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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i 15 minuts del dia set de juny 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 a fedetari.

Falta a la sessió el regidor Sr. Josep Martínez Alventosa a qui el Sr. Alcalde
considera excusat.

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 LES ACTES DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES
NÚMEROS 7 I 8, CELEBRADES EL 30 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 les actes de les sessions
extraordinàries anteriors, que han estat distribuïdes junt amb la convocatòria de la
present sessió.

No havent-se formulat cap objecció, per unanimitat dels senyors presents són
aprovades les actes de referència, corresponents a les sessions extraordinàries
núm. 7 i 8, celebrades el dia 30 d'abril de 2007.

2n. EXP. NÚM. 220/2002, CESSIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE
L'EXPLOTACIÓ D'UN EDIFICI D'ONZE HABITATGES PROTEGITS DESTINATS
A LLOGUER JOVE AL CARRER ABU MASAIFA, 11, DE CONSTRUCCIONES
GUIJARRO, SA, A LLOGUER JOVE, SL

Amb data de 18 de juliol de 2002 va estar aprovat, pel Ple de la corporació,
l'estudi de detall per a establir alienacions i configuració de volums en l'àmbit de la
unitat d'execució núm. 18 i aprovació definitiva dels convenis urbanístics proposats
per la mercantil «Contrucciones Guijarro SA» sobre la unitat d'execució. Amb data 4
de novembre de 2002 és va formalitzar el Conveni Urbanístic esmentat.

Amb data 4 de novembre de 2004, el Ple de la corporació va acordar
l'aprovació provisional de l'ampliació de conveni subscrit, pel qual l'urbanitzador
assumeix l'execució de la construcció d'11 vivendes de protecció oficial al solar
dotacional de la UE 18 i, per altra banda, l'Ajuntament de Xàtiva va aprovar la
concessió administrativa de l'immoble a favor de «Construcciones Gujarro SA», per
a destinar-los a lloguer jove per un termini de 50 anys, formalitzant-se el 19 d'abril
de 2005.
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Amb data 11 d'agost de 2005, es va adoptar acord del Ple en què s'aprovava
definitivament la concessió administrativa esmentada a favor de la mercantil
«Construcciones Guijarro, SA», o tercer que designe.

El 30 de març de 2007, es presenta la sol·licitud, amb registre d'entrada núm.
8159, pel Sr. Juan Miguel Guijarro Muñoz, com a administrador únic de l'empresa
«Construcciones Guijarro SA», NIF: A-46597050, en relació a la cessió de
concessió administrativa esmentada anteriorment, a favor de la mercantil
«LLOGUER JOVE SL», NIF: B-97323919 que, a la vegada, accepta  l'esmentada
cessió en l'escrit amb núm. Registre entrada 12495, de data 14 de maig de 2007, i
assumeix tots el compromisos signats en el seu dia per «Construcciones Guijarro
SA» relatius a la concessió administrativa.

Vist l'informe emès pel vicesecretari, en funcions de secretari, de conformitat
amb el que estableix l'article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
entitats locals.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada l'1 de juny de 2007.

L'Ajuntament en Ple, després de deliberació i per díhuit vots a favor (el vot del
Sr. Alcalde-President, els onze vots dels regidors del Partit Popular i els sis vots dels
regidors presents del partit socialista) una abstenció (la de la regidora integrant del
grup municipal Bloc Nacionalista Valencià) i cap vot en contra, ACORDA:

Primer. Declarar vàlida la cessió dels drets de la concessió administrativa en
relació amb l'explotació, per un termini de 50 anys, per a lloguer jove, de les 11
vivendes de protecció oficial construïdes en finca registral 27.760 de la UE núm. 18
en sòl urbà residencial al C/ Abu Masaifa de Xàtiva, a favor de la mercantil
«LLOGUER JOVE SL», NIF: B-97323919 amb domicili social a 46870 Ontinyent,
carretera València 61,2, apartat de correus núm. 648, que a la vegada accepta
l'esmentada cessió, i assumeix tots el compromisos signats en el seu dia per
«Construcciones Guijarro SA» relatius a la concessió administrativa.

Segon. Facultar el Sr. Alcalde perquè actue, en nom i representació d'aquest
Ajuntament, en la realització de totes aquelles actuacions que foren necessàries en
l'execució del present acord.

