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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i vint minuts del dia cinc de maig de
dos mil nou, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota la
presidència del Sr. 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.

Falta a la sessió la regidora M. Consuelo Angulo Luna, a qui el Sr. Alcalde
considera excusada.

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. 5, DEL 3 D'ABRIL DE
2009

El Sr. Alcalde-President expressa els condols de la corporació a la regidora
M. Consuelo Angulo Luna, en assabentar-se de la defunció de la seua iaia.

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.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta, en relació amb
la pregunta que va realitzar sobre l'inconvenient de les obres d'Ausiàs March, que la
seua formulació concreta va ser amb quina justificació va alçar el senyor alcalde
l'inconvenient d'intervenció.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, manifesta la seua
conformitat amb l'acta.

I no havent-se formulat cap altra objecció, per unanimitat dels vint membres
presents s'aprova l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada
el dia 3 d’Abril de 2009.

2n. EXP. NÚM. 348/2009, APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE
L'AGRUPACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE XÀTIVA

Vista la Providència d'Alcaldia de data 11 de març de 2009, en la qual es
posa de manifest que es considera del màxim interés per a aquest municipi adequar
l'actual Reglament municipal que regula l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil
de la ciutat de Xàtiva al Decret del Consell 7/2007 de 19 de gener que aprova el
Reglament de serveis de voluntariat de Protecció Civil autonòmic de la Conselleria
de Justícia, Interior i Administracions Públiques amb l'objecte de desenvolupar
l'organització i el funcionament dels Serveis de Voluntariat de Protecció Civil de la
Comunitat Valenciana.
 Que  la implicació dels ciutadans de la Comunitat Valenciana en tasques de
protecció Civil és una manifestació del seu caràcter solidari i altruista que en les
últimes  dècades  s'ha canalitzat a través  de la creació de les agrupacions de
Voluntaris de protecció Civil.
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 Que les administracions públiques han de prestar  especial interés  en què
aquest potencial humà es regule i organitze a fi d'aconseguir els seus dos principals
objectius: La protecció de les persones, els seus béns i el medi ambient.

Que la Generalitat, coneixedora de la labor que desenvolupen aquests
voluntaris va dedicar el capítol IV del títol III de la Llei 9/2002, de 12 de desembre,
de la Generalitat, als aspectes més rellevants d'aquest col·lectiu. En l'apartat 4 de
l'article 38 de l'esmentada Llei s'estableix la necessitat de desenvolupar
l'organització i el funcionament de les agrupacions de Voluntaris de Protecció Civil.

Vist l'informe de la Secretaria General de l'Excm. Ajuntament de Xàtiva, on
s'estableix la legislació aplicable i el procediment que s'ha de seguir.

Vista la Providència d'Alcaldia de data 01/04/2009, en la qual s'inicia
l'expedient per a dur a terme l'aprovació del Reglament de l'Agrupació de Voluntaris
de Protecció Civil de Xàtiva.

Vista la proposta del regidor sobre aprovació del Reglament Municipal de
l'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil de Xàtiva.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i
Seguretat Ciutadana de 4 de maig de 2009, emés en sentit favorable a l'aprovació
del Reglament de què es tracta.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta que li haguera
agradat participar en el Reglament Municipal de l'Agrupació Local de Voluntaris de
Protecció Civil ja que només han tingut coneixement del mateix en el moment de la
notificació de la celebració de la Comissió; li haguera agradat poder aportar
iniciatives i aprofitarà el termini d'al·legacions per a manifestar les propostes i els
dubtes que li han sorgit quan ha llegit el reglament; considera que s'haguera perdut
una oportunitat per a fomentar la incorporació de la ciutadania de Xàtiva al grup de
Protecció Civil donant  incentius, bonificacions … etc. Mesures  per a afavorir  que la
gent participara més en aquesta agrupació i mesures per a fomentar la seua
formació. Acaba la seua intervenció manifestant que mantindrà el vot que va
realitzar en la Comissió per tant s'abstindrà.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista considera l'aprovació del
Reglament com una cosa positiva; comparteix l'opinió de la Sra. Suñer i manifesta
que li haguera agradat  que el seu grup participara en el Reglament pel que el seu
vot també serà l'abstenció.

