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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i quinze minuts del dia onze de març de dos
mil onze, es reuneixen en 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 accidental i 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. 2, DEL 4 DE FEBRER
DE 2011

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
sigut distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

No havent-se formulat cap objecció, per unanimitat dels vint  membres
presents s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada
el dia 4 de febrer de 2011.

A les 12 hores 15 minuts s'incorpora a la sessió la regidora M. Emilia Soro
Perona.

2n. DACIÓ DE COMPTE ESCRIT DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES QUE DECLARA EN SITUACIÓ DE SERVEIS
ESPECIALS EL REGIDOR MARCO ANTONIO SANCHIS FERNÁNDEZ PEL
CÀRREC ELECTIU DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA

El secretari dóna compte de l'escrit de 21 de febrer de 2011, registre
d'entrada número 4271, de 3 de març de 2011, remés per la Direcció General
d'Administració Autonòmica de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques
en què es declara que Marco Antonio Sanchis Fernández, funcionari de carrera del
Grup D d’aquesta Administració, passa a la situació de serveis especials alhora que
exerceix càrrec electiu amb dedicació exclusiva en aquest Ajuntament.

Vist açò, l'Ajuntament en Ple queda assabentat de la resolució de referència i
acorda unir-la a l'expedient als efectes oportuns.

3r. EXP. NÚM. 88/2011,  RAFAEL HINOJOSA, SA, SOL·LICITANT INICI
DEL PROCEDIMENT PER A LA PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ
RH (POLÍGONS A I LA MOLA) I MODIFICACIÓ DE L'ORDENACIÓ DETALLADA
DEL PGOU
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En data 31 de gener de 2011, es va donar compte a aquesta  Comissió
Informativa, de la proposta d'acord amb vista a la divisió del Polígon industrial A, en
dues unitats d'execució, així com assumir la gestió directa per aquest Ajuntament de
l'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució UEA1 de l'esmentat polígon industrial,
sobre la base de l'alternativa tècnica i la documentació elaborada per la mercantil
Rafael Hinojosa SA. Aquesta gestió directa quedava motivada per principis
d'urgència, reducció de terminis de tramitació i oportunitat, proposant l'inici de la
tramitació administrativa.

No obstant això, abans de l'adopció de l'acord municipal, la mercantil
RAFAEL HINOJOSA SA, ha presentat escrit en data 22 de febrer de 2011, en el
qual comunica a l'Ajuntament que, noves circumstàncies sobrevingudes, aconsellen
a la mercantil postular-se com a urbanitzador d'una nova Unitat d'Execució RH, per
la qual cosa sol·licita deixar sense efecte allò que s'ha sol·licitat amb anterioritat a
aquest escrit i s'atenga la nova sol·licitud d'inici del procediment de concurs per a la
gestió indirecta de l'esmentada Unitat d'Execució. En la present petició es plantegen
dues modificacions respecte a la inicialment presentada:

a. En primer lloc es planteja directament la delimitació d'una nova Unitat
d'Execució  (RH), que comprén terrenys inclosos tant en el Polígon A, com
en el Polígon La Mola, quedant sense efecte la proposta inicial de
delimitar una unitat d'execució del Polígon A. Això comporta
simultàniament la tramitació de la modificació de l'ordenació detallada del
Pla General.

b. En segon lloc el peticionari modifica la proposta de gestió i planteja que el
desenvolupament de la citada nova Unitat d'execució (RH) es duga a
terme mitjançant la gestió indirecta.