Tercer. Notificar el present acord a l'adjudicatari-cedent i als beneficiaris de
l'esmentada cessió,  i comunicar-lo a la regidoria delegada de Gestió Patrimonial, al
regidor delegat d'Obres i Urbanisme i als Departaments d'Inventari, Intervenció i
Tresoreria als efectes oportuns.

3r. EXP. NÚM. 366/2007, ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ D'UN VIAL A
BIXQUERT, REALITZADA PEL Sr. ANTONIO MORALES TORRÓ I CONSUELO
JORQUES SANCHIS

Amb data 1 de desembre de 2005, el Ple de la corporació va aprovar el
Programa d'Actuació Aïllada, a instància del Sr. Antonio Morales Torró, per al traçat
de noves alienacions que completen la xarxa viària existent (cessió de vial de
349,12 m2) i d’aquesta manera assegurar la possibilitat de materialitzar
l'aprofitament urbanístic que el vigent PGOU permet a la parcel·la de la seua
propietat (cadastral núm. 5566011YJ1156N0001EK) definint les condicions de la
parcel·la per a la seua posterior segregació en dues parcel·les de 2.876,88 m2  i
3.3324 m2 .
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Per part del Sr. Antonio Morales Torró i de la Sra. Consuelo Jorques Sanchis,
ha estat presentada escriptura pública amb núm. protocol 475 del notari Sr.
Francisco Javier Martínez Laburta, en la qual es sol·licita l'acceptació, per part de
l'Ajuntament de Xàtiva, de la cessió gratuïta d'una porció de terreny de 349,12m2 ,
de la seua propropietat, destinada íntegrament a vials, en compliment  del Programa
d'Actuació Aïllada esmentat.

Vist l'informe emès pel vicesecretari, en funcions de secretari, de conformitat
amb el que estableix l'article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
entitats locals.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada l'1 de juny de 2007.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat i sense debat previ,  ACORDA:
Primer. Acceptar la cessió gratuïta d'una porció de terreny de 349,12m2 ,

destinada íntegrament a vials propietat del Sr. Antonio Morales Torró i de la Sra.
Consuelo Jorques Sanchis, conseqüència de l'aprovació del Programa d'Actuació
Aïllada en la parcel·la cadastral núm. 5566011 (Bixquert).

Segon. Inscriure el bé en el Llibre Inventari de Béns de l'Ajuntament.
Tercer. Notificar a l'interessat l'acceptació de la cessió gratuïta del bé i

significar-li que haurà de comparèixer en el moment que siga emplaçat per a
procedir a elevar a Escriptura pública l'adquisició referida.

Quart. Facultar el Sr. Alcalde-president per a la signatura de tots els
documents relacionats amb aquest assumpte.

4t. EXP. NÚM. 794/2005, CONCURS, AMB PROCEDIMENT OBERT, PER A
LA CONTRACTACIÓ 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): ADJUDICACIÓ

Donat compte dels antecedents de l'expedient en què consta acord del Ple de
la corporació de data 5 d'octubre de 2006, aprovant els Projectes i el Plec de
Condicions Econòmic Administratives, per a la contractació, mitjançant concurs,
amb procediment obert, 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 €.

Resultant que, publicat el corresponent anunci de licitació en el Butlletí Oficial
de la Província de data 2 de gener de 2007, dins del termini concedit, es van
presentar les ofertes següents:

NÚM. 1. “CONSTRUCTORA HISPÀNICA, SA”, que es compromet a
executar les obres pel preu total de 3.348.952,45 €, amb les millores detallades en
l'oferta presentada en relació amb els criteris de valoració establerts en el Plec.

NÚM.  2. “OBRASCÓN HUARTE LAIN, SA (OHL)”, que es compromet a
executar les obres pel preu total de 3.393.749,99 €, amb les millores detallades en
l'oferta presentada en relació amb els criteris de valoració establerts en el Plec.

NÚM. 3. “FRANJUÁN OBRAS PÚBLICAS, SL”, que es compromet a
executar les obres pel preu total de 3.393.749,99 €, amb les millores detallades en
l'oferta presentada en relació amb els criteris de valoració establerts en el Plec.
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NÚM. 4. “COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS
PÚBLICAS, SA (CLEOP)”, que es compromet a executar les obres pel preu total de
3.393.749,99 €, amb les millores detallades en l'oferta presentada en relació amb els
criteris de valoració establerts en el Plec.

