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A  la ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i quinze minuts del dia u d'abril 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 la interventora 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. 3, DE L'11 DE MARÇ
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
estat distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

No havent-se formulat cap objecció, per unanimitat dels vint-i-un membres
presents s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada
el dia 11 de març de 2011.

2n. EXP. NÚM. 206/2011, APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXES PER A LA PRESTACIÓ  DEL SERVEI I
REALITZACIÓ DE LA CIUTAT DE L'ESPORT

Donat compte dels antecedents de l'expedient en què consta proposta del
president del Consell Esportiu per a l'establiment de la taxa per la prestació del
servei i la realització d'activitats en la “Ciutat de l'Esport”.

Vist, que d'acord amb l'article 20.1.B), del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes locals, l'Ajuntament pot establir taxes per la prestació d'un servei
públic.

Vist que d'acord amb l'informe econòmic elaborat pels serveis tècnics del
Consell Esportiu, l'import de les taxes proposades no excedeix del cost real per la
prestacions de serveis en la “Ciutat de l'Esport”.

Vist que el contingut de l'ordenança fiscal proposada compleix amb els
requisits establerts en l'art. 16 del TRLRHL.

Vist que la Comissió d'Hisenda, en sessió celebrada el 28 de març va
dictaminar favorablement la proposta d'acord.

De conformitat amb què disposa l'article 22.2. I 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i 15 i següents del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals, correspon al Ple de la corporació la imposició de
la taxa i l'aprovació de la corresponent ordenança.
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Obert debat pren la paraula, en primer lloc, Cristina M. Suñer Tormo, del Grup
Municipal Bloc, qui  manifesta que votarà en contra perquè no comparteix la manera
de gestionar de l'equip de govern. En particular critica que l'estudi econòmic de
l'ordenança no estiga firmat per un tècnic qualificat;  l'informe de la Secretaria
difereix del d'Intervenció quant a la consideració de l'exacció com a preu públic i és
contradictori amb el que s'ha dit per ambdós quant a la taxa del Conservatori. En un
altre ordre, resulta cridaner que s'amplie el contracte de manteniment de la
instal·lació de forma tan exagerada i sense nova licitació i amb constants variacions.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que la
tramitació de l'expedient ha sigut prou caòtica. S'ha passat, sobre la marxa, de preu
públic a taxa, encara que considera que la taxa és el més adequat, deixa en  mala
situació els preus públics de 2011 respecte a altres instal·lacions i serveis com el
camp de futbol Paquito Coloma. Es pregunta si amb eixe canvi de criteri es
canviaran les exaccions de cara al futur. L'informe econòmic també és concís i deixa
molt a desitjar, és molt qüestionable, les tarifes també són deficients; no hi ha
bonificacions ni tractes diferenciats per a diversos col·lectius. Manifesta que votarà
en contra i presentarà al·legacions.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Esports, Economia i Hisenda,
considera que l'actitud del grup socialista respon no a raons tècniques sinó
polítiques. El canvi de criteri a taxa respon a les recomanacions dels tècnics, igual
que abans es feia el propi amb els preus públics. L'estudi econòmic és un estudi
tècnic amb anàlisi econòmica i consultes a associacions. La modificació del
contracte per a la posada en marxa de la Ciutat de l'Esport estava expressament
prevista en els plecs.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc diu que quant al contracte
de serveis el que qüestiona és el constant canvi del preu de la prestació.  L'informe
econòmic dóna per fetes afirmacions que no estan contrastades ni documentades.
Hi ha previsions de despesa que no són creïbles per a una instal·lació  acabada
d'obrir.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que no entra a
valorar la relació entre l'estudi econòmic i les tarifes, senzillament perquè és pura
encaixament forçat, el que critica és la falta de tarifes diferenciades  a grups i/o
col·lectius, per exemple els clubs. La pitjor crítica ve donada pel fet de l'enorme
temps que s'ha tingut i, malgrat això, com de malament s'han fet les coses, resulta
patent la mala gestió.