La nova proposta presentada per la mercantil Hinojosa, SA per a la nova
Unitat d'Execució RH, presenta dues peculiaritats:

a) Es manté la divisió sol·licitada anteriorment, a aquest efecte d'establir dues
unitats d'execució independents en el polígon industrial A, atés que aquest
polígon el formen 2 illes, amb una considerable diferència de grandària entre
ambdues, sent la major la de menor nombre de propietaris i construccions i la
més xicoteta la que té nombre més gran de propietaris. Aquestes parcel·les
estan pràcticament edificades al 100 per 100. L’illa més gran a penes disposa de
façana a la carretera de Simat, mentre que la menor afronta en la seua totalitat
amb aquesta carretera, la qual cosa exigiria la seua integració i connexió amb la
mateixa. L’illa més gran, afronta amb els polígons industrials La Mola i Meses,
amb els quals comparteix vials.  Des del punt de vista normatiu i legal, la divisió
pretesa es justifica en aplicació de l'article 37 de les normes d'ordenació
estructural del vigent PGOU. “Modificació de les unitats d'execució”, l'article 58
de la LUV. “Delimitació de les unitats d'execució” i l'article 122 del Decret
67/2006, ROGTU. “Delimitació de les unitats d'execució”

b) Es crea una nova Unitat d'Execució denominada RH, la qual està formada per
l'illa més gran descrita anteriorment, més sòl pertanyent al polígon limítrof “La
Mola”.
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La mercantil Rafael Hinojosa SA justifica aquesta mesura en la necessitat
d’expansió industrial i la necessitat d’una major superfície de sòl, que es veuria
minvada si s'aplicara directament el Pla General, atés que en el sòl que actualment
ocupa la indústria es planteja l'execució d'una zona verda d'uns 10.000 m2. Per això,
es planteja la possibilitat de desplaçar el jardí a una nova ubicació, tot això dins dels
terrenys de la pròpia indústria, ajustant-se noves alineacions a vials.

La nova fitxa de gestió de la unitat d'execució RH estableix:

Àrea Superfície total
m2

Superfície vial
Preexistent m2

Zona verda m2 Superfície
edificable  m2

Polígon
A

159.751,00 8.917,28 10.000,14 128.029,41

UEA1 139.343,95 4.002,06 10.000,14 114.477,97
UEA2 20.407,05 4.915,22 0 13.551,44

RH 169.387,23
(139.343,95 de
sòl en P.A. +
30.043,28 de
sòl en P. La
mola)

37.124,91
(4.002,06 de
vial en P.A +
33.122,85 de
vial en P. La
Mola.)

10.002,89 122.259,43
(114.477,97 de
sup. En P.A i
7.781,46 de
sup. En P. La
mola.

Així, doncs, es pretén desenvolupar urbanísticament l'illa més gran del
polígon industrial A, amb modificacions en l'ordenació detallada del pla General que
afecten el polígon industrial la Mola i el Polígon Industrial A, si bé aquestes
modificacions ho són només quant a alineacions a vials i ubicació de zona verda,
atés que no es modifica cap paràmetre quant a superfícies de vials, de zones
dotacions o d'aprofitament tipus establit en At = 1.09 m²t/m², per la qual cosa no
pateix cap modificació.

L'aprovació de la nova Unitat d'execució RH, comporta la modificació de
l'Ordenació Detallada del vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Xàtiva.

Considerant el que disposa la següent legislació d'aplicació:
− Llei 4/2004, de 30 de juny, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge.
− Llei 16/2005 de la Generalitat Valenciana, de 30 de desembre, Urbanística

Valenciana, en concret l'art. 81.2 (Els particulars podran formular documents
d'avanç del planejament i sol·licitar a l’Ajuntament la modificació del pla general) i
art. 130, sobre inici del procediment per a la gestió indirecta dels programes
d'actuació integrada.

− Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament
d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística.

− Pla General d'Ordenació Urbana de Xàtiva, de 29 de març de 2000.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Foment, en sessió
celebrada el 25 de febrer de 2011.