NÚM. 5. “LUBASA”, que es compromet a executar les obres pel preu total de
3.393.749,99 €, amb les millores detallades en l'oferta presentada en relació amb els
criteris de valoració establerts en el Plec.

NÚM. 6. “NUEVAS FORMAS Y DISEÑOS, SL”, que es compromet a
executar les obres pel preu total de 3.393.749,99 €, amb les millores detallades en
l'oferta presentada en relació amb els criteris de valoració establerts en el Plec.

NÚM. 7. “LLANERA CONSTRUCCIÓN OBRAS Y PROYECTOS, SL”, que
es compromet a executar les obres pel preu total de 3.213.881,24 €, amb les
millores detallades en l'oferta presentada en relació amb els criteris de valoració
establerts en el Plec.

NÚM. 8. “RAYET CONSTRUCCIÓN, SA, ”, que es compromet a executar les
obres pel preu total de 3.372.080,42 €, amb les millores detallades en l'oferta
presentada en relació amb els criteris de valoració establerts en el Plec.

NÚM. 9. “CONTRATAS GANDIA, SL”, que es compromet a executar les
obres pel preu total de 3.393.749,99 €, amb les millores detallades en l'oferta
presentada en relació amb els criteris de valoració establerts en el Plec.

Vista l'Acta de Qualificació prèvia de documents i l’obertura de proposicions
econòmiques, de data 5 de febrer de 2007, en la qual la Mesa de Contractació va
declarar ajustades al plec les proposicions presentades, i sol·licita informe tècnic
sobre les ofertes realitzades.

Vist l'informe subscrit per l'arquitecte tècnic municipal, en el qual realitzen la
valoració de les ofertes presentades d'acord amb els criteris establerts en el Plec,
proposant l'adjudicació a l'empresa Franjuán Obras Públicas, SL, en haver obtingut
la major puntuació i, en conseqüència, ser la més avantatjosa per als interessos
municipals.

Vista la proposta d'adjudicació de la Mesa de Contractació, en sessió
celebrada el 15 de maig de 2007, a favor de la citada mercantil.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada l'1 de juny de 2007.

L'Ajuntament en Ple, després de deliberació i per dotze vots a favor (el vot del
Sr. Alcalde-President i els onze vots dels regidors del Partit Popular), set
abstencions (les sis abstencions dels regidors presents del partit socialista i
l'abstenció de la regidor integrant del Bloc Nacionalista Valencià) i cap abstenció,
ACORDA:

Primer. Adjudicar a l'empresa FRANJUÁN OBRAS PÚBLICAS, SL el concurs
convocat per a la contractació  de 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)” pel preu oferit de 3.393.749,99 €,
en haver obtingut la major puntuació i, en conseqüència, ser l'oferta més avantatjosa
per a l'interès públic, amb estricta  subjecció als projectes i plec de condicions
econòmic administratives aprovats i millores oferides, devent l'empresa adjudicatària
dipositar, en aquest Ajuntament, la garantia definitiva, que queda fixada en la
quantitat de   135.749,99 €, en el termini de quinze dies següents a la recepció de la
notificació d'aquest acord, formalitzant-se el corresponent contracte administratiu.
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Segon. Autoritzar al 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.

Tercer. La direcció tècnica de les obres serà assumida pels tècnics que
designe aquest Ajuntament. La supervisió de les mateixes correspondrà al Sr.
Antonio Vela Masó, arquitecte municipal.

Quart. Notificar el present acord a les empreses que han concorregut a la
licitació, i donar-ne compte als regidors delegats d'Obres i Urbanisme i de Benestar
Social, al Departament de Benestar Social a l'efecte de justificar l'ajuda concedida, a
la Intervenció Municipal de Fons i als Serveis Tècnics municipals, als efectes
corresponents.

Cinquè. 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.

Sisè. 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.

5è. 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 dóna compte en la sessió plenària de
les següents Resolucions del Sr. Alcalde president:

Números 377 al 508 (corresponent al mes de maig de 2007).

De tot això, queda el Ple assabentat.

