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A  la Ciutat de Xàtiva, a les 12 hores i 9 minuts del dia tres de maig 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 pel vicesecretari, en funcions de secretari, que
actua a més com fedetària.

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

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. 8, DE 5 D'ABRIL 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 ha
estat distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

No havent-se formulat cap objecció, per unanimitat dels senyors presents és
aprovada l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 5
d'abril de 2007.

2n. EXP. NÚM. 284/2007, INSTRUCCIÓ D'EXPEDIENT DE CONCESSIÓ DE
MEDALLA DE LA CIUTAT AL PINTOR Sr. JUAN FRANCÈS GANDIA

Donat compte dels antecedents de l'expedient, consta la  proposta de la
Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Oci,  de 22 de febrer
de 2007, sobre assignació de noves denominacions de carrers de les  pedanies i
també constava una petició particular, proposant la designació d'anomenar un carrer
i a més guardonar amb una medalla, al pintor veí de Xátiva, Juan Francès Gandia,
com a reconeixement de la seua vàlua internacionalment reconeguda.

Per acord plenari de data  de  9 de març de 2007, es va adoptar l'acord
d'aprovar les denominacions dels carrers proposats, si bé va quedar pendent la
concessió de medalla, a fi de demanar informació sobre la seua tramitació.

Considerant, que per acord plenari de 12 de gener de 1983, es va aprovar un
Reglament per a la concessió d'Honors i Distincions, en el qual s'estableix en els
seus articles 3 a l'11 el procediment a instruir per a la concessió de medalles, i es
requereix per a la seua instrucció l'adopció de l'acord d'acord amb la majoria simple
requerida.

Oberta la deliberació el Sr. Josep Martínez Alventosa del grup municipal
Esquerra Unida: l'Entesa i el Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal
socialista manifesten que votaran a favor.

La Sra. Elena Llopis Arnero, regidora delegada de Cultura, explica que es
tracta d'impulsar l'expedient per a la seua posterior resolució.

L'Ajuntament  en Ple, després de la deliberació i per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
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Primer. Instruir l'expedient per a la concessió d'una medalla de la ciutat al
Pintor Juan Francès Gandia, amb el fi de premiar els especials mereixements per la
seua trajectòria artística, tant a la ciutat de Xàtiva, com  a nivell nacional i
internacional.

Segon. Designar per a la incoació de l'expedient el regidor delegat de Cultura
com a jutge Instructor el regidor/regidora que ostente la Delegació de  Cultura i com
a secretari/secretària al funcionari que ocupe la Direcció de l'Àrea Sociocultural.

Tercer. Traslladar el present acord a la regidora delegada de Cultura, i als
diversos departaments municipals, així com al peticionari particular interessat en
concessió de la medalla i al Sr. Juan Díaz Parra,  com a impulsor d'aquesta iniciativa
i al propi interessat.

3r. EXP. NÚM. 585/2005, RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ
INTERPOSATS CONTRA L'ACORD PLENARI APROVANT LA CESSIÓ DEL
CONTRACTE DE COMPRAVENDA DE LA PARCEL·LA 28 DEL SECTOR MESES

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en el qual consta que per
acord del Ple d'aquesta corporació, en sessió celebrada el 4 de gener de 2007, es
va declarar vàlida la cessió dels drets de compra del contracte d'adjudicació de la
parcel·la número 28 del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució de
Meses, per part del mercantil Sarri Hogar, SL, a favor de Sarri Hogar SL, Hermanos
Vidal Alventosa SL I el Sr. Juan Francisco Romà Hellín, per iguals terceres parts
indivises, quedant obligats a complir estrictament les condicions oferides i que van
ser valorades per aquesta Administració amb caràcter previ a l'adjudicació del
contracte.
Contra aquest acord s'han  interposat els següents recursos de reposició:
Pel Grup Municipal Socialista, basant-se en els següents motius
1. Ha de declarar-se nul·la l'adjudicació ja que l'adjudicatari va incomplir el termini

previst per al pagament del preu de la compravenda.
2. No ajustar-se a Dret la cessió del contracte, objecte d'aprovació en l'esmentat

acord plenari
Pel Bloc Nacionalista València, basant-se en els següents motius
1. Ha de declarar-se l'anul·labilitat de l'acord de cessió ja que entre l'administrador

de la mercantil peticionària (Sr. Sarrión Juan) i tres dels regidors de l'Ajuntament
(Sr. Parra Sisternes, Sr. Crespo Badía i Sr. Vidal Piquer) hi ha una relació
d'amistat íntima que imposa en aquests el deure d'abstenció.