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), cap vot en contra i huit
abstencions (les sis abstencions dels regidors presents del grup municipal Socialista
i les dues abstencions de les regidores del grup municipal Bloc),  ACORDA:

Primer. Aprovar la proposta del regidor delegat i en conseqüència el
Reglament Municipal de l'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil de Xàtiva.

Segon. Publicar l'aprovació inicial del Reglament en el Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Xàtiva, en el termini de trenta
dies, perquè els interessats realitzen les al·legacions que estimen oportunes al
mateix.

Tercer. Comunicar el present acord a la Direcció de la Policia Local i al
regidor de Seguretat Ciutadana.

3r. EXP. NÚM.  370/2009. PLA D'AVALUACIÓ I RACIONALITZACIÓ DE LA
PLANTILLA DE PERSONAL
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Vista  la  proposta del regidor delegat de Règim Interior de data 28 d'abril de
2009, en  la  qual  es  proposa  el corresponent Pla per a l'avaluació i la
racionalització de la plantilla de personal.

Atés que s'ha negociat amb els representants sindicals, conforme consta en
les actes dels dies 28 d'abril  i 4 de maig de 2009.

Vist  el  dictamen  de   la  Comissió   Informativa  Permanent de Règim
Interior i Seguretat Ciutadana de 4 de maig de 2009, emés en sentit favorable a
l'aprovació   del  Pla  d'Ordenació    a  què  l'esmentada   proposta es  refereix.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, considera que el Pla té
mesures encertades, com racionalitzar el capítol I de l'Ajuntament, accedir a les
noves mesures legals mitjançant la negociació amb els treballadors, com la jubilació
anticipada que també és una cosa positiva. No obstant això, pensa que una vegada
més s'ha començat per on el seu Grup considera menys prioritari. El capítol I té una
sèrie de desfasaments però la solució no passa per jubilar una sèrie de treballadors
ja que hi ha altres situacions de caràcter econòmic en l'Ajuntament  més precises
d'intervenir i que afecten la despesa corrent; considera que s'ha perdut l'oportunitat
de fer un Pla de Racionalització en matèria econòmica de forma seriosa. Quant a la
prolongació de la jubilació  manifesta que  el seu grup estarà a favor sempre que els
treballadors també estiguen d'acord; sobre la jubilació anticipada opina el mateix
que pel que fa a la prolongació de la jubilació, el que troba a faltar és la quantificació
econòmica del Pla, per la qual cosa espera que, en la seua intervenció, el regidor
delegat de Recursos Humans manifeste que no hi haurà cap cost econòmic per a
l'Ajuntament per la implantació del Pla; quant a la modificació d'horaris i de jornades
de treball també estaran a favor sempre que els sindicats i els treballadors  mostren
la seua conformitat; no està conforme al canvi de lloc de treball que afecta
determinats treballadors perquè considera  que no es pot determinar que un
treballador passe a ocupar una altra plaça sense que aquesta s'oferisca a la resta
de treballadors perquè en igualtat de condicions puguen concórrer a la mateixa.  Diu
que en el Pla de Racionalització no s'han tingut en compte alguns condicionants ja
que existeixen determinats treballadors que continuen cobrant hores extraordinàries
de forma escandalosa. La reducció dràstica que l'equip de govern diu que haver fet
respecte a les hores extres només ha afectat una part del personal perquè en
determinats departaments aquesta reducció no s'ha vist aplicada, com és cas del
departament d'esports, ja que per les  tasques que desenvolupen i els seus horaris
estan obligats  a treballar fora de la jornada laboral pel que considera s'ha perdut
l'oportunitat de modificar la jornada de treball d'aquests treballadors com s'ha fet en
aquest Pla amb altres; considera convenient que la racionalització  de recursos
econòmics passe immediatament al capítol II,  de gasto corrent,  on es produeixen
les majors divergències entre el que pressuposta i el que gasta i en aquest Pla
novament es perd l'oportunitat de controlar l'existència de contractacions il·legals
existents en l'Ajuntament, on hi ha entre 90 i 100 treballadors contractats sense cap
tipus de procediment que porten més de deu anys en l'Administració sense aportar
per al seu ingrés cap tipus de mèrit, havent adquirit la condició d'indefinits. Conclou
manifestant que per al seu grup la 1a fase començaria per la regulació de