 6è. DESPATX EXTRAORDINARI

No es tracten assumptes en el despatx extraordinari.

7è. PRECS I PREGUNTES

• Sra. Cristina M. Suñer Tormo, formula al regidor d'Obres i Urbanisme, el senyor
Vicente Parra Sisternes,  les preguntes següents:

1. Nombre de certificacions d'obra i import de cadascuna d'elles emeses per
l'adjudicatària a l'Ajuntament de Xàtiva a data 7 de juny de 2006.

Al que el Sr. Parra contesta que no disposa de dades en el present moment.
A les 12 hores i 30 minuts s'incorpora a la sessió el Sr. Tomás Fuster Bellido.

2. Pregunta si la Plaça de Bous està acabada.
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Al que el Sr. Parra contesta que està parcialment acabada i quasi entregada.
Que encara queden acabats i que, en tot cas, en el departament tècnic disposa de
l'acta d'entrega parcial  i provisional.

3. Identificació del personal tècnic que avala mitjançant la seua signatura els
títols documentals per a legitimar l'ús d'un espai públic “EN OBRES” per a la
celebració d'actes amb assistència de públic.

Al que el Sr. Parra contesta que el personal de l'oficina tècnica i del
departament d'obres.

4. Si s'ha acordat o  aprovat la modificació d'obra respecte del projecte
original presentat per l'adjudicatària al concurs i aprovat pel ple d'aquest Ajuntament.
Pregunta quin òrgan ho ha acordat.

Al que el Sr. Parra contesta que no s'ha aprovat el modificat.

5. Respecte a la denúncia formulada per un particular per la còpia d'un
projecte per part de l'arquitecte municipal, així com les informacions de premsa
sobre un possible trasllat dels plànols del projecte de la Plaça de Bous a l'empresa
finalment adjudicatària amb una antelació de 4 mesos a la data de publicació del
concurs per a l'adjudicació del projecte de rehabilitació de la plaça de bous de
Xàtiva. Pregunta si aquest Ajuntament ha adoptat alguna mesura cautelar, per a
evitar l'ús inadequat de la informació que obre en aquest Ajuntament i si davant
d'aquesta situació tan greu s'ha adoptat alguna mesura.

Al que el Sr. Parra contesta que, fins al present moment, l'Ajuntament entén
que es tracta d'un assumpte entre particulars i que així sembla estar discutint-se en
els tribunals ordinaris de justícia. Que si es demostra que l'arquitecte ha obrat
irregularment obrirà un expedient per a depurar responsabilitats. De moment opina
que arribe a un que destacar. Respecte de la veracitat o no que isqueren plànols de
l'oficina tècnica municipal abans del concurs respon que ha parlat amb les parts i
dubta molt que tal especulació puga ser certa pel que, en el present moment, no veu
res punible.

6. Si consta a l'Ajuntament la sol·licitud formulada pel responsable del
PARTIT POPULAR de Xàtiva, per obtenir  una còpia de la simulació informàtica del
projecte de ciutat esportiva per a fer ús electoral d'aquesta documentació que obra
en els serveis tècnics de l'Ajuntament. Pregunta quin és l'òrgan que ha autoritzat
aquesta cessió i l'ús de la documentació municipal i si l'empresa redactora del
projecte seleccionat disposa d'autorització expressa emesa per l'Ajuntament de
Xàtiva per a cedir aquesta documentació a particulars, en concret al PARTIT
POPULAR de Xàtiva, i si és així sol·licita document que així ho autoritze. També
pregunta si l'Ajuntament ha incoat expedient informatiu per a saber com ha arribat
eixa informació a les mans de particulars.

Al que el Sr. Parra contesta que el vídeo de la ciutat de l'esport l’ha realitzat
una empresa i l’ha cedit al Partit Popular que l’ha utilitzat en la seua campanya
electoral com a partit, que no com a Ajuntament. Pel que fa als abastaments jurídics
de la pregunta remet als serveis tècnics municipals.
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7. Si el Club Esportiu Olímpic va sol·licitar autorització per a la utilització de la
Plaça de Bous el passat dia 26 de maig. Amb quins criteris es produeix l'autorització
a particulars, qui  ho va sol·licitar i qui ho va autoritzar, qui ha abonat les despeses
per a la utilització, neteja, aigua, energia elèctrica, si es va utilitzar personal
municipal.

