bloc Nacionalista Valencià), ACORDA:

Primer. Aprovar la segona relació del reconeixement de crèdits de l'exercici
de 2006, corresponent a l'Ajuntament, per un import de 137.319,74 € , segons
relació presentada per la Intervenció de Fons i que consta en l'expedient de
referència.

Segon. Comunicar el present acord a l'Oficina Pressupostària perquè en
prenguen coneixement i efectes oportuns.

Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del Bloc Nacionalista Valencià

Reitera els arguments ja manifestats en plens anteriors en relació amb la
forma de gastar d'aquest equip de govern que no comparteix, per la qual cosa el seu
vot serà en contra.

Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del partit socialista

Assenyala que aquest és ja el segon reconeixement de crèdit que es porta a
Ple, que suposen ja més de 420.000,00 € reconeguts, coincideix amb la regidora
que l’ha precedit que es gasta sense consignació pressupostària, sense cap rigor i
per tant també el seu grup votarà en contra.

3r. EXP. NÚM.  166/2007 PER A L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
LES ORDENANCES FISCALS DEL MUSEU I DEL CASTELL, AMB MOTIU DE LA
CELEBRACIÓ DE L'EXPOSICIÓ DE “LA LLUM DE LES IMATGES”

Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa Permanent
d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Foment i Règim Interior i Seguretat
Ciutadana, de data 23 de febrer de 2007, favorable a la modificació de les
Ordenances Fiscals del Museu i del Castell, amb motiu de la celebració de
l'exposició de “La Llum de les Imatges”.

Vista la proposta que subscriu la regidora delegada de Turisme, de data 19
de febrer en què s'assenyala que  quant a l'adquisició d'entrades dins de les
activitats programades per a l'exposició “La Llum de les Imatges” ”proposa l'opció
voluntària de l'usuari del servei de compra conjunta amb l'abonament turístic que
comprèn la visita del Castell de la Ciutat i Museu de l'Almodí, amb la qual cosa,
aquest tindrà una reducció del 50% del preu a abonar en concepte de taxa”.
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Vist l'informe favorable de l'interventor-acctal., de data 20 de febrer de 2007,
on es proposa que en ambdues ordenances, i al final de la tarifa conjunta de Castell-
Museu s'afija el paràgraf següent:

“S'aplicarà una bonificació del 50% sobre la tarifa conjunta del Castell-Museu
amb l'adquisició d'entrades per a l'exposició  “La Llum de les Imatges”

De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de referència.
L'Ajuntament  en Ple per unanimitat dels membres presents,  ACORDA:
Primer. Modificar l'article 5 de l'ordenança fiscal del Museu en  el sentit

d'afegir al final  d'aquest article el paràgraf següent:
“S'aplicarà una bonificació del 50% sobre la tarifa conjunta Castell-Museu amb
l'adquisició de l'entrada per a l'exposició de “La llum de les imatges”.
… (la resta de l'article no es modifica)

Segon. Modificar l'article 4 de l'ordenança fiscal del Castell en el sentit d'afegir
al final d'aquest article el paràgraf següent:
“S'aplicarà una bonificació del 50% sobre la tarifa conjunta Castell-Museu amb
l'adquisició de l'entrada per a l'exposició de “La llum de les imatges”.
… (la resta de l'article no es modifica)

Tercer. El present acord, de caràcter provisional, de conformitat amb allò que
s'ha preceptuat en l'article 17 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, haurà de sotmetre's a informació pública durant trenta dies al tauler
d'anuncis de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la Província, durant el termini del
qual podrà examinar-se l'expedient i presentar-se les reclamacions que s'estimen
oportunes. Finalitzat el tràmit d'exposició pública, si no s'hagueren presentat
reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional.

Quart. Comunique's el present acord al director del Museu, al gerent del
Castell, a l'Oficina de Turisme, a la directora de l'Àrea de Benestar Social i a l'Oficina
Pressupostària per a la seua tramitació i efectes.

4t. EXP. NÚM.  67/2007 PER A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
2006 DE L'AJUNTAMENT I DEL CONSELL ESPORTIU. DONAR-NE COMPTE

L’interventor-acctal., de conformitat amb el que estableix  l'article 193.4 del
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, dóna compte de  la
liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de 2006  així com de la corresponent al
Consell Esportiu Municipal, aprovades per la presidència i que obren en l'expedient.