El Sr. Alcalde-President manifesta que es demostra que l'oposició està
dolguda per la repercussió  social de la instal·lació. L'actitud del grup socialista és
vergonyosa. En una instal·lació pretesa per tots no es pot dir a tot que no. Els preus
d'accés a la instal·lació són els que consten en l'ordenança i, una vegada dins,
excepte el gimnàs, tots els espais seran gratuïts, diga el que diga l'expedient. Opina
que hauria d'haver-hi consens i alegria  per disposar d'una gran instal·lació.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que no s'ha
contestat a això dels clubs.

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) nou vots en contra (els set
vots dels regidors del Grup Municipal Socialista i els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Primer. Aprovar el projecte d'imposició de la Taxa per la prestació del servei i
la realització d'activitats en la “Ciutat de l'Esport” i regulada en l'ordenança que
s'aprova a continuació.
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Segon. Aprovar el projecte d'Ordenança Fiscal, per a la seua entrada en vigor
i començament d'aplicació a partir de la seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de la Província:
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EN
LA “CIUTAT DE l'ESPORT”

ARTICLE 1. Fonament i Naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució

Espanyola i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 27 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
prestació de serveis, realització d'activitats i utilització de les instal·lacions esportives
de propietat municipal

ARTICLE 2. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei públic per

utilització de les instal·lacions municipals de la “Ciutat de l'Esport”.
ARTICLE 3. Subjecte Passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa, totes les persones físiques o jurídiques

i les entitats a què es refereix l'article 36 de la Llei General Tributària, que sol·liciten
la utilització de les instal·lacions esportives enumerades en l'article anterior.

S'estableix la condició especial d'abonat a favor de les persones que
sol·liciten la utilització de les instal·lacions de la “Ciutat de l'Esport”, mitjançant el
pagament d'una quota periòdica.

ARTICLE 4. Responsables
Respondran del deute tributari els deutors principals. A aquests efectes, es

consideraran deutors principals els obligats tributaris de l'apartat 2 de l'article 35 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

ARTICLE 5. Quota Tributària
Constitueix l'objecte d'aquesta exacció l'ús de les instal·lacions de la “Ciutat

de l'Esport”, així com les activitats que es realitzen, i es regirà pels preus que
segueixen:

Residents No residents
I. PREUS ABONATS: (per mes)
De 0 a 8 anys: Exempts Exempts
De 9 a 14 anys: 5,00 € 7,50 €
De 14 a 65 anys: 10,00 € 15,00 €
Més 65 anys: 8,00 € 12,00 €
II. PREU ENTRADA “CIUTAT DE L'ESPORT” (per
dia)
Abonats Exempts Exempts
De 0 a 8 anys: Exempts Exempts
De 9 a 14 anys: 2,00 € 3,00 €
Majors 14 anys: 4,00 € 6,00 €
Majors 65 anys: 3,00 € 4,50 €
III. INSTAL·LACIONS: (A més del preu d'entrada o
abonament general, excepte en piscina)
III.1. GIMNÀS. (d'acord amb les normes d'ús intern
per a menors de 18 anys)
Abonats:  (per mes) 2,00 € 3,00 €
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No abonats: (per dia) 2,00 € 3,00 €
III.2. TENIS/ PÀDEL /FRONTÓ/ VÓLEI PLATJA:
(per hora de joc)
Llum natural: Abonats i no abonats 1,00 € 1,50 €
Llum artificial: Abonats i no abonats (cost fitxa) 2,00 € 2,00 €
III.3. FUTBOL SALA / BÀSQUET / VOLEIBOL /
HANDBOL: (per hora de joc)
Llum Natural: Abonats i no abonats 10,00 € 15,00 €
Amb llum artificial: Abonats i no abonats 12,00 € 18,00 €
III.4. FUTBOL 7: (per hora de joc)
Llum Natural: Abonats i no abonats 18,00 € 27,00 €
Amb llum artificial: Abonats i no abonats 24,00 € 36,00 €
III.5. FUTBOL 11: (per hora de joc)
Llum Natural: Abonats i no abonats 32,00 € 48,00 €
Amb llum artificial: Abonats i no abonats 44,00 € 66,00 €
III.6. PISTA D'ATLETISME: (per hora de joc)
Abonats i no abonats Exempts Exempts
III.7. PISCINA:
Abonats: Exempts Exempts
No abonats
* Fins a 5 anys Exempts Exempts
* De 6 a 13 anys 1,00 € 1,50 €
* De 14 a 16 anys 1,50 € 2,25 €
* Més de 16 anys 2,50 € 3,75 €
* Majors 65 anys 1,00 € 1,50 €
Lloguer gandula 0,50 € 0,50 €
III.8. GOLF: (per hora de joc)
Abonats (per mes)
* De 9 a 14 anys: 3,00 € 4,50 €
* Majors de 14 anys 5,00 € 7,50 €
* Majors de 65 anys: 3,00 € 4,50 €
No abonats (per 1 hora)
* Fins a 65 anys: 4,00 € 6,00 €
* Majors de 65 anys 3,00 € 4,50 €
IV. PÈRDUA DE LA TARGETA:
Duplicat targeta 5,00 € 5,00 €