l'existència de la contractació il·legal existent i la 2a fase pel  control del gasto
corrent del capítol II.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Bloc, manifesta incongruent que
l'equip de govern parle de racionalitzar la plantilla atés que la seua actuació durant
14 anys de mandat ha portat a multiplicar la plantilla per dos, s'han realitzat
contractacions sense cap tipus de procediment, a excepció de la Policia Local, i
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després d'haver creat una situació irracional pretenen amb aquesta mesura
racionalitzar la plantilla; considera que el problema està que el nivell de balafiament
evidenciat  els porta a una situació actual en què no es pot assumir la  plantilla i per
això es pretén reduir-la de forma dràstica. El rerefons no és un altre que els
treballadors paguen el balafiament del govern d'aquests anys; acaba manifestant
que no votarà a favor del Pla perquè les conseqüències són degudes a la mala
gestió de l'equip de govern en aquests anys i la solució al problema no s'obté amb
l'aprovació del Pla  sinó adoptant mesures que ja s’haurien d'haver adoptat fa
temps. Votarà en contra.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recurs Humans, manifesta que
es congratula amb el grup municipal Bloc en el sentit que sàpia valorar l'esforç que
s'està fent des del Departament de Recursos Humans. S'alegra que se sàpia valorar
l'esforç que s'està fent per a arribar a estabilitzar una crisi que no sols afecta el
sector públic sinó també el privat, prenent mesures lògiques perquè el treballador se
senta segur en el seu lloc; considera que eixa és la seua obligació i la seua
responsabilitat; manifesta que  des de l'any 2007 han estalviat 107.000 € en hores
extres i pretenen estalviar-ne més; diu que el que hui s'aprova és un Pla d'actuació
que resulta necessari fer, que s'ha parlat amb els treballadors afectats i cap d'ells
perdrà poder adquisitiu ni un sol euro; és un pla real per als temps que corren i és
bo per als treballadors per això cal dur-lo a terme; quant a l'adscripció de personal
no hi ha més que un esborrany que se subjectarà a diàleg i negociació amb els
treballadors.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta que de la
intervenció del regidor de recursos humans entén que la jubilació anticipada no
tindrà cap cost per a l'Ajuntament.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans respon que
ha d'estudiar-se.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, considera que el fonament
d'aquest Pla és l'econòmic, és el de reduir costos i opina que fins i tot millorarà la
qualitat de la vida laboral dels afectats,  però incideix que vol saber quin serà el cost
econòmic si es prejubilen treballadors.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans, manifesta
que  si hi ha prejubilacions deuen estudiar-se però en tot cas els treballadors
mantindran tots els drets.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, diu al regidor delegat que li
ha preguntat pels prop de cent treballadors contractats sense procediment de mèrits
ni igualtat en la plantilla; els treballadors funcionaritzats no responen a cap
racionalització, com tampoc els qui actualment estan en processos de promoció
interna; reitera la seua pregunta sobre els treballadors amb  contractes il·legals i
planteja racionalitzar a partir d'ací; també manifesta que les hores extraordinàries
evidencien supòsits injustos, així com que el Pla adscriu persones a llocs, encara
que siga de forma provisional.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans, manifesta
que és una Ia Fase que vindrà prosseguida d'una anàlisi d'horari i jornades.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, considera que el regidor
posa de manifest que en el futur es van a fer les coses bé perquè abans es feien
malament; s'han fet contractacions il·legals i duplicades i ara ho paguen els
treballadors; si des del principi s'hagueren fet les coses bé aquest Pla  resultaria
innecessari; s'ha malgastat durant anys; el Pla hauria d'anomenar-se Pla d'Estalvi
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que paguen els treballadors; acaba manifestant que el 50% dels treballadors de la
casa han sigut contractats pel grup municipal Popular.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans, respon que
durant l'època socialista no feia falta plantilla perquè no es feia res; ara s'aposta per
l'ocupació pública i per optimitzar.