Vist el dictamen  de la Comissió Informativa Permanent d'Economia, Hisenda
i Especial de Comptes, Foment, Règim Interior i Seguretat Ciutadana de data 23 de
febrer de 2007

L'Ajuntament en Ple queda assabentat.

Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del Bloc Nacionalista Valencià

Diu que encara que el pressupost quadre i el resultat de tresoreria siga
positiu, això no significa que la gestió econòmica ho haja estat també, perquè diu
que es gasta en excés i no sempre en coses que ells consideren prioritàries ni en
benefici de tots els ciutadans,  com en aquest punt només és de donar compte i no
poden votar en contra com seria la seua intenció, manifesta la seua disconformitat a
la liquidació presentada.

Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del partit socialista
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Assenyala que com  no poden votar en contra de la liquidació vol fer  les
observacions següents: la liquidació diu, té molt de voluntarisme com el propi
pressupost, en ella es reconeix que  en el pressupost tancat només s'ha executat
1/3 de les inversions previstes, però que a més per a poder-la quadrar han de
comptar 8,3 milions d'euros d'ingressos pendents de l'any 2006 cap arrere i que
d'eixos 8,3 milions d'euros els principals deutors són la Generalitat i la Diputació;
contínua dient que el deute de l'Ajuntament a llarg termini és de 10,2 milions d'euros
i això a pesar que els ingressos de l'Ajuntament, especialment IBI i ICO han pujat
moltíssim.

Finalitza la seua intervenció afegint que com ja ha assenyalat, si hagueren de
votar també ho farien en contra i que quan els qui estan en l'oposició passen a
governar demanaran una Auditoria sobre l'estat dels comptes.

5è. EXP. NÚM.  162/2007 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2007,
FINANÇADA AMB EL ROMANENT DE TRESORERA PER A DESPESES
GENERALS

Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa Permanent
d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Foment i Règim Interior i Seguretat
Ciutadana, de data 23 de febrer de 2007, favorable a l'aprovació de la modificació
del pressupost corresponent a aquest exercici pressupostari, finançada amb el
romanent de tresoreria per a despeses generals.

Vist l'informe de data  23 de febrer de 2007, de l'interventor-acctal., favorable
a la modificació del pressupost per un import d'1.997.750 €, per suplement de
crèdits i crèdits extraordinaris, finançada amb el romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals.

De conformitat amb la proposta d'acord continguda en el  dictamen de
referència.

El Ple de l'Ajuntament per dotze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President
més els onze vots dels regidors del grup municipal popular) i set vots en contra (els
vots dels sis regidors del grup municipal socialista i el vot de la regidora del grup
municipal Bloc Nacionalista Valencià) ACORDA:

Primer. Aprovar la modificació del pressupost número 2/2007, per suplement
de crèdits i crèdits extraordinaris per un import d'1.997.750 €, finançada mitjançant
el romanent líquid de tresoreria, amb el següent resum per capítols:

C I PERSONAL 113.240,00
C II COMPRA DE BÉNS CORRENTS 1.047.075,00
C IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 41.435,00
CVI INVERSIONS 794.000,00
C IX       AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS                         2.000,00
TOTAL MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1.997.750,00
Segon. Exposar al públic la present modificació del pressupost, mitjançant la

seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, durant el termini de 15 dies
hàbils, per al seu examen i presentació de reclamacions per part dels interessats,
havent d'entendre definitivament aprovada la modificació pressupostària una vegada
transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagen formulat
reclamacions.

Tercer. Notificar el present acord a l'Oficina Pressupostària per a la seua
tramitació i efectes oportuns.
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SRA Cristina M. Suñer Tormo, del Bloc Nacionalista Valencià

Manifesta que el seu vot serà en contra perquè no tenen cap participació en
el Pressupost ni comparteixen la seua forma de gestionar-lo, i destaca les
diferències que existeixen entre unes partides i altres.

Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del partit socialista

Diu que el seu vot també serà en contra perquè considera que han tingut
molta pressa a liquidar aquest romanent de Tresoreria, la majoria destinat a cobrir
despeses corrents que demostra des del seu punt de vista que no s'han fet bé els
pressupostos.

6è. EXP. NÚM. 106/2007 PER A CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE
TRESORERIA PER UN IMPORT D'1.200.000 €

Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa Permanent
d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Foment i Règim Interior i Seguretat
Ciutadana, de data 23 de febrer de 2007, favorable a la concertació d'una operació
de tresoreria amb la Caixa d'Estalvis del Mediterrani, per un import d'1.200.000 €.