Al que el Sr. alcalde contesta que el CD Olímpic és un ens de naturalesa
privada. Que efectivament va sol·licitar la Plaça de Bous i que l'Ajuntament va
conferir autorització. Respecte de l'assumpció de les despeses respon el Sr. Alcalde
que ha de preguntar-se-li al CD Olímpic.

8. Si consta la sol·licitud feta per part del representant autoritzat del PARTIT
POPULAR, qui l'ha sol·licitat i quin òrgan l'ha autoritzat, per a ús de les obres de la
Plaça de Bous que a l'acte organitzat pel PARTIT POPULAR el pròxim dia 9 de juny.
Totes les despeses que generarà i per qui seran abonades, neteja, aigua, energia
elèctrica, si hi haurà personal municipal. Atés que no hi ha ordenança amb quins
criteris s'ha atorgat l'autorització i a càrrec de quina partida es faran les despeses.

Al que el Sr. alcalde contesta que quan hi haja ordenança reguladora es
fixaran els criteris. Que fins tant la Plaça es concedeix a qui ho sol·licita i que les
despeses les abona el peticionari.

9. Quin és l'aforament de la Plaça de Bous i si s'ha iniciat l'expedient per a
l'obtenció de la llicència d'activitat. Si no té llicència d'activitat com es garantirà la
seguretat i si s'han fet les comprovacions d'accessos, aforament, eixides
d'emergència...

Al que el Sr. Parra contesta que caben 8.500 persones assegudes més un
nombre indeterminat de peu. Que la Plaça està ara molt més segura que abans de
la intervenció i els informes tècnics respecte de l'acte en qüestió suposa que estaran
fets.

En relació al col·legi anglès, pregunta al regidor d'educació:

1. Si ha constatat que l'informe emès pel seu departament no fa cap valoració
sobre la situació de la comunitat educativa de Xàtiva, i es limita a valorar l'oferta
educativa de l'empresa.

Al que el Sr. Vila contesta que s'han fet gestions amb la Inspecció de la
Conselleria d'Educació i que els tècnics d'educació han emès els seus informes i
que seria a ells als qui s'hauria d'interpel·lar. Que li consta que els pronunciaments
són favorables.

2. Pregunta si recorda que l'escola infantil El Corro, va fer al seu dia la mateixa
sol·licitud que el col·legi anglès i per què ara s'ha tramitat l'expedient i en aquell
moment no, tenint el major dèficit de places a Xàtiva en educació infantil de primer
cicle.
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Al que el Sr. Vila contesta que el Departament d'Educació desconeix cap
petició formal de dret de superfície per a escola infantil. Que s'han fet consultes i
que, en tot cas, estaria encantat que es cursaren peticions formals.

• Pregunta al regidor d'Obres i Urbanisme en quina situació es troba el recurs
presentat pel BLOC contra l'aprovació del PAI Carraixet, per saber si ja poden
iniciar el procediment contenciós per desestimació tàcita o esperar-se a la
resposta expressa.

Al que el Sr. Parra respon que hi ha dos o tres assumptes urbanístics retardats
per excés de treball però es compromet a resoldre expressament els recursos
pendents en la pròxima sessió.

• Es dirigeix al Sr. Alcalde per a fer-li un prec. Pregaria que el col·legi complira
amb totes les obligacions a què fan referència els informe que es troben en
poder de l'expedient, encara que no siga competència de l'Ajuntament la seua
comprovació, com per exemple que els professors tinguen la titulació adequada.

Finalment pren la paraula el senyor Ildefonso Suárez Garrido, manifesta que
després de quatre anys de legislatura, en nom propi i en el del seu Partit vol felicitar
al Partit Popular pels resultats obtinguts i apel·la que les diferències queden
aparcades i siguen enteses en el marc de la disputa política.

Respon el senyor alcalde amb agraïment i completant que la política no
sempre ofereix bons moments; expressa que intentarà que en un futur existisca un
diàleg més fluid i que amb major diàleg hi haja més acords. Agraeix a tots el seu
treball i dedicació.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les  dotze  hores i cinquanta-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 que
done fe.

            VIST I PLAU:
             L'ALCALDE,                                                            EL VICESECRETARI,

EN FUNCIONS DE SECRETARI,