Pren la paraula el Sr. Alcalde-President, manifesta que és curiós que el grup
municipal Socialista parle de balafiament després de 16 anys col·locant  a qui van
creure convenient, sense fer cap pla de racionalització i el grup municipal popular va
respectar eixos treballadors, va mantindre un secretari, que no estava com a
secretari, un interventor que no estava com interventor, un enginyer com enginyer,
un  tresorer com tresorer, tots van entrar sense examen; li sembla poc decorós   que
ara es diga que s'han fet contractacions il·legals; el Pla es presenta partint que els
treballadors no perden poder adquisitiu i vol recordar que l'únic partit que ha fet la
Relació de Llocs de Treball ha sigut el Partit Popular; que el Grup Socialista durant
16 anys de mandat no va ser capaç d'arbitrar cap mesura de millora per al col·lectiu;
recorda que el Pla de Racionalització ve donat per la mala gestió que està realitzant
el govern del president Rodríguez Zapatero, en el qual el treball ha abaixat el 40%;
acaba manifestant que mantindran el Pla de Racionalització però que en tot moment
s'escoltarà els treballadors, es parlarà amb els Sindicats i que disposaran dels
expedients en les comissions informatives; no es farà res aleatòriament, ni si es
perjudicarà cap treballador.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, matisa que durant 15 anys
no s'ha fet cap procés selectiu per oposició.

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), huit vots en contra (els sis
vots dels regidors presents del grup municipal Socialista i els dos vots de les
regidores del grup municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Primer.  Aprovar la proposta del regidor delegat de Règim Interior, que consta
en l'expedient i, en conseqüència, el denominat Pla per a l'avaluació i la
racionalització de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Xàtiva, Fase 1, que la
Proposta Justificativa de la regidoria delegada es contrau  i la  programació de les
mesures es contenen en la mateixa.

Segon.  En  el seu  moment, i previs  els  tràmits legals  i reglamentaris
corresponents, adoptar tots i cadascun  dels acords que es programen en  l'apartat
numerat  4 sobre mesures en cadascun dels àmbits afectats, així com de tots
aquells que siguen conseqüència o origen del present pla, i sotmetre les distintes
adscripcions d'empleats públics  a negociació amb els representants dels
treballadors.

Tercer.  Executar totes aquestes mesures en els terminis previstos per a
cadascuna d'elles, i considerar aquests terminis com a referències temporals amb
valor estratègic de programació i de planificació de recursos humans a
desenvolupar.

Quart.  Notificar el present acord els treballadors afectats i donar-ne compte
als regidors de cadascun dels àmbits afectats, a la Intervenció Municipal i a la
Presidència de la Junta de Personal i del Comité d'Empresa.

4t. EXP. NÚM.  725/2007. PLA PER A L'ORDENACIÓ DEL COS DE
POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA
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Vista  la  Proposta Justificativa del regidor delegat de Règim Interior de data
28 d'abril de 2009, en  la  qual  es  proposa  el corresponent Pla per a l'ordenació del
Cos de Policia Local de l'Ajuntament de Xàtiva,  referit a l'Àrea 5 de l'Ajuntament.

Vistes  les actes del Consell de Policia Local sobre acords en matèria
d'organització i optimització de recursos humans de l'Àrea 5, que consten en
l'expedient.

Vistos  els corresponents acords aconseguits sobre el citat Pla amb les
Organitzacions Sindicals, segons consta en les actes de la Mesa General de
Negociació que obren també en l'expedient.

Vist  el  dictamen  de   la  Comissió   Informativa  Permanent de Règim
Interior i Seguretat Ciutadana de 4 de maig de 2009, emés en sentit favorable a
l'aprovació   del  Pla  d'Ordenació    a  què  l'Esmentada   Proposta Justificativa   es
refereix.