Obert debat, Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta
que s'abstindrà.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista diu que després
d'haver examinat l'expedient considera que es tracta d'una empresa pionera i
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número u a Espanya, en el seu sector, per la qual cosa ha de ser recolzada sempre
que, com en el cas,  siga dins de la legalitat. Se sorprén del canvi de gestió cap a la
gestió indirecta el que evidencia la pèssima gestió urbanística realitzada per
l'Ajuntament; li preocupa l'estat en què quedarà la segona Unitat d'Execució, la del
polígon A. Des de sempre va reclamar que s'ordenaren i urbanitzaren els polígons
semiconsolidats, la situació actual és caòtica, la política urbanística municipal només
ha afavorit l'especulació  i no el teixit empresarial i l'ocupació.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme manifesta que
desconeix el motiu pel qual la mercantil Rafael Hinojosa, SA, ha canviat la proposta
de gestió; Xàtiva només ha realitzat per gestió indirecta Meses, la forma de gestió
és indiferent mentre siga legal; l'important és obtindre resultats eficaços.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista diu que la gestió
directa d’aquest polígon es va acordar el 2005 i fins ara no s'ha impulsat, eixe és el
motiu pel qual la mercantil Rafael Hinojosa, SA, no vol la directa, per la ineficàcia de
la gestió municipal.

El Sr. Alcalde-President manifesta que davall el govern socialista els polígons
no tenien ni clavegueram, ni enllumenat, ni res. És el Sr. Hinojosa, propietari
majoritari, qui desitja ara la gestió indirecta.

L'Ajuntament en Ple, per díhuit vots a favor (el vot del Sr. Alcalde, els onze
vots dels regidors del Grup Municipal Popular i els set vots dels regidors del Grup
Municipal Socialista), dues abstencions (les dues abstencions dels regidors del Grup
Municipal Bloc) i cap vot en contra, ACORDA:

Primer. Sotmetre a informació pública el document "Modificació de l'Ordenació
detallada del sòl urbà industrial en els Polígons A i La Mola", en concret la ubicació
de la zona verda i vial que separa ambdós Polígons, havent de sol·licitar-se informe
del Consell Jurídic Consultiu, tenint en compte que es modifica la ubicació de la
zona verda actualment prevista en el planejament.
Aquesta informació es realitzarà pel període d'un mes mitjançant inserció dels
corresponents anuncis en el DOCV i en un diari no oficial d'àmplia difusió en aquest
municipi.

Segon. Aprovar la divisió del Polígon Industrial A, en dues unitats d'execució de
conformitat amb els articles 37 i 57 de la LUV, així com l'article 121 del ROGTU, de
conformitat amb allò que s'ha exposat en la part expositiva del present acord.
Simultàniament, l’illa més gran, junt amb sòl inclòs en el polígon industrial La Mola,
conformaran l'actuació Unitat d'Execució "RH".

Tercer. Iniciar el procediment per a la Gestió Indirecta de la Unitat d'Execució "RH",
mitjançant publicació d'anunci del concurs en el tauler d'anuncis, en el Diari Oficial
de la Unió Europea, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en un periòdic
d'àmplia difusió en el municipi.
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Quart. Aprovar les bases particulars reguladores de la gestió indirecta de
programes d'actuació integrada que regiran les normes de selecció i adjudicació del
programa.

4t. APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA
REGULACIÓ DEL TRÀNSIT EN EL NUCLI HISTÒRIC DE XÀTIVA

Vist l'informe de Secretaria de data 9 de febrer sobre la Legislació aplicable i
el procediment que s'ha de seguir per a l'aprovació de la referida Ordenança.

Vist el projecte elaborat pels Serveis de l'Àrea de Trànsit i Seguretat
ciutadana, d'Ordenança municipal sobre la regulació del trànsit en el nucli històric
de Xàtiva, sol·licitat per Providència d'Alcaldia de data 9 de febrer i rebut en aquest
Ajuntament en data 10 de febrer de 2011.

Considerant l'interés que suposa per al Municipi l'aprovació de l'Ordenança
municipal sobre la regulació del trànsit en el nucli històric de Xàtiva.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i
Seguretat Ciutadana, de 24 de febrer de 2011.