2. Han de retrotraure's les actuacions, o bé, que s'exigisca la responsabilitat en què
puguen haver incorregut els citats regidors.

Vist l'informe emès pel director de l'Àrea de Foment, en què proposa la
desestimació dels esmentats recursos, per les raons que consten en el mateix.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 25 d'abril de 2007.

Obri el debat el Sr. Josep Martínez Alventosa,  del grup municipal Esquerra
Unida: l'Entesa, manifesta que està en contra de la desestimació dels recursos;
entén que l'adjudicació  és nul·la ja que el plec establia un termini de 30 dies per a
formalitzar el contracte; que des que s'aprova l'adjudicació les parts queden
vinculades i l'adjudicatari ha de complir i que aquest no va complir el contracte fins a
11 mesos després, per tant l'adjudicació és nul·la i per això també ho és la cessió;
també entén que hi ha amistat manifesta entre el regidor d'urbanisme i l'adjudicatari,
la qual cosa l'obliga a abstenir-se; conclou dient que hi ha vici de nul·litat.
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Tot seguit el Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal socialista
manifesta estar en contra del dictamen que motiva la desestimació; considera que
una cosa és el vessant jurídic i una altra la política i aquesta última és la que motiva
que se salte la normativa; felicita els serveis tècnics per donar aparença de
cobertura legal al que ell creu que no ho és; afegeix que li crida l'atenció que signe
l'informe el tècnic d'Administració General i no la Secretaria General o el
vicesecretari; considera  que l'expedient és un empastre atès que l'acord contradiu
les clàusules del propi plec; el plec obligava a unes notificacions que no es van fer i
un dels adjudicataris ho evidencia; confon un contracte d'obres amb una venda;
l'informe de desestimació es mostra a favor de les tesis del recurs plantejat pel partit
socialista i després conclou en contra; considera que les circumstàncies personals
van ser determinants per a l'adjudicació del contracte i per tant no hauria de cedir-se
a tercers; diu que podrà derivar-se responsabilitat dels qui voten a favor i en els qui
informen.

 Contínua la seua intervenció afegint que açò afavoreix descaradament una
empresa privada que és Sarri-Hogar SL ; recorda que la preferència de la corporació
per aquesta empresa és evident i tot això és així per l'evident relació d'amistat amb
el regidor d'obres, pregunta perquè en data de hui no s'ha escripturat i acaba la
seua intervenció manifestat que hi ha connivència.

Pren la paraula el Sr. Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'obres i
urbanisme, manifesta que no entrarà en el tema tècnic perquè els funcionaris estan
per emetre els seus informes amb objectivitat, màximament quan es tracta de
funcionaris amb més de 20 anys en l'administració pública; l'assumpte està en
fiscalia; quan el fiscal es pronuncie ja parlarà; creu que un expedient adjudicat fa
més de 2 anys s'està debatent ara només per la proximitat de les eleccions; conclou
dient que ha estat una adjudicació com altres tants milers; li crida l'atenció que
parlen de la demora en el pagament i ara que fa 5 mesos que ha pagat no es diga
res que encara no se li ha entregat la propietat ni la possessió.

Tot seguit el Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra
Unida: l'Entesa en referència al compliment de la legalitat considera evident que es
va tractar d'arreglar la situació a l'empresa Sarri-hogar; que el contracte queda
formalitzat amb l'adjudicació des de la seua notificació i tenia 30 dies per a pagar  i
escripturar; considera que els tècnics si que han fet el seu treball però els polítics
no.

A les 12 hores i 35 minuts s'incorpora a la sessió la Sra. Cristina M. Suñer
Tormo.

A continuació el Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal socialista
manifesta que si transcorregut més d'1 any no s'ha escripturat la venda és perquè
alguna cosa s'ha fet malament.