Vist l'Informe de data 19 de febrer de 2007 del tresorer municipal favorable a
la seua renovació amb la CAM per ser l'oferta econòmica més avantatjosa tant pel
tipus d'interès com per la comissió.

Vist així mateix l’informe de la Intervenció Municipal de data 28 de febrer de
2007, en el qual  assenyala: “que l'import total dels recursos liquidats per operacions
corrents resultants de la liquidació del pressupost de l'exercici 2006, ascendeix a la
quantitat de 24.561.570,78 €.

Per tant el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, als efectes de l'article
47.2.l) de la Llei de Bases de Règim Local són 2.456.157 €, i l'acord requereix el
quòrum de majoria simple dels membres presents”.

De conformitat amb la proposta d'acord continguda en el  dictamen de
referència.

El Ple de l'Ajuntament, per díhuit vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President,
els onze vots dels regidors del grup municipal popular i els sis vots dels regidors del
grup municipal socialista), un vot en contra (el vot del regidor integrant del grup
municipal Esquerra Unida: l'Entesa) i una abstenció (l'abstenció de la regidora
integrant del grup municipal Bloc Nacionalista Valencià) ACORDA:

Primer. Concertar la renovació d'una operació de tresoreria amb la Caixa
d'Estalvis del Mediterrani, de les característiques següents:

Import: 1.200.000 euros.
Termini: 1 any.
Tipus d'interès: Euribor trimestral més un diferencial del 0,16 %.
Comissions: Exempt.
Segon. Facultar el senyor Alcalde per a la signatura del document de

formalització del contracte i la resta d'actuacions que en Dret corresponguen i
remetre la documentació corresponent a la Caixa d'Estalvis del Mediterrani als
efectes oportuns.
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Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del Bloc Nacionalista Valencià

Intervé per a dir que el seu grup es va abstenir.

Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup Entesa

Es limita a manifestar que el seu vot serà en contra per no tenir participació
en la gestió econòmica.

7è. EXP. NÚM. 107/2007 PER A LA RENOVACIÓ DE LÍNIES DE CRÈDIT
MITJANÇANT EL SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAL DE  PAGAMENT A
PROVEÏDORS”

Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa Permanent
d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Foment i Règim Interior i Seguretat
Ciutadana, de data 23 de febrer de 2007, favorable a la renovació de la línia de
crèdit mitjançant el sistema de gestió integral de pagament a proveïdors.

Vist l'informe del tresorer municipal, de data 9 de febrer de 2007, en el qual
s'assenyala que s'han sol·licitat ofertes a Bankinter i a Caja Madrid per ser les
úniques que han coordinat el seu sistema informàtic al programa comptable de
l'Ajuntament així com les condicions que han oferit a l'efecte d’aquesta renovació.

Vistos així mateix informes de l’interventor accidental, de data 20 i 28 de
febrer de 2007, en què fa constar en aquest últim que ”Que l'import total dels
recursos liquidats per operacions corrents resultants de la liquidació del pressupost
de l'exercici 2006, ascendeixen a la quantitat de 24.561.570,78 €. Per tant el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost, als efectes de l'article 47.2.l) de la Llei de
Bases  de Règim Local són 2.456.175 €, i l'acord requereix el quòrum de majoria
simple dels membres presents”.

De conformitat amb la proposta continguda en el dictamen de la Comissió
Informativa de referència.

L'Ajuntament en Ple per dotze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els onze vots dels regidors del Partit Popular), un vot en contra (el vot del regidor del
grup municipal Esquerra Unida: l'Entesa) i set abstencions (les sis abstencions dels
regidors presents del grup municipal socialista i l'abstenció de la regidora del grup
municipal Bloc Nacionalista Valencià) ACORDA:

Primer. Concertar la renovació de la “Gestió Integral de Pagament a
Proveïdors” amb les entitats que a continuació s'assenyalen i amb les condicions
següents:

Entitat Límit Interès Comissió
Bankinter 900.000 Euribor + 1% 0%
Caja Madrid 1.500.000 Euribor + 0,85% 0,10%

Segon. Facultar el senyor Alcalde per a la signatura del document de
formalització del contracte i la resta d'actuacions que en Dret corresponguen i
remetre la documentació corresponent a Caja Madrid i a Bankinter als efectes
oportuns.

Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del Bloc Nacionalista Valencià
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Igual que va indicar en el punt anterior la seua postura serà la d'abstenir-se.

Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup Entesa

Es limita a dir que el seu vot, pels motius abans assenyalats, serà en contra.

Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del partit socialista

Manifesta que en aquest punt el seu grup va a abstenir-se.

8è. EXP. NÚM. 146/2006, PER A DESIGNAR DIVERSOS NOMS DE
CARRERS

Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa Permanent de
Benestar Social, Cultura, Educació i Oci, de 22 de febrer de 2007, sobre imposició
de noms a carrers i vies públiques de la nostra Ciutat, en el qual consta:

- Que en acord plenari de data 2 de març de 2006, expedient núm. 146/2006,
es van denominar vies urbanes,  si bé tan sols es van senyalitzar sobre el plànol, set
carrers de la residencial “Bola II”, atés que existia  la necessitat manifestada pels
seus veïns d'anomenar els carrers fixats en el projecte d'urbanització,  quedant la
resta de noms de carrers proposats en l'informe de l'arxiver municipal, pendent de la
necessitat de cada moment.

- Que els alcaldes pedanis de la pedania de la Torre de Lloris i d'Annahuir,
han presentant en aquest Ajuntament, peticions per a assignar noves
denominacions de carrers de les seues pedanies.

 - Que en una petició d'un particular es proposa la designació d'anomenar un
carrer i a més, guardonar amb una medalla el pintor veí de Xátiva, Sr. Juan Francès
Gandia, en mèrits a la seua vàlua internacionalment reconeguda.

Vist l'Informe de data 13 de febrer de 2007, que emet respecte d'això el Sr.
Isaïes Blesa Duet, arxiver municipal, sobre els criteris que han d'aplicar-se a l'hora
de determinar els noms que mereixen estar en el  nomenclàtor de carrers de Xàtiva.

De conformitat amb la proposta d'acord continguda en el dictamen de la
Comissió Informativa Permanent de Benestar Social, Cultura, Educació i Oci de
referència.

L'Ajuntament en Ple per unanimitat dels assistents, ACORDA:
Primer. Denominar, a la pedania de la Torre de Lloris, amb els noms que tot

seguit s'assenyalen, les vies urbanes següents:
1. Avinguda de Miralbó.
2. Carrer del Molí.

Segon. Denominar, a la pedania d'Annahuir, la via urbana següent:
1.- Calle Nuestra Señora de los Ángeles
 o “Carrer de la Mare de Déu dels Àngels”

Tercer. Denominar i incloure en la llista de carrers de Xàtiva, la denominació
del  carrer del pintor Juan Francès Gandia, així com procedir a instruir l'expedient
per a la concessió d'una medalla de la ciutat.

Quart. Traslladar el present acord a la regidora delegada de Cultura, als
alcaldes pedanis de Torrede Lloris i Annahuir, al regidor delegat d'Obres i
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Urbanisme i als diversos departaments municipals, així com al peticionari particular
interessat en la denominació del carrer al  pintor Sr. Juan Francès, i al propi
interessat.

9è. EXP. NÚM. 554/2003, APROVACIÓ DE LA CESSIÓ DE TERRENY A
IBERDROLA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CENTRES DE TRANSFORMACIÓ EN
EL SECTOR INDUSTRIAL I-2 LA VILA

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura, de data 22 de febrer de 2007,  en relació amb l'assumpte
de l'epígraf que literalment diu:

“Vistos els antecedents de l'expedient en què  consta que per acord de la
Junta de Govern Local de data 15 de març de 2004 es va adjudicar definitivament a
la mercantil Urbanitzacions Xàtiva la condició d'agent urbanitzador del sector
industrial i-2 La Vila.

Atès que, havent-se executat la pràctica totalitat de la urbanització, resulta
necessari procedir a realitzar la cessió   dels   terrenys  en què s'ubiquen els 5
centres de transformació de la unitat d'execució,  terrenys de propietat municipal que
en el projecte de reparcel·lació del Sector ja consten com parcel·les reservades per
a la instal·lació dels esmentats Centres, excepte un d'ells, exigit per Iberdrola
després de l'aprovació de la reparcel·lació del sector.

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

Vist l'informe favorable emès per l'enginyer tècnic municipal.
La Comissió, per unanimitat, dictamina proposar al Ple de la  Corporació

l'adopció de l'ACORD següent:
Primer. Aprovar la cessió a IBERDROLA, SA de l'ús i gaudi del terreny de

33,44 m2 per a la instal·lació del Centre de Transformació d'energia elèctrica CT
NÚM. 1 del Sector I-2 La Vila de Xàtiva, autoritzar l'emplaçament i, per tant, garantir
la permanència de les instal·lacions elèctriques mentre s'utilitze al destí de
subministrament d'energia elèctrica, sense pagament de taxa ni cap cànon,
conforme al plànol adjunt, on s'indica la situació i superfície del terreny a ocupar.