Realitzada la tramitació legalment establerta i vista la competència del Ple, en
virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc diu que votarà en contra. El
tancament del nucli històric  s'ha fet de forma improvisada i sense cap regulació ni
estudi previ el que ho converteix, a més, en il·legal; s'actua a colp de prova i error
amb palmària  improvisació. No està en contra del tancament sinó de la forma en
què s'ha escomés aquesta iniciativa. No hi ha  estudi sobre fluxos de trànsit ni
tipologies, no hi ha aparcament per als veïns i usuaris, no hi ha mesures de
revitalització, la peatonalització és una mesura simbòlica. L'alcalde es va
comprometre a adoptar mesures contra el responsable de la tramitació del Pla
Especial si aquest no s'aprovava en un any, termini que ha transcorregut
àmpliament; no s'han fet  inversions prèvies en tics perquè l'aplicació  del sistema
electrònic de tancament funcione correctament, no hi ha cap planificació, s'actua
corrents, ni tan sols es coneix  el parc mòbil que operarà sobre l'àmbit de regulació.
El conjunt de la situació en el nucli antic mereix major atenció.

Roger Cerdá Boluda, manifesta que no està en contra de la regulació de la
restricció del trànsit encara que sí de la forma en què s'ha portat a terme; les
autoritzacions d'accés s'han concedit abans de les ordenances i, per tant,
irregularment. S'han desoït les propostes de la ciutadania. Un projecte d'aquesta
envergadura ve gran a un govern com l'actual. Critica les formes no el fet.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Trànsit i Seguretat Ciutadana
diu que sembla paradoxal que es vote en contra quan ambdós grups portaven la
mesura en el programa electoral; s'han reunit amb totes les famílies i escoltat totes
les veus. No es pot titlar de mesura improvisada, afavoreix tota la ciutadania.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc explica que ho portava
en el programa i desitjava que es tancara el nucli antic, el que critica és la falta de
gradualitat i la provisionalitat amb què s'actua. Al Partit Popular no li agrada treballar
sobre estudis previs i sobre programació. L'expedient pateix d'estudi sobre l'impacte
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que tindrà el tancament sobre  el turisme, el comerç i la restauració. En comissió
informativa es planteja la necessitat de dotar de transversalitat l'actuació. La
proposta del Bloc anava molt més enllà i sempre sobre el coneixement de l'impacte.
La mesura és inadequada  quant a la seua implementació.

Roger Cerdá Boluda, del Grup  Municipal Socialista critica la improvisació. La
prova evident és que la normativa no ha estat preparada fins a 9 mesos després de
la seua posada en funcionament. La lògica que haguera d'haver-se impost portaria a
adoptar el tancament com  últim pas quan abans s'han resolt problemes com
aparcament, degradació de zones concretes, etc. Amb la inversió de l'actuació
s'agreuja el problema del nucli històric.

Alfonso Rus Terol, alcalde-president diu que el major exponent de la
improvisació és el president del Govern. Els canvis introduïts són conseqüència dels
suggeriments de sectors com el comerç. Felicita el regidor i a la Policia per
l'extraordinari treball. Anticipa que entre un mes o mes i mig tota Xàtiva tindrà Wifi i
Wimax. En tot cas s'introduiran sempre els canvis  que el servei demande.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els onze vots dels regidors del Grup Municipal Popular), dos vots en contra (els dos
vots dels regidors del Grup Municipal Bloc) i  set abstencions (les set abstencions
dels regidors del Grup Municipal Socialista, ACORDA:

Primer. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora del trànsit en el
nucli històric de Xàtiva.

Segon. Sotmetre aquesta Ordenança municipal a informació pública i
audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la província i
tauler d'anuncis d'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguen presentar
reclamacions o suggeriments, que seran resolts per la corporació. De no presentar-
se reclamacions o suggeriments durant aquest termini, es considerarà aprovada
definitivament sense necessitat d’Acord exprés pel Ple.

Tercer. Facultar el Sr. Alcalde-President per a subscriure  i firmar qualsevol
classe de documents relacionats amb aquest assumpte.

a les 12 hores 55 minuts s'absenta de la sessió el Sr. Alcalde-President i
presideix la mateixa, en funcions, el 1r tinent d'alcalde Vicente Parra Sisternes.