A les 12 hores i 40 minuts s'incorpora a la sessió el Sr. Tomás Fuster Bellido.
Pren la paraula la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc

Nacionalista Valencià, considera errònia la desestimació dels recursos perquè creu
que hi han hagut diverses irregularitats de caràcter administratiu com la publicació
en el BOP i la presentació de l'oferta en el registre de la policia; diu que pot
comprendre l'excusa de la compensació de factures encara que no és una forma
ordinària de treballar;  el que no entén és que s'encarreguen despeses sense
consignació pressupostària; sap que la cessió no està prohibida i per tant està
admesa,  que no hi ha connivència ni prevaricació; creu que encara que es tracte
d'una actuació reglada existeix un deure legal d'abstenció; acaba la seua intervenció
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manifestant que votarà en contra i demana que en el futur el senyor Parra Sisternes
s'abstinga en els assumptes on hi ha relació d'amistat.

El regidor d'obres i urbanisme, contesta que amics en té molts però no íntims.
Pren la paraula el Sr. Alcalde-President  considera que és incomprensible que

una empresa que treballa per a l'Ajuntament des de 1992 es considere amiga del
Partit Popular. Recorda que l'empresa Sarri-Hogar SL va oferir 12 milions de
pessetes més que el seu immediat competidor i que el Sr. Josep Martínez Alventosa
va proposar l'adjudicació de la pitjor oferta econòmica el que, diu, si haguera sigut
amiguisme; reitera que la mercantil Sarri-Hogar SL sempre s'ha cenyit als informes
tècnics  i jurídics de l'Ajuntament i que  l'Ajuntament mai ha fet res en contra dels
informes tècnics municipals.

El Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra Unida: l'Entesa,
manifesta que vol aclarir que no va apostar per cap empresa sinó que va fer
consideracions i, segons la seua opinió, va dir que li mereixia més garanties
l'empresa que no va resultar adjudicatària.

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

Primer. Desestimar els recursos de reposició interposats per el Sr. Ildefonso
Suárez Garrido, en representació del Grup Municipal Socialista, i per la Sra. Cristina
Suñer Tormo, en representació del Bloc Nacionalista València acord del Ple
d'aquesta corporació, en sessió celebrada el 4 de gener de 2007, mitjançant el qual
es va declarar vàlida la cessió dels drets de compra del contracte d'adjudicació de la
parcel·la núm. 28 del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució de
Meses, per part de la mercantil Sarri Hogar, SL, a favor de Sarri Hogar SL,
Hermanos Vidal Alventosa SL I el Sr. Juan Francisco Romà Hellín, per iguals
terceres parts indivises, per les raons contingudes en l'informe emès pel director de
l'Àrea de Foment, que es troba en poder de l'expedient.

Segon. Notificar el present acord als al·legants, adjuntar còpia de l'informe
municipal, i donar-ne compte a la regidora delegada de Propietats i Drets i al
Departament de Gestió Patrimonial.

4t. EXP.NÚM. 735/2005, APROVACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR I-
1 CANYOLES, AJUSTAT A LES DETERMINACIONS DE LA COMISSIÓ
TERRITORIAL D'URBANISME

Vists els antecedents de l'expedient, en el qual consta que en sessió de data
30 de gener de 2006 i en relació amb l'expedient 735/2005, Programa d'Actuació
Integrada del Sector Industrial I-1 Canyoles, Aprovació d'alternativa tècnica i
selecció de l'Urbanitzador, l'Ajuntament en Ple acordar:

Primer. Aprovar el programa per al desenvolupament de l'Actuació Integrada
del sector industrial I-1 “CANYOLES”, presentat per el Sr. Federico Juesas Genís,
en nom i representació de la mercantil IMMOBILIÀRIA JUESAS AROCA, SL, que
inclou Alternativa Tècnica i Avantprojecte d'Urbanització de la Unitat d'Execució.
L'aprovació de l'Alternativa Tècnica presentada queda condicionada a l'aprovació
definitiva de la modificació número 3 del Pla General, concretament del punt 6.12,
relatiu a l'ajust del límit Est del Sector de Sòl Urbanitzable I-1 Canyoles, de manera
que quede fixat a la zona de domini públic de l'antiga carretera nacional 430 passant
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a tenir una superfície de 317.101,80 m2 enfront dels 312.115,00 m2 prevists en el
Pla General. L'aprovació d’aquesta modificació per la Comissió Territorial
d'Urbanisme, ha quedat suspesa fins l'emissió d'informe favorable per part de la
Demarcació de carreteres de l'Estat.