Segon. Aprovar la cessió a IBERDROLA, SA de l'ús i gaudi del terreny de
27,31 m2 per a la instal·lació del Centre de Transformació d'energia elèctrica CT
NÚM. 2 del Sector I-2 La Vila de Xàtiva, autoritzar l'emplaçament i, per tant, garantir
la permanència de les instal·lacions elèctriques mentre s'utilitze al destí de
subministrament d'energia elèctrica, sense pagament de taxa ni cap cànon,
conforme al plànol adjunt, on s'indica la situació i superfície del terreny a ocupar.

Tercer. Aprovar la cessió a IBERDROLA, SA de l'ús i gaudi del terreny de
27,31 m2 per a la instal·lació del Centre de Transformació d'energia elèctrica CT
NÚM. 3 del Sector I-2 La Vila de Xàtiva, autoritzar l'emplaçament i, per tant, garantir
la permanència de les instal·lacions elèctriques mentre s'utilitze al destí de
subministrament d'energia elèctrica, sense pagament de taxa ni cap cànon,
conforme al plànol adjunt, on s'indica la situació i superfície del terreny a ocupar.

Quart. Aprovar la cessió a IBERDROLA, SA de l'ús i gaudi del terreny de
27,31 m2 per a la instal·lació del Centre de Transformació d'energia elèctrica CT
NÚM. 4 del Sector I-2 La Vila de Xàtiva, autoritzar l'emplaçament i, per tant, garantir
la permanència de les instal·lacions elèctriques mentre s'utilitze al destí de
subministrament d'energia elèctrica, sense pagament de taxa ni cap cànon,
conforme al plànol adjunt, on s'indica la situació i superfície del terreny a ocupar.
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Cinquè. Aprovar la cessió a IBERDROLA, SA de l'ús i gaudi del terreny de
27,31 m2 per a la instal·lació del Centre de Transformació d'energia elèctrica CT
NÚM. 5 del Sector I-2 La Vila de Xàtiva, autoritzar l'emplaçament i, per tant, garantir
la permanència de les instal·lacions elèctriques mentre s'utilitze al destí de
subministrament d'energia elèctrica, sense pagament de taxa ni cap cànon,
conforme al plànol adjunt, on s'indica la situació i superfície del terreny a ocupar.

Sisè. Notificar el present acord a Iberdrola, SA i a Urbanitzacions Xàtiva, SA i
donar-ne compte al regidor delegat d'Obres i Urbanisme i a l'enginyer tècnic
municipal”.

L'Ajuntament en Ple per unanimitat  dels assistents, ACORDA aprovar la
proposta continguda en el dictamen en els mateixos termes en què ha quedat
transcrita.

10è. EXP. NÚM. 791/2006,  ESTUDI DE DETALL PRESENTAT PER
CONSTRUCCIONES GUIJARRO, SL EN LES PARCEL·LES V, XI I XVI DEL
SECTOR MESQUITA

Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, de data 22 de febrer de 2007,  en relació
amb l'assumpte de l'epígraf que literalment diu:

“Vist l'Estudi Detall presentat per Construcciones Guijarro SA amb data 27 de
setembre de 2006 amb registre d'entrada número 24211 i número d'expedient
791/06, i vista la presentació del  “Projecte bàsic de 30 habitatges, locals
comercials”, segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Xàtiva en vigor des del 3
d'agost de 2000.

Vist l'informe emès per l'arquitecte municipal en què consta que l'Estudi de
Detall tracta de l'eliminació de la reculada de l'edificació, produint-se una alineació a
vial de l'edificació per a resoldre les situacions de reculada de dos metres de
l'edificació en carrers amb uns desnivells importants que no permeten el gaudi ni
utilització d’aquestes reculades.  Així mateix l'alineació a vial permet el major
distanciament a les edificacions realitzades en la resta de les parcel·les fronterisses.
Segons el projecte d'Estudi Detall l'edificabilitat neta per parcel·la no es modifica, i
comprèn una illa completa i no altera el destí del sòl.

Per tant l'Estudi Detall tracta de la modificació de l'article 41-g) de les Normes
d'ordenació detallada del vigent PGOU, que limita la reculada mínima de l'edificació
principal al vial en 2,00 metres.