A les 13 hores i 5 minuts d'absenten de la sessió el 1er. Tinent d'alcalde
Vicente Parra Sisternes i la regidora del grup municipal Bloc, M. Isabel Molina
Devesa.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta que considera
necessari el Pla d'Ordenació del Cos de Policia Local; aplaudeix del mateix el seu
ordre i planificació però considera que fan falta més efectius de la Policia Local;
proposa que els policies locals haurien de fer també treball de policia administrativa,
com de disciplina urbanística, això suposaria un estalvi i al mateix temps un
increment d'ingressos a l'Ajuntament; expressa la seua opinió que fan falta més
policies locals, que la plantilla és insuficient i a la mateixa li falta un cap que tinga
una titulació adequada i reunisca els requisits de capacitat i formació; considera que
si l'estructura està ben feta però no té un cap adequat aquesta  no serveix per a res;
acaba dient que votarà en contra, perquè l'equip de govern mai accepta les
propostes del seu Grup i perquè al Pla d'Ordenació, com al de Racionalització,
també li falta la part econòmica.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, també manifesta que el
Pla d'Ordenació del Cos de la Policia Local és l'adequat però matisa que aquest Pla
no resol el problema principal que té la Policia Local i que passa per incrementar els
efectius, l'existència d'una major presència policial en el carrer i la implantació de
Policia de barri. Considera que amb l'aprovació d'aquest Pla d'Ordenació es perd
l'oportunitat d'augmentar la plantilla i de donar solució als problemes reals de la
ciutadania, per això votarà en contra.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans, opina que
votar en contra significa no estar d’acord amb un Pla per a optimar recursos.
Qualifica d'incongruent la possibilitat de contractar més policia,  a pesar que puga fer
falta, quan s'està plantejant simultàniament un Pla de racionalització motivat per
circumstàncies econòmiques. Acaba dient que  estem davant d'un Pla d'Ordenació
acordat pel Comité,  pels Sindicats i pel Consell de la Policia.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors presents del grup municipal Popular), set vots en contra
(els sis vots dels regidors presents del grup municipal Socialista i el vot de la
regidora present del grup municipal Bloc) i dues abstencions (les dues abstencions
dels regidors absents) ACORDA:

Primer.  Aprovar, en els seus propis  termes i totalitat, la Proposta
Justificativa del regidor delegat de Règim Interior, que consta en l'expedient.
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 Segon.  Aprovar, en conseqüència,  el denominat Pla per a l'ordenació del
Cos de Policia Local de l'Ajuntament de Xàtiva a què la Proposta Justificativa de la
Regidoria Delegada es contrau i la programació de les mesures i previsions que es
contenen en la mateixa i quantes pogueren derivar-se per a la correcta optimització
dels recursos humans de l'Àrea 5.

Tercer.  Incorporar la present planificació al Pla d'avaluació i de
racionalització de la plantilla de personal

Quart.  En  el seu  moment,  i previs  els  tràmits legals  i reglamentaris
corresponents, adoptar tots  i cadascun  dels acords que es programen en  l'apartat
numerat  4 sobre mesures i previsions de  la Proposta  Justificativa que s'aprova  i
que es concreten  en l'apartat numerat 10 sobre Acords a adoptar de la mateixa, així
com de tots aquells que siguen conseqüència o origen del present pla d'ocupació, i
sempre condicionat a la consignació pressupostària.

Cinqué.  Notificar el present acord als treballadors afectats i donar-ne compte
al regidor delegat de Règim Interior, Direcció de Policia Local i a la Presidència de la
Junta de Personal i Comité d'Empresa.

A les 13 hores i 10 minuts s'incorpora a la sessió la regidora del grup
municipal Bloc, M. Isabel Molina Devesa.

5é. EXP. NÚM. 689/2004 PRÉSTEC PER AL FINANÇAMENT DE
CONVENIS PLURIANUALS DE LA GENERALITAT. CENTRE CULTURAL
XÀTIVA, SECTOR PALASIET. RENOVACIÓ MITJANÇANT LA CONCERTACIÓ
D'UN PRÉSTEC PER A AMORTITZACIÓ DE L'ANTERIOR

A les 13 hores i 12 minuts s'incorpora a la sessió el 1r tinent d'alcalde Vicente
Parra Sisternes.