5é. RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA

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 del 40 al 83 (corresponent al mes de febrer de 2011)

6é. DESPATX EXTRAORDINARI

6é.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC, PER A
L'AMPLIACIÓ DE L'OFERTA TELEVISIVA EN LA NOSTRA LLENGUA
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El Grup Municipal Bloc sol·licita la declaració d'urgència per a passar a tractar
el present assumpte no inclòs en l'Ordre del Dia, declaració que es confereix per
unanimitat.

S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció presentada pel Grup Municipal
Bloc, el 9 de març de 2011, número de registre d'entrada 4666,  sobre l'ampliació de
l'oferta televisiva en la nostra llengua, amb el següent tenor literal:

“Al gener de  2007 es va iniciar el tancament per ordre de la Generalitat, dels
repetidors de TV3 que Acció Cultural té instal·lats al País Valencià. Dos anys
després, Acció Cultural va decidir posar en marxa una Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) a favor de la reciprocitat d'emissions entre les corporacions Audiovisuals de
Catalunya, Illes Balears i País Valencià, fonamentades en directives europees
radicades pel mateix Estat Espanyol l'any 2000. Estem parlant de la “Carta Europea
de les Llegües regionals o Minoritàries”, la que afirma  en el seu articulat que les
parts firmants es comprometen a garantir la llibertat de recepció de les emissions de
ràdio i televisió  en una mateixa llengua que es parle en diferents territoris, dins o
fora del mateix estat, i a garantir que no siga imposada a la premsa cap restricció a
la llibertat d'expressió  i a la lliure circulació de la informació en aquestes llengües
anomenades “regionals”.

El 2010 es van presentar més de 650.000 firmes vàlides a tot l'Estat, donant
suport a aquest ILP i superant de llarg el mínim de 500.000 firmes que es
requereixen per a presentar el Projecte de Llei a les Corts Espanyoles. Cal
remarcar que 253.000 suports provenien només del País Valencià. Finalment i
davant les sancions imposades per la Generalitat que arriben als 726.943,90 €,
Acció Cultural ha decidit tancar recentment els repetidors que té instal·lats al País
Valencià, mentre que la ILP encara no ha sigut tramitada pel Govern d'Espanya.

És per tot açò  que l'Ajuntament de Xàtiva i a proposta del BLOC acorda:
ACORD:

1. L'Ajuntament de Xàtiva insta la Generalitat Valenciana a negociar amb la
Generalitat de Catalunya i amb El Govern de les Illes  Balears la reciprocitat de la
recepció de les respectives televisions autonòmiques per a ampliar l'oferta televisiva
en la nostra llengua.

2. L'Ajuntament de Xàtiva insta el Govern d'Espanya que tramite i pose en
funcionament amb la major brevetat la Iniciativa Legislativa Popular “Televisió sense
fronteres” que permetrà la reciprocitat d'emissions entre les corporacions
Audiovisuals catalana, valenciana i balear.

3. L'Ajuntament de Xàtiva insta el Govern d'Espanya a habilitar un canal
múltiple addicional de TDT per a poder incloure les emissions de canals acordats.”

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que l'actitud del
Govern de la Generalitat de persecució als repetidors de TV3 és inadequada, cal
buscar criteris a favor de la llibertat d'expressió.

M. José Masip Sanchis, manifesta que es congratula que la moció del Grup
Municipal Bloc siga independent de la d'Acció Cultural del País Valencià. Troba
punts favorables en la moció però no en els antecedents i en alguns altres punts; no
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es pot parlar de censura quan l'actuació del Govern és de plena legalitat; Acció
Cultural emet des de repetidors il·legals malgrat ser avisats des de 2007; es pot
establir un acord de reciprocitat perquè TV3 es veja legalment.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc manifesta que la
procedència o no de les multes és una qüestió judicial, l'important és ampliar l'oferta
i l'oferta en valencià és minoritària, el que merita que es potencien els canals en la
nostra llengua. Creu que sí que hi ha una certa persecució a Acció Cultural pel fet
d'haver-se posicionat en contra del Partit Popular. En tot cas amb la reciprocitat
s'afavoreix la llibertat d'expressió. S'alegra que el Grup Municipal Socialista vote a
favor i requereix el seu suport a nivell estatal.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista reitera el suport i discrepa
de l'argument del Grup Municipal Popular que amaga la voluntat política que
l'assumpte no cristal·litze. Es compromet a traslladar la moció al Govern d'Espanya.