Tercer. Comunicar a l'agent urbanitzador que, en la realització del projecte de
reparcel·lació forçosa del sector, han d'incloure's com a sòl extern adscrit a aquest
Sector, les parcel·les de sòl dotacional TD-30, que formen part de la superfície
dotacional destinada a l'Hospital Lluís Alcanyís, pendents d'adquisició per aquest
Ajuntament per a l'ampliació d’aquest Centre Sanitari.

La Comissió Territorial d'Urbanisme, mitjançant una resolució de data 12 de
maig de 2006, acorda que s'excloga del Sector Canyoles la superfície de 5.260'07
m2 classificats com a sòl no urbanitzable de reserva viària, i declara definitivament
aprovat l'expedient de la modificació puntual núm. 3 del PGOU.

En data març de 2007 l'agent urbanitzador, mercantil Juesas Aroca SL, ha
presentat el document tècnic amb l'ànim de conferir compliment al condicionament
imposat per l'acord plenari d'aprovació definitiva de l'alternativa tècnica del PAI
Sector Canyoles.

El document que presenta contempla, als efectes que ens ocupa, el següent:
• La superfície del sector comprèn 312.115'00 metres quadrats.
• S'exclou la franja de terrenys classificats com a sòl no urbanitzable de reserva

viària.
• S'inclouen els terrenys dotacionals TD 30 vinculats a l'Hospital Lluís Alcanyís en

manifestar-se un excés d'aprofitament després de la total inclusió dels elements
de la xarxa primària.

Vist l'informe emès per la Secretaria General i la Direcció de l'Àrea de
Foment.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 25 d'abril de 2007.

Obert el debat la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del  grup municipal Bloc
Nacionalista Valencià i el Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra
Unida: l'Entesa, anuncien que s'abstindran.

El Sr. Rafael Llorens Gosalbez, del grup municipal socialista diu que votarà
en contra.

El Sr. Vicente Parra Sisternes, portaveu del grup municipal popular manifesta
que votarà a favor malgrat tenir amistat.

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

Primer. Declarar complit el condicionament imposat per l'acord plenari de 30
de gener de 2006 sobre aprovació definitiva de l'alternativa tècnica del PAI Sector
Industrial I-1 Canyoles (que incloïa memòria de programa i pla parcial).

Segon. Aprovar el document tècnic modificatiu del Pla Parcial que integrava
l'alternativa tècnica, alhora que s'han inclòs les rectificacions imposades.

Tercer. Notificar el present acord a Juesas Aroca SL, als propietaris afectats i
a la Secció d'Urbanisme, així com publicar ressenya del present acord en el BOP i
DOGV  per a general coneixement.
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5è. EXP.NÚM. 554/2003, APROVACIÓ DE LA CESSIÓ DE TERRENYS A
IBERDROLA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LES DUES TORRES ELÈCTRIQUES
DE L'ENTRONCAMENT AERI SUBTERRANI EN EL SECTOR LA VILA

Donat compte dels 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.

Resultant que, havent-se executat la pràctica totalitat de la urbanització, per
acord del Ple d'aquesta corporació de data 1 de març de 2007 es va aprovar 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, sent necessari realitzar la cessió dels terrenys sobre els
quals s'ubiquen les dues torres elèctriques de l'entroncament aeri subterrani.

Vists els plànols on apareix grafiada la ubicació de les torres, així com les
superfícies a ocupar per cadascuna d'elles.

Vist l'informe favorable emès per l'enginyer tècnic municipal.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,

Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 25 d'abril de 2007.
L'Ajuntament en Ple, després de deliberació i per unanimitat ACORDA:
Primer. Aprovar la cessió a IBERDROLA, SA de l'ús i gaudi del terreny de

20,25 m2 per a la instal·lació de la torre elèctrica de l'entroncament aeri subterrani,
Suport A, 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, en el qual s'indica la situació i superfície del terreny a
ocupar.

Segon. Aprovar la cessió a IBERDROLA, SA de l'ús i gaudi del terreny de
24,50 m2 per a la instal·lació de la torre elèctrica de l'entroncament aeri subterrani,
Suport B, 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 plànlo adjunt, on s'indica la situació i superfície del terreny a ocupar.

Tercer. 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.

6è. 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 prevists en
l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es va donar compte en la sessió plenària
de les següents Resolucions del Sr. Alcalde president:

Números 295 al 376 (corresponent al mes d'abril de 2007).

De tot això, queda el Ple assabentat.