Té com objecte el reajustament i assenyalament de les alineacions i
ordenació dels volums d'acord amb les especificacions del vigent Pla General
d'Ordenació Urbana de Xàtiva, referides en l'article 42 de les NNOO detallades, en
les quals estableix la possibilitat d'una ordenació de l'edificació alineada a vial
mitjançant estudi detall.

L'esmentat Estudi Detall ha tingut en compte l'adequació a la LUV (Llei
16/2005, de 30 de desembre, Llei Urbanística Valenciana), Títol II, Capítol V, Secció
7a art. 79 i 80 relativa als Estudis de Detall, en la qual s'indica que aquests
documents han de redactar-se en els supòsits previstos en les ordenances
detallades i comprenent illes o unitats urbanes equivalents completes sense alterar
el destí del sòl ni augmentar el seu aprofitament urbanístic.

Una vegada estudiada la proposta presentada a l'Ajuntament i tenint en
compte que a l'illa objecte de l'Estudi Detall hi ha una parcel·la propietat de
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l'Ajuntament de Xàtiva que ha eixit a venda per  concurs públic amb unes
determinades condicions urbanístiques que s'alterarien mitjançant el present Estudi
Detall presentat, l'Oficina Tècnica de l'Ajuntament de Xàtiva no estima oportuna
l'aprovació d’aquest Estudi Detall ja que aquesta no suposa una millora del disseny
urbà de la ciutat atenent a raons de “interès comú” de l'entorn i el paisatge urbà. Es
pretén una ordenació en què es respecte la reculada mínima de l'edificació a vial, ja
regulat en les actuals ordenances.

La Comissió, després de deliberació i per unanimitat, dictamina:
Primer. INFORMAR DESFAVORABLEMENT l'esmentat estudi de detall.
Segon. Que l'Alcaldia propose al Ple de la Corporació desestimar la petició,

d'acord amb el que disposa l'article 130.3 de la Llei Urbanística Valenciana”.

L'Ajuntament en Ple, de conformitat amb el dictamen transcrit, per unanimitat
ACORDA:

Primer. Desestimar l'Estudi de Detall presentat per Construcciones Guijarro
SA per a l'illa composta per les parcel·les V, X i XVI del Sector Residencial R-2
Mesquita, per les raons contingudes en l'informe tècnic municipal obrant en
l'expedient.

Segon. Notificar el present acord a la mercantil interessada, i donar-ne
compte al regidor delegat d'Urbanisme, i a l'arquitecte municipal.

11è. RESOLUCIONS D'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 dóna compte en la sessió plenària de
les següents Resolucions del Sr. Alcalde President:

Números 99 al 190 (corresponent al mes de febrer de 2007).

Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal socialista

En relació amb la resolució per la qual s'ordena el pagament de serveis
extraordinaris durant el mes de desembre de 2006, manifesta la seua disconformitat
i reitera la seua petició que s'emeta un informe jurídic sobre la legalitat del seu
pagament.

De tot això, queda el Ple assabentat.

 12è.DESPATX EXTRAORDINARI.

La Sra. Mar García Vicent, regidora del grup municipal socialista, procedeix a
la lectura de la Moció presentada pel seu grup, amb data 28 de febrer de 2007, amb
número de registre d'entrada 5232, amb el tenor literal següent:

“La data simbòlica del 8 de març es converteix cada any en un nou
recordatori de la lluita per millorar la qualitat de vida de les dones.

Ens serveix d'indicador sobre les permanents desigualtats existents entre
dones i hòmens en l'àmbit  tant públic com a privat.
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I ens impulsa a continuar treballant per a ampliar drets de ciutadania per a les
dones amb polítiques d'igualtat sòlides, concretes i, sobretot, que incideixen en els
problemes reals de les persones.

Perquè tenim la profunda convicció que millorar les condicions de vida de les
dones i aconseguir la seua participació activa en la societat significa millorar la
qualitat democràtica dels municipis; enriquir les relacions de convivència i una
aposta decidida per a l'enduriment econòmic del país.

Sabem que encara hui les dones cobren un 28,8% menys que els hòmens;
que en un 83% dels casos  elles continuen sent les responsables de l'atenció de les
persones dependents; que pateixen les dramàtiques conseqüències de la violència
de gènere i que a pesar que ja ixen de les universitats un 60% de dones
llicenciades, continuen liderant l'estadística en contractes temporals i en abandó del
seu treball quan arriba la maternitat.