ARTICLE 6. Meritació
Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir des del moment que se

sol·licita la prestació de qualsevol dels serveis que es regulen en aquesta
Ordenança.

En el cas que es reserve una pista o qualsevol dels elements definits en la
graella de quotes tributàries, haurà d'ingressar-se en el moment de la reserva el cost
de la taxa.

ARTICLE 7. Normes de Gestió
L'ingrés de les quotes o deutes anuals, semestrals o mensuals es realitzarà

per règim d'autoliquidació, durant els 5 primers dies del període, en virtut de l'article
27.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.
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La resta de serveis, per la seua mateixa naturalesa, es podran gestionar pel
sistema de tiquet o entrades prèvies que se sol·liciten en la taquilla corresponent.

ARTICLE 8. Infraccions i Sancions
En tot allò referent a infraccions i sancions, serà aplicable la Llei 58/2003, de

17 de desembre, General Tributària, en concret els articles 183 i següents, i les
disposicions que la despleguen.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor i serà aplicable en el moment

de la seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, romanent en vigor
fins que s'acorde la seua modificació o la seua derogació expressa.

Tercer. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la
seua exposició en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província, per un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-lo i plantejar les reclamacions que  estimen oportunes.

Quart. Considerar, en el supòsit que no es presenten  reclamacions a
l'expedient, en el termini indicat anteriorment, que l'acord és definitiu, basant-se en
l'article 17.3 del TRLRHL.

3r. 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 84 al 138 (corresponent al mes de març  de 2011)

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista manifesta cridar la
seua atenció  la resolució número 111 sobre les hores extraordinàries del sopar de
Nadal, li sembla excessiu per a una nit.

M. José Masip Sanchis, regidora delegada de Benestar Social respon que es
tracta de diverses persones i diversos dies.

4t. DESPATX EXTRAORDINARI

4t.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC SOBRE “LA
LLEI DE TANCAMENT DE LES CENTRALS NUCLEARS”

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 30 de març de 2011, número de registre d'entrada 5999,  sobre la Llei de
tancament de les centrals nuclears, amb el següent tenor literal:

“Com a conseqüència del terratrèmol i el tsunami  següent produït al Japó,
agreujat pel deficient disseny de la planta nuclear de Fukushima s'ha produït el
segon accident més greu de la història nuclear mundial, després del de Txernobil i
per damunt del d'Harrisburg.
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La gravetat de l'accident és tal que ha provocat fuites de substàncies
radioactives, ha causat danys ambientals, econòmics i sanitaris incalculables i ha
desplaçat milions i milions de persones dels seus domicilis. Aquestes fuites de
radioactivitat a l'exterior han sigut contínues i encara no es coneixen les
conseqüències presents i futures per al territori i les persones afectades.

La contaminació radioactiva de l'aigua i productes agrícoles, a centenars de
quilòmetres de la central, posa de manifest la gravetat d'aquest accident i qüestiona
seriosament la seguretat i el futur de les centrals nuclears.

Les dades de què es disposa en aquests moments assenyalen que estan
danyats els sis reactors  de la planta. És especialment greu la situació  dels reactors
número  dos, tres i quatre que, com a conseqüència de l'explosió han quedat sense
contenció i el combustible està sense protecció. A més, a tot això cal afegir el risc
que comporten les piscines de combustible gastat.

Malgrat els intents de la indústria nuclear de minimitzar l'accident múltiple en
la central nuclear de Fukushima, ha quedat novament manifesta l'extrema perillositat
d'aquest tipus d'energia.