7è.  DESPATX EXTRAORDINARI
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Prèvia declaració d'urgència adoptada per majoria absoluta legal dels membres que
integren la corporació de conformitat en el que estableix l'article 91.4 del vigent
Reglament d'Organització, Funcionament i règim Jurídic de les entitats locals, de 28
de novembre de 1986, es  passa a tractar els següents assumptes no inclosos en
l'Ordre del Dia.

7è.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP POPULAR, EL
Sr. VICENTE PARRA SISTERNES, SOBRE L'EXEMPCIÓ DE L'IMPOST DE BÉNS
IMMOBLES (IBI) RÚSTICA ALS AGRICULTORS I RAMADERS DEL MUNICIPI

S'obri el debat amb la lectura de la Moció que practica el seu signats, el Sr.
Vicente Parra Sisternes, portaveu del grup popular, del següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El sector productor està travessant la pitjor crisi de preus que es recorda mai.
En la gran majoria dels conreus la situació és catastròfica i els preus en origen són
tan ruïnosos que ni tan sols cobreixen els costs de producció. Davant aquesta
dramàtica situació, sol·licitem el Ple de l'Ajuntament que presideix l'aprovació de la
següent

MOCIÓ

1. Aplicar l'exempció de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) rústica per a tots
els agricultors i ramaders del seu municipi i sol·licitar aquesta exempció al Ministeri
d'Economia i Hisenda per a estendre-la a tots els municipis de la Comunitat
Valenciana.

2. Exhortar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i al d'Economia i
Hisenda la supressió dels índexs dels mòduls del IRPF de totes les produccions
agropecuàries de la Comunitat, situant-los  en valor zero i amb efecte per a la
campanya de declaració de l'Impost sobre la Renda de l'exercici 2006.

3. Comunicar a AVA-ASAJA el resultat de la votació d'aquesta moció per a
pal·liar la greu crisi del sector agrari valencià.”

Acabada la lectura es proposa que la moció siga conjunta el que resulta
unànimement acceptat per la totalitat dels portaveus dels grups municipals.

Obrin el debat la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc
Nacionalista Valencià i el Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra
Unida: l'Entesa que manifesten estar d'acord amb la moció.

Tot seguit el Sr. Ildefonso Suárez Garrido, portaveu del grup municipal
socialista assenyala que el seu grup està a favor de la present moció; destaca que
la situació és tal perquè en ella influeixen a més de les condicions meteorològiques
la política de la Generalitat; afegeix que si es dirigeixen a ella comptarà amb el
suport incondicional del seu grup.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat de tots els seus membres, ACORDA:
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Únic. Aprovar  en tots els seus termes la moció proposada.

8è. PRECS I PREGUNTES

Es van formular els següents precs i preguntes:

Sra. Cristina M. Suñer Tormo:

Es dirigeix en primer lloc al Sr. Ramón Vila Gisbert, regidor delegat
d'educació, li pregunta per la petició del Consell Escolar Municipal de crear una
guarderia municipal.

El Sr. Vila Gisbert aclareix que no ha estat sol·licitat pel  Consell Escolar  sinó
per un grup de persones amb les seues signatures; manifesta que ja els ha
traslladat la postura municipal.

La Sra. Suñer li pregunta si es va a fer una guarderia municipal.
El Sr. Vila  contesta que  posaran en marxa beques per a les guarderies.

Sr. Rafael Llorens Gosalbes

Pregunta al Sr. Vicente Parra Sisternes per les certificacions de les obres del
Barri del Carme ja que amb  les últimes emeses es finalitza la fase estructural.

El Sr. Parra contesta que sap que hi ha deficiències d'acabat però que això es
resoldrà en la 2a fase.

Es dirigeix novament al Sr. Parra per a comunicar-li que té constància que
l'empresa adjudicatària no cobra perquè la Generalitat Valenciana no ha complit
amb el conveni subscrit amb Ministeri, a la qual cosa el Sr. Parra diu no tenir
constància.

Sr. Ildefonso Suárez Garrido

Pregunta al Sr. Vicente Parra per què no s'ha escripturat la parcel·la del
sector meses a la mercantil Sarri-hogar SL.

Contesta el regidor d'Obres i Urbanisme que això és un tema de gestió
patrimonial no d'urbanisme.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les  tretze  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 secretari en
Funcions que done fe.

            VIST I PLAU:
             L'ALCALDE,                                                           EL VICESECRETARI,

EN FUNCIONS DE SECRETARI,