Conscients que eixa realitat no ens agrada i que és el nostre deure
transformar-la, celebrem el Dia Internacional de la  Dona, amb l'aprovació de la Llei
d'Igualtat Efectiva entre dones i hòmens, que té la revolucionària intenció d'atorgar a
les dones el seu propi espai, perquè decidisquen en condicions d'igualtat i de
llibertat sobre la seua maternitat, la seua ocupació i en general sobre la seua
participació plena en les estructures on s'adopten les decisions tant en l'esfera
política, civil, laboral, econòmica, social i cultural.

I dirigim aquestes polítiques d'igualtat al conjunt de totes les dones, intentant
resoldre els problemes quotidians a què s'han d'enfrontar les dones jóvens que
cerquen la seua primera ocupació, les dones majors de l'àmbit rural i urbà, les
autònomes i empresàries, les dones que volen incorporar-se a la Societat de la
Informació…, oferint-los a totes elles, les ferramentes necessàries perquè
aconseguisquen  un major lideratge en les accions que vulguen  fer en qualsevol
àmbit de la societat.

Només a través de la presència i del reconeixement de les dones en la presa
de decisions es podrà accelerar la consecució de la finalitat per la qual ens unim
aquest 8 de març: la igualtat efectiva i real de tota la ciutadania, amb independència
del seu sexe.

Per això, el grup municipal socialista de l'Ajuntament de Xàtiva, proposa els
ACORDS SEGÜENTS:

1.  Incorporar a totes les estadístiques locals oficials les dades
desagradables per sexe per a conèixer la situació real dels
beneficiaris/beneficiàries dels recursos públics posats al seu servei i, per
tant, aplicar les mesures correctores que incidisquen d'una manera més
concreta sobre qui va a rebre-les.

2.  Incloure la perspectiva de gènere en els pressupostos locals per a
aproximar més les polítiques de despesa  a les necessitats de la població
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a qui es dirigeix, ja que la major de les desigualtats entre hòmens i dones permet
una major redistribució dels recursos.

3.  Realitzar un esforç especial per a eliminar el llenguatge sexista en tots els
documents emesos dels òrgans del govern local.

4.  Lluitar contra la bretxa digital de gènere, a través de cursos de formació
adequada perquè les dones gaudisquen en igualtat de condicions
d'avanços que ofereixen les noves tecnologies.

5.  Promoure noves campanyes de conscienciació i sensibilització municipals
contra la violència de gènere, campanyes que involucren tots els sectors
de la societat,  la comunitat educativament i particularment els mitjans de
comunicació com principals formadors d'opinió i eficaços aliats que posen
en dubte els estereotips culturals que legitimen les conductes violentes
contra les dones.

6. Incorporar la presència equilibrada d'ambdós sexes en tots els organismes
dependents de l'Ajuntament, i promoure els espais específics per a
propiciar el lideratge de dones a través de jornades, trobades i altres
activitats.

7. Col·laborar, dins del marc competencial propi, amb el Govern de la Nació i
amb la Generalitat Valenciana, en el desplegament i aplicació de totes les
mesures previstes en la Llei d'Igualtat Efectiva entre Dones i Hòmens,
amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les dones i avançar
cap a la igualtat real entre ambdós sexes”.

El Sr. Alcalde de conformitat amb allò que s'ha assenyalat amb l'article 91.4
del vigent Reglament d'Organització, Funcionament i règim Jurídic de les Entitats
Locals, de 28 de novembre de 1986, sotmet a votació la declaració d'urgència de la
moció presentada, amb el resultat de huit vots a favor (els sis vots dels regidors
presents del grup municipal socialista, el vot del regidor del grup municipal Esquerra
Unida: l'Entesa i el vot de la regidora del grup municipal Bloc Nacionalista València) i
dotze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President i els onze vots dels regidors del
Partit Popular), per la qual cosa la mateixa queda desestimada.

A continuació la Sra. M. José Masip Sanchis, regidora delegada de Benestar
Social, intervé per a dir que sense perjudici de reconèixer-li a la regidora proponent
el treball per ella realitzat en l'àrea de la dona, la setmana passada es va celebrar un
Consell de la Dona i una comissió informativa, sense que en cap d'aquestes
reunions es tractara la presentació d'aquesta moció amb motiu del Dia 8 de març,
amb el contingut de la qual pot estar d'acord però que si hi ha voluntat de consens
es deuria haver presentat abans en la comissió informativa perquè entre tots els
grups es presentara una moció de consens.