Una anàlisi correcta del que ha ocorregut al Japó mostra que la causa real de
l'accident nuclear de Fukushima no ha sigut ni el terratrèmol ni el tsunami del passat
11 de març, el que aquests van causar va ser la pèrdua del subministrament elèctric
i el seu pèssim sistema de contenció, incapaços d'actuar de forma eficaç  davant
d'un problema de falta de refrigeració del nucli per falta d'aportació elèctrica externa.

Moltes causes possibles (un sabotatge terrorista, una tempesta, un fallada
tècnica, errors humans ...) també hagueren  pogut ocasionar una pèrdua prolongada
de subministrament elèctric exterior en Fukushima i  llavors l'evolució dels
esdeveniments  haguera sigut amb tota probabilitat la mateixa. Eixa mateixa falta de
capacitat de resposta davant d'una situació d'emergència d'eixe calibre la tindria
també la central Nuclear  de Garoña ja que el seu reactor nuclear és idèntic a la
unitat de Fukushima-1 i la resta d'unitats són molt semblants  a la de Cofrents.

A la nostra Comunitat i a molt pocs quilòmetres de poblacions i ciutats tenim
la central nuclear de Cofrents, a la qual El Govern acaba de donar, el dia anterior al
terratrèmol i tsunami del Japó la llicència d'explotació per a 10 anys més.

La central nuclear de Cofrents, és una central vella, amb múltiples problemes
de corrosió i mal funcionament repetits de parts principals de les seues
instal·lacions. Una central que ha patit 102 successos que afecten la seua seguretat
només en els últims 10 anys. Una central, la direcció de la qual té com és també el
cas de Fukushima, un llarg historial de falta de transparència, d'ocultació  i
minimització de les avaries que ha patit, la qual cosa ha motivat l'obertura
d'expedients sancionadors per part del CSN.

Aquest nombre tan elevat i injustificable d'avaries i parades en la central
nuclear de Cofrents ha posat en evidència l'opacitat en el Consell de Seguretat
Nuclear, on la nostra Comunitat no té presència i també la falta de control d'aquesta
informació i de les mesures a prendre per a la seguretat de la ciutadania per part de
les institucions valencianes, fet que suposa un risc afegit sobre les ja detectades
deficiències d'aquesta central.

També volem subratllar que de tota l'electricitat  produïda durant el 2010 a
Espanya, un 35% ha sigut amb renovables, que la producció de Cofrents ha sigut
equivalent a l'electricitat  que s'ha exportat, i per tant és fàcilment prescindible i que
el funcionament de les nuclears no és obstacle  per a la implantació  de més
potència renovable. Així mateix cal recordar que el 100% de l'urani per a
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combustible nuclear és important i que no dominen tota la tecnologia implicada el
que ens fa més dependents de l'exterior.

Per l'indiscutible fet que el reactor de Garoña és idèntic al de la unitat 1 de
Fukushima i el de la central nuclear de Cofrents molt semblant a la resta d'unitats
de la planta japonesa, el govern espanyol deuria tancar aquests reactors
immediatament ja que la seua falta de seguretat ha quedat palpablement
demostrada.

El dramàtic succés posa clarament de manifest la perillositat  de les centrals
nuclears, els riscos inabastables que suporten les zones i poblacions on s'ubiquen i
reafirma la demanda de gran part de la societat valenciana de reclamar el
tancament de la central de Cofrents per mitjà d'un calendari programat que permeta
la implantació de fonts d'energia renovables per a substituir l'energia nuclear.

És per això que l'Ajuntament de Xàtiva i a proposta del Bloc:
ACORDA

Primer. Expressar  la seua solidaritat amb el poble japonés davant  de les
conseqüències del terratrèmol i el tsunami posterior així com de la situació creada
per l'accident de la central nuclear de Fukushima.

Segon. Demanar al Govern:

• Un pla de tancament progressiu  però urgent, de totes les centrals nuclears,
començant pel tancament immediat de les centrals nuclears de Garoña i de
Cofrents.

• Una Llei d'Energies Renovables amb l'objectiu de generar almenys el 50% de
l'electricitat a Espanya per mitjà d'aquestes energies per a l'any 2020 i el 100%
abans del 2050.