M. José Masip Sanchis manifesta que no sembla que hi haja molt de suport
popular quan la iniciativa popular no ha anat avant; no hi ha persecució contra
ningú, Canal 9 tampoc es veu a Catalunya.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots  en contra (el vot del Sr. President en
funcions i els deu vots dels  regidors presents del Grup Municipal Popular), nou vots
a favor (els set vots dels regidors del Grup Municipal Socialista i els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. No aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Bloc, per a ampliar
l'oferta televisiva en la nostra llengua.

6é.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER LA
CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

El Grup Municipal Popular sol·licita declaració d'urgència per a passar a
tractar el present assumpte no inclòs en l'Ordre del Dia, declaració que es confereix
per unanimitat.

S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció presentada pel Grup Municipal
Popular, per la celebració del Dia Internacional de la Dona, amb el següent tenor
literal:

“Aquest Segle XXI en què ens trobem té com a principal senya d'identitat el
creixent protagonisme i rellevància del paper de la dona, en l'evolució de la societat i
el reconeixement de la labor de les dones al llarg de la Història, que ha anat
superant importants obstacles per la seua participació en igualtat d'oportunitats i
condicions en els distints àmbits de l'economia, la ciència i la cultura.

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, el Partit Popular
de l'Ajuntament de Xàtiva mostra el seu compromís per instar totes les
Administracions perquè continuen assumint i desenvolupant l'obligació constitucional
d'incorporar la perspectiva de gènere en totes les seues polítiques, com a objectiu
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últim d'aconseguir la vertadera i definitiva igualtat d'oportunitats entre homes i
dones.

La consecució d'una societat més justa i igualitària requereix el
reconeixement en tots els àmbits de la capacitat, aptituds i validesa de les dones.
Per aquesta raó, es fa necessari continuar modificant comportaments, aptituds,
normes i valors socials que determinen la societat en què vivim, tant en l'àmbit
públic com en el privat.

Per superar els problemes específics que afecten els drets de les dones i que
en definitiva, interessen al conjunt de la societat, resulta fonamental  continuar
treballant amb fermesa i constància  conjuntament des de les administracions
públiques, els agents socials, les entitats associatives, els mitjans de comunicació i
la societat en general.

Creiem que la conciliació de la vida laboral, familiar  i personal no és una
qüestió de dones, que és necessari aconseguir la co-responsabilitat familiar i que
tant els homes com les dones es beneficien de les mesures conciliadores.

Creiem necessari igualment el desenvolupament de polítiques que suposen la
desaparició de la bretxa salarial entre homes i dones.

Celebrem enguany en un context difícil on la implementació definitiva d'un
model social igualitari suposaria sense cap gènere de dubtes, un motor impulsor de
l'eixida de la crisi, les dones són la força vital i imprescindible perquè el país
recupere el seu benestar polític, econòmic i social. La incorporació  de la dona al
mercat laboral en condicions d'igualtat resulta fonamental per a la millora de la
productivitat i dotar-nos d'un creixement més eficient i sostenible.

Per tot l'anteriorment exposat, sol·licitem al Ple de l'Ajuntament de Xàtiva
l'adopció de la següent

PROPOSTA D'ACORDS

1. Continuar impulsant des de l'Ajuntament de Xàtiva totes les mesures
d'acció positiva encaminades a aconseguir l'objectiu de la Igualtat, contribuint a l'èxit
d'una societat més justa, solidària i igualitària, aplicant la perspectiva de gènere en
totes les polítiques socials.

2. Seguir el principi de “Tolerància 0” en tot tipus de violència de gènere,
davant de l'inassumible increment  de dones assassinades a les mans d’homes  i
continuar promovent polítiques de prevenció i conscienciació social del problema.