Tot seguit la Sra. Mar Vicent García, diu que en els termes en què s'ha
presentat la moció no creu que existisca inconvenient a poder aconseguir una moció
de consens entre tots els grups, li agraeix el reconeixement a la seua labor però que
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cada grup té una forma de treballar i d'entendre les coses, i reitera que es pot
arribar a aconseguir un acord entre tots.

La Sra. M. José Masip Sanchis assenyala que la moció que a ella li ha arribat
aquest mateix matí pot enriquir-se amb aportacions de tots els grups, si es
considera oportú  fer una recessió per a això.

El Sr. Alcalde intervé per manifestar que no procedeix cap recessió, sinó que
el que s'ha de fer és passar la moció a la comissió informativa on es consensue el
seu text entre tots els grups, i s‘enriquisca si es pot el seu text original.

13è. PRECS I PREGUNTES

Es formulen els següents precs i preguntes:

Sra. Cristina M. Suñer Tormo:

- Li  Pregunta al Sr. Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i
Urbanisme, sobre la qüestió del ple anterior, relativa a la invasió del domini públic
per les obres de la plaça de Bous.

El Sr. Vicente Parra Sisternes, li contesta que des de l'Oficina Tècnica s'està
estudiant el tema i manifesta que hi ha una ocupació d'un bé públic sobre domini
públic i es tractarà de cercar la solució jurídica i tècnica que procedisca.

La Sra. Cristina M. Suñer Tormo, li pregunta si estava prevista la invasió de
domini públic en l'expedient original, a la qual cosa el Sr. Parra li contesta que si que
ho estava.

- Es dirigeix una altra vegada al Sr. Parra i li diu que hi ha una resolució
d'Alcaldia número 176, de 22 de febrer de 2007, per la  qual s'arxiva un expedient
d'infracció urbanística, incoat per falta greu i per obres il·legalitzables, i pregunta si
l'any 2005 les obres realitzades per la mercantil Construccions Bolvens, en el sector
R-9 Foies B eren il·legalitzables per què ara s'arxiva l'expedient.

El Sr. Parra contesta que portarà l'expedient a la Comissió Informativa per
estudiar-lo i debatre'l.

- Pregunta novament al Sr. Parra si ha rebut alguna comunicació de l'ADIF en
relació a la suspensió d'obres del Pla de la Mesquita.

El Sr. Vicente  Parra diu que ell no la coneix.

Sr. Josep Martínez Alventosa:

- Pregunta per la relació de factures pendents sense consignació
pressupostària que ja va sol·licitar el passat 22 de desembre de 2006 i que la va
reiterar el dia 8 de febrer de 2007.

El Sr. Alcalde diu que se li facilitarà en la Comissió que és on se li ha de
donar compte.



15

- Pregunta que se li informe si hi ha alguna novetat en el tema de l'1% sobre
el  tema del patrimoni.

El Sr. Alcalde contesta que no.

Sr. Rafael Llorens Gosalbez:

-  Pregunta si ja s'ha rebut alguna comunicació de Patrimoni de com deu
quedar el camí de la Muralla de Llevant.

El Sr. Alcalde li respon que s'estan fent proves.

Sr. Ildefonso Suárez Garrido:

- Li pregunta a la regidora M. José Masip Sanchis, si sap a què es va deure la
modificació pressupostària a la qual es va fer referència en el ple anterior.

La Sra. Masip contesta que li ho va preguntar a l’interventor i aquest li va
explicar que  en un principi el personal  del programa IGUALS va ser pagat del
Capítol I i quan la subvenció es va fer la modificació, i li aclareix al Sr. Suárez que el
treball d'aquest personal consisteix a fer de mediador amb les empreses per a la
inserció laboral de 16 persones discapacitades.

- Pregunta per l'informe de valoració de les llambordes que va demanar en el
ple anterior.

Contesta el Sr. Alcalde que es dirigisquen al departament d'obres.

- També reitera l'informe de la valoració de Santa Clara.

- Es dirigeix a la regidora delegada de Cultura, sobre una Resolució d'Alcaldia
en què l'Ajuntament concedeix una  subvenció de 6.000 € a l'empresa Estrela Àudio
Visual, SL per a fer un llargmetratge que s'anomenarà “El Mono”.

Contesta la Sra. Llopis que es concedeix la subvenció perquè la pel·lícula
serà rodada en part en aquesta localitat i el director és de Xàtiva.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les  tretze  hores i trenta  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,