• Una Llei d'Estalvi i Eficiència Energètica amb un objectiu obligatori de reducció
de l'ús d'energia primària del 20% per a l'any 2020 sobre els nivells de 2005.

• La cancel·lació del procés de construcció del cementeri nuclear centralitzat i el
condicionament de qualsevol decisió sobre la gestió dels residus nuclears a la
prèvia posada en marxa del pla de tancament.

Tercer. Traslladar la present moció i els seus acords:

• Al president del Govern d'Espanya.
• Al ministre d'Indústria i Energia.
•  Als portaveus dels Grups parlamentaris en el Congrés dels Diputats.
• Al president de la Generalitat
•  Als portaveus dels Grups parlamentaris en les Corts Valencianes.
• A la Plataforma Tanquem Cofrents.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que discrepa
en alguns aspectes de la moció com, per exemple,  que la situació de Fukushima no
ve creada per res que no siga el terratrèmol i posterior tsunami. Anuncia que, no
obstant algunes discrepàncies, votarà a favor.

Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, regidora delegada de Medi Ambient,
manifesta que està d'acord a recolzar i solidaritzar-se amb Japó. No obstant això,
opina que no resulta seriós  prendre decisions sobre qüestions molt complexes, per
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ciutadans no experts i en circumstàncies convulses. Li crida l'atenció que el Grup
Municipal Socialista recolze una moció contrària  la seua pròpia política, en
l'actualitat, pronuclear. El problema de fons és la insuficiència energètica d'Espanya.
El Partit Popular recolza el mix energètic, una planificació seriosa de suficiència
energètica a preus competitius i seguretat.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, considera que ara és el
moment de plantejar-se aquests problemes. La nuclear és com jugar a la ruleta
russa;  les nuclears no són completament segures, hi ha moltíssimes llacunes que
generen gran inseguretat. El Bloc demanda que la ciutadania pressione i obligue els
Governs a posicionar-se. És el moment de qüestionar-se com usa el planeta
l'energia.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municial Socialista, diu que el Partit Socialista
sempre ha estat per potenciar les energies alternatives i anar tancant nuclears. La
posició del Partit Popular respecte a Zarra determina la falta de valentia en matèria
nuclear. El futur va per la reducció de la nuclear i increment de les renovables.

Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, regidora delegada de Medi Ambient,
sol·licita que el Govern no canvie constantment de criteri, a més que no incremente
el cost de l'electricitat.

El Sr. Alcalde-President manifesta que no entén  la postura del Partit
Socialista a Xàtiva quan a València van votar en contra de la moció ara presentada
pel Bloc i quan un dia abans de la catàstrofe de Japó  s'havia acordat la pròrroga de
10 anys per a Cofrents. Cap Govern tancarà les nuclears perquè això comporta
duplicar el rebut de la llum.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els onze vots dels regidors 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, sobre la Llei
de tancament de les centrals nuclears.

7é. PRECS I PREGUNTES

Es realitzen els següent precs i preguntes:

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista prega que s'òbriga un
expedient a l'urbanitzador del PAI Palasiet per possible incompliment de terminis.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta si l'Ajuntament
està tramitant  la llicència d'activitat del CCX.

El Sr. Alcalde-president respon que s'està tramitant.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, pregunta el preu de les
places d'aparcament en Sant Domènec.

El Sr. Alcalde-President respon que s'aprovarà en Proexa.

• Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta basant-se en quina
normativa es retiren els cotxes de la zona ORA per la grua.
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José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat Ciutadana, respon  que
basant-se en el Decret 339/90 i en l'ordenança municipal.

• Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, prega al Sr. Alcalde que es
disculpe per les declaracions efectuades  a Ontinyent sobre els minusvàlids  i
l'accessibilitat, atés que les declaracions han fet ressò en tots els mitjans i
mereixen una disculpa.

El Sr. Alcalde-President agraeix el prec. Diu que es tracta d'una manifestació
esbiaixada i manipulada. Ningú pot dir que no haja estat a favor dels
minusvàlids. La seua gestió sempre ha estat del costat d'eliminar barreres
arquitectòniques.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que el debat és
que el Sr. Alcalde assumisca que es va equivocar i demane disculpes.

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 firma, com a secretari en funcions
que done fe.

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

EL VICESECRETARI,