3. Instauració de mecanismes a fi d'implementar a nivell local mesures que
possibiliten conciliar la vida laboral i familiar i personal.

4. Que l'Administració autonòmica i Estatal continuen promovent els plans
d'igualtat  per a les empreses, així com també  la promoció de polítiques actives
d'ocupació que afavorisquen  la incorporació  de la dona al mercat laboral i la
desaparició de la bretxa salarial existent encara en l'actualitat.

5. Continuar recolzant mesures que impulsen per a posar en pràctica
polítiques que tinguen en compte la dona discapacitada i les que estiguen en risc
d'exclusió social.

6. Instar les Administracions perquè continuen promocionant el tracte de la
imatge no discriminatòria de la dona en els mitjans de comunicació i la seua plena
visibilitat.

7. Que l'Administració autonòmica i Estatal incloga en el sistema educatiu la
promoció de valors que afavorisquen l'educació en la igualtat.
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8. Fer homenatge en aquest dia a les dones, per tot l'esforç realitzat en la
recerca de la igualtat de drets i oportunitats i per a fer realitat el seu ple
desenvolupament familiar, laboral, cultural i social.

9. Buscar la implantació de tota  la societat civil perquè es reconeguen els
drets de la dona, i per a fer de la igualtat d'oportunitats una realitat.

10. Aquest acord es traslladarà el president del Govern, al president de la
Generalitat i a la Diputació de València, així com als grups parlamentaris de les
Corts Valencianes”.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que ja va
anunciar que no recolzaria mocions que són pur paper mullat; a més considera que
el Grup Municipal Popular no creu en la igualtat; el Consell de la Dona és un
exemple en el si del qual només prospera el que proposa la regidora. En el Grup
Municipal Popular les dones no tenen el pes que la llei els atorga; davant d'actituds i
comentaris masclistes provinents del seu partit i màxim responsable no es produeix
crítica ni cap condemna. Apel·la que no s'elimine l'apel·latiu  “treballadora” de
l'efemèride del 8 de març. El pressupost de la delegació de la dona és ridícul, com
també el Pla d'Igualtat; no s'ha arribat a acords amb els professionals de l'educació.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que durant molt de
temps s'han  secundat propostes institucionals; la inacció evidenciada per la
regidoria impedeix que de cara al futur es mantinga el consens i això ja que no hi ha
creença en la situació i en les necessitats futur. És una cosa simbòlica, comparteix
el que s'ha dit per la Sra. Suñer sobre les actituds masclistes que de vegades
evidencia l'alcalde. Considera que no té sentit continuar recolzant  mocions que
després no tenen continuïtat.

Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, regidora delegada de Promoció Humana,
manifesta que l'actitud d'ambdós partits evidencia  que s'ha obert la campanya
electoral. Les dates assenyalades no comporten l'inici i la fi de les accions però si
són un aparador de cara a la ciutadania. S'està treballant amb tots els sectors,
educació, mancomunitat, entitats financeres, col·lectives, sanitaris, etc.  El consens
de tots els partits que s'ha aconseguit en la Diputació no ha sigut possible en
l'Ajuntament de Xàtiva. El vot en contra de l'oposició demostra que la regidoria està
treballant bé.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc manifesta que el seu grup
reparteix els càrrecs orgànics entre homes i dones. El Grup Municipal Popular no té,
a penes, presència de dones en la Junta de Govern i aquestes no censuren
comentaris masclistes provinents del seu grup. El Consell de la Dona limita les
propostes de grups no afins com el Bloc. Després de diversos anys fa falta una
espenta decidida i deixar les paraules i les poses. El pressupost evidencia la falta de
rellevància de la dóna.

M. Consuelo Angulo Luna, del Grup Municipal Socialista diu que el seu partit
consensua les seues propostes i eixe consens arriba com a tal al ple per damunt de
les opinions personals; comparteix l'opinió del Grup Municipal Bloc en el sentit que
la política en matèria de la Dona per part del Govern siga cap i comparteix les
crítiques a l'actitud del Grup Municipal Popular.
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A les 13 hores 50 minuts d'absenta de la sessió el regidor Marco Antonio
Sanchis Fernández.

Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, regidora delegada de Promoció Humana
manifesta que l'actitud de Xelo Angulo i el seu canvi de criteri demostra poca
valentia. Alguns comentaris de dones menystenen més la pròpia dona. Amb
escassos recursos s'han desenvolupat diverses accions.

Vicente Parra Sisternes, president en funcions apel·la al respecte mutu en les
intervencions. El Grup Municipal Popular és tan sensible amb els drets de la dona
com qualsevol ciutadà. El Sr. Alcalde és el primer defensor dels drets de la dona.

L'Ajuntament en Ple, per deu vots a favor (el vot del Sr. President en funcions
i els nou vots dels regidors presents del Grup Municipal Popular)  nou vots en contra
(els set vots dels regidors del Grup Municipal Socialista i els dos vots dels regidors
del Grup Municipal Bloc) i una abstenció (l'abstenció del regidor Marco Antonio
Sanchis Fernández que s'absenta de la sessió) ACORDA:

Únic. Aprovar en tots els seus termes la moció anteriorment transcrita
presentada pel Grup Municipal Popular sobre la celebració del Dia Internacional de
la Dona.

7é. PRECS I PREGUNTES

Es realitzen els següent precs i preguntes:

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, prega que el Grup Municipal
Popular participe en els debats polítics que els mitjans de comunicació
organitzen a Xàtiva.

Vicente Parra Sisternes, president en funcions, manifesta que el Partit Popular
va als debats que creu convenient i manté contacte amb associacions i
col·lectius.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, pregunta per què no
s'assisteix a mitjans de comunicació.

Vicente Parra Sisternes, president en funcions, respon que acudeix a totes les
crides dels mitjans de comunicació.

A les 13 hores 50 minuts s'absenta de la sessió el regidor Enrique Perigüell Ortega.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta pel ritme de les
obres de la Posada del Pescado i quan es retirarà la bastida.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, respon que si les
condicions ho permeten es llevarà i, en cas contrari, no.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta per la situació
de l'Escorxador atés que afecta treballadors.
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Vicente Parra Sisternes, president en funcions, respon que hi ha hagut reunions
amb la gerència (fins a 3 en les últimes dates). L'expedient segueix el seu tràmit.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista apel·la que no hi haja
precipitació; la solució no és el tancament, el mateix seria predicable de la
Piscina Murta.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta sobre la
possibilitat de concedir moratòria fiscal als propietaris de terrenys en els PAI
pendents de desenvolupament.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme manifesta que si es
troba solució s'informarà.

• Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta  al regidor José
Antonio Vidal Piquer per què es retiren cotxes de la zona de l'ORA.

José Antonio Vidal Piquer,  regidor delegat de Seguretat Ciutadana, respon que
ho esbrinarà i contestarà.

• Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta al regidor Jorge
Herrero Montagud quan pensa reclamar a la Generalitat Valenciana la devolució
d'ingressos pendents per la subvenció per a la gestió de la Residència Caixa
Ontinyent.

M. José Masip Sanchis, regidora delegada de Benestar Social respon que
l’Ajuntament ha destinat  90.000 € dels seus ingressos propis en fons per
atendre els usuaris.

Roger Cerdá Boluda, diu que el que li crida l'atenció és que no s'haja tractat igual
Aspromovise.

• Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta a José Antonio
Vidal Piquer, per les factures per import de 17.000 € gastats en bol·lards per
accidents en el nucli antic.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat Ciutadana, respon que
s'estan tramitant els expedients d'indemnització per danys en béns municipals
per al seu reintegrament.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les catorze hores deu minuts alça
la sessió.  D'això s'estén la present acta que, amb el vistiplau del Sr. Alcalde-
President, autoritze amb la meua firma, com a secretari en funcions que done
fe.

            VIST I PLAU:
        L'ALCALDE,                                               EL SECRETARI EN FUNCIONS,

EL VICESECRETARI,