Es dóna compte dels antecedents de l'expedient, on consta acord del Ple de
la corporació en què s’aprova  un préstec amb el Banc de Crèdit Local per al
finançament del Centre Cultural Xàtiva, garantit amb la subvenció de la Generalitat
per a la construcció d’aquest centre.

Vist que el contracte va ser firmat per l'alcalde en data 6 de juny de 2005, per
un import d'1.732.000 €, amb un període de carència de 4 anys, termini durant el
qual es realitzarien amortitzacions anticipades per import de les anualitats del
conveni transferides per la Generalitat.

Vist que de les anualitats transferides per la Generalitat s'han aplicat a
amortització anticipada del préstec la quantitat de 72.000 €, per tant s'haurà de
sol·licitar un préstec per import d'1.660.000 €.

Vist que d'acord amb l'article 53.2 de la TRLRHL, dels estats financers que
reflecteixen la liquidació dels pressupostos i dels resultats de l'activitat ordinària de
l'exercici 2008, es dedueix un estalvi net positiu. Així mateix, el volum total del
capital viu de les operacions de crèdit vigents a curt i llarg termini, no excedeixen del
110 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l'exercici.

Vist que d'acord amb allò establert en l'article 52.2 del TRLRHL, l'aprovació
de préstecs no previstos en el pressupost correspon al Ple de la corporació.

Vista la proposta presentada pel Banco de Crédito Local, l'informe de l'oficina
Pressupostària i que l'expedient ha estat fiscalitzat de conformitat per la interventora.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal  Bloc, manifesta que no
comparteix la gestió de caràcter econòmic de l'equip de govern, li resulta absurd
firmar convenis per a la  construcció  d'edificis que haurien d'estar acabats i pagats
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al 2008 que després s'allarguen fins al 2013 i que ara plantegen una reconfiguració.
Considera inqualificable que en quatre anys hagen arribat a 72.000 € dels 1.600.000
€ que hagueren d'haver arribat. Considera que el cost per interessos és molt elevat i
que genera una pesada llosa, que els diners no porta o ho fa molt tard i que la
Generalitat sempre es reserva el dret a reassignar anualitats.

El Sr. Alcalde-President requereix de la Sra. Suñer Tormo que se cenyisca al
punt de l'ordre del dia.

A continuació, en entendre que no està acatant la seua ordre, li retira l'ús de
la paraula.

La regidora manifesta que el president no li pot retirar l'ús de la paraula, que
si vol l'haurà de tirar de la sessió.

El Sr. Alcalde-President li demana que se cenyisca al punt que s'està tractant
en l'ordre del dia.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, manifesta que li sorprén el
que fa el govern del president Camps, que si aquestes pràctiques les fera el govern
del president Rodríguez Zapatero no s'imagina el que el Sr. Alcalde diria; la situació
és que l'any 2004 la Generalitat Valenciana es compromet a pagar 1.800.000 € en 4
anys, per la qual cosa l'Ajuntament demana un préstec. L'any 2006 replanteja les
anualitats per a pagar els 1.800.000 € fins a l'any 2013. Qualifica aquesta situació
d'escandalosa i porta a l'Ajuntament a pagar interessos des del mes de juny de
2007, que xifra en 120.000 € aproximadament, mentre només ha ingressat 140.000
€ d'eixe conveni

El Sr. Alcalde-President invita  el Sr. Cerdá Boluda a negar-se a firmar
convenis amb la Generalitat Valenciana; recorda que el problema del finançament
autonòmic asfíxia la Comunitat Valenciana.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, recorda al Sr. Alcalde que
el model de finançament que té actualment Espanya és el model  que va crear
Eduardo Zaplana com a ministre i  Vicente Rambla com a vicepresident del Consell;
no entén com el seu govern el va votar. Considera que en el rerefons hi ha una
estratègia del govern Popular per a poder camuflar els 8.000 milions d'euros del
balafiament del president Camps;  es mostra a favor que es facen edificis com el
CCX però no estan a favor que se'ls enganye com considera que ho ha fet la
Generalitat Valenciana amb l'Ajuntament de Xàtiva.

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), huit vots en contra (els sis
vots dels regidors presents del grup municipal Socialista i els dos vots de les
regidores del grup municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Primer. Aprovar el contracte de préstec amb el Banco de Crédito Local amb
les condicions particulars següents:

Import: 1.660.000 €
Finalitat: amortització anticipada préstec per al finançament del Centre

Cultural Xàtiva.
Carència: 4 anys comptats a partir de la data de formalització del contracte.
Termini d'amortització: 6 anys comptats a partir de la data de finalització del

període de carència.
Tipus d'interés: EURÍBOR a 3 mesos més 1,75%
Segon. Facultar l'alcalde per a l'execució del present acord i la firma de tots

els documents que siguen necessaris en dret.
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Tercer. Notificar el present acord al Banco de Crédito Local i a l'oficina
pressupostària als efectes oportuns.

A les 13 hores i 30 minuts el Sr. Alcalde-President manifesta que ha
d'abandonar la sessió.

Assumeix la Presidència el Primer tinent d'alcalde, el senyor Vicente Parra
Sisternes.

Rafael Llorens Gosálbez del grup municipal Socialista, es dirigeix al Sr.
Alcalde dient-li que té una pregunta personal per a ell i després de dir-li que la seua
dona és mestra li llança un improperi.

Vicente Parra Sisternes, president en Funcions, reprova l'actitud del  Sr.
Llorens  i ordena  que continue el Ple.

6é. RESOLUCIONS D'ALCALDIA

En compliment del que preceptua el vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986, en
l'article 53-1, en relació amb el 42, a l'efecte de control i fiscalització previstos en
l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es dóna compte en la sessió plenària de
les següents Resolucions del Sr. Alcalde president:

Números del 192 al 236 (corresponent al mes d'abril de 2009)

De tot això, queda el Ple assabentat.

7é. DESPATX EXTRAORDINARI

7é.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A
L'APLICACIÓ EFECTIVA DE LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA

Prèvia declaració d'urgència adoptada per unanimitat dels membres presents,
que constitueixen la majoria absoluta de què 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
el següent assumpte no inclòs en l'Ordre del Dia.

S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció per part de Roger Cerdá Boluda,
portaveu del grup municipal Socialista, presentada el dia 7 de maig de 2009, registre
d'entrada número 10283, del següent tenor literal:

“La Llei d'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de
dependència (Llei 39/2006, de 14 de desembre), configura un nou marc de drets de
ciutadania, universal i subjectiu, definit en l'article 1r, l'objecte de la mateixa: “La
present Llei té com a objecte la regulació de les condicions bàsiques que
garantisquen la igualtat en el dret subjectiu de la ciutadania a la promoció de
l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència en els
termes establerts per la llei, per mitjà de la creació d'un Sistema per a l'Autonomia i
Atenció a la Dependència, amb la col·laboració i participació de totes les
Administracions Públiques i la garantia de l'Administració General de l'Estat d'un
contingut mínim de drets per a tots els ciutadans en qualsevol lloc del territori de
l'Estat Espanyol”.
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És per tant responsabilitat de les Administracions Públiques promoure i dotar
de recursos necessaris, per a fer efectiu un sistema de serveis de qualitat i garant
dels drets. Es crea per tant, el Sistema per a l'Autonomia Personal i l'Atenció a la
dependència, desenvolupant mitjançant la cooperació interadministrativa i sota la
responsabilitat de les comunitats autònomes. Per això correspon a la Generalitat
Valenciana les funcions de planificar, ordenar, coordinar els serveis per a la seua
correcta aplicació.

A la Comunitat Valenciana, el Consell Interterritorial de Serveis Socials,
Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència de la Comunitat
Valenciana, ha de ser l'òrgan de coordinació, cooperació, comunicació i informació
entre la Generalitat i les distintes entitats locals de la Comunitat Valenciana, a fi de
promoure la cohesió del sistema públic valencià de serveis socials, la promoció de
l'autonomia personal i l'atenció a la dependència. Aquest consell creat a l'abril de
2007, només s'ha reunit una vegada.

Donada la transcendència personal, familiar i social de la mencionada llei, és
necessària la seua implantació de manera àgil i racional, dotant-la de tots els mitjans
humans, tècnics i pressupostaris necessaris, per la qual cosa:

S'ACORDA

1) Instar la Generalitat Valenciana, que establisca mecanismes d'aplicació de
la Llei, respecte a una informació puntual, fidedigna i adequada per a la ciutadania,
concretada en una resposta administrativa dins del terme i la forma apropiada,
complint els termes legals del procediment administratiu (resolució, PIA, assignació
del recurs) i eliminant el silenci administratiu negatiu.

2) Exigir a la Generalitat Valenciana, que facilite la consolidació de les
competències municipals, mitjançant la dotació de recursos i una adequada
coordinació. Establirà per tant, canals d'informació adequats amb els Serveis Socials
municipals, basats en la responsabilitat que la Llei els atorga, evitant la
desarticulació del Sistema Públic de Serveis Socials, en benefici d'una gestió
paral·lela i l'actual privatització de serveis a través de l'Agència Valenciana de
Prestacions socials AVAPSA.

3) Exigir que el Servei Públic d'Ajuda a Domicili siga competència
exclusivament municipal i que siga considerat amb caràcter general amb un servei
públic del SAAD.

4) Exigir a la Generalitat Valenciana, les garanties d'atenció i d'igualtat per
mitjà de:

a) L'establiment de ràtios adequats d'atenció professional, tant en els centres
i serveis especialitzats com en els centres de serveis socials municipals d'atenció a
la dependència, i incrementar de forma substancial la ràtio de professionals en el
medi rural.

b) La dotació de places suficients en Centres de Dia i en Residències en tots
els sectors i nivells que la Llei reconeix.

c) L'acreditació  de centres i serveis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a
la Dependència.

d) El finançament suficient als ajuntaments, que faça sostenible els Serveis
Socials municipals d'Atenció a la Dependència (SMAD) i la prestació del Servei
d'Ajuda a Domicili que la Llei reconeix.

e) Consolidar els Serveis Socials municipals com un únic sistema d'accés al
SAAD, i evitar possibles sistemes paral·lels.
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f) Potenciar contractacions laborals estables que reduïsquen la precarietat en
l'ocupació, produïda en els últims anys en el sistema  públic de Serveis Socials, el
que redundara en una consolidació del mateix, un millor servei al ciutadà i una
rendibilització de l'experiència dels professionals.

g) Facilitar que els professionals de referència que intervinguen en el PIA i el
seu seguiment siguen els Treballadors Socials dels Serveis Socials municipals.

5) Exigir a la Generalitat Valenciana que convoque de manera automàtica el
Consell Interterritorial de Serveis Socials, Promoció de l'Autonomia Personal i
Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana, per a possibilitar la
coordinació, cooperació, comunicació i informació entre la Generalitat i les distintes
entitats locals de la Comunitat Valenciana”.

Acabada la lectura Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista,
explicant  la moció.

A continuació
Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta estar a favor de la
mateixa com també de la plataforma, considera que la Llei no pot dilatar-se per
qüestions administratives, per excuses polítiques existents entre la Generalitat
Valenciana i el Govern de l'Estat; la Generalitat Valenciana ha de deixar de queixar-
se i ser reivindicativa.

M. José Masip Sanchis, regidora delegada de Benestar Social, manifesta que
han votat a favor de la urgència perquè és cert que moltes persones dependents fins
i tot no tenen una resposta del sistema, no de la Generalitat; la moció parla de
coordinació administrativa i empra verbs com planificar, ordenar, coordinar però falta
un que és el de finançar, el finançament segons l'article 32 de la Llei de
Dependència és conjunta;  no es tracta de tornar pilotes ja que manifesta que el seu
grup vol parlar de dependència i volen consensuar, per això proposa una moció
neutra, una moció  que valore la necessitat real i sobretot que parle de Xàtiva; al seu
entendre aquesta moció és oportunista, partidista, és abstracta i és una mescla
d'idees generals, planteja mesures discutibles, perquè la moció parla que es creuen
serveis específics i dotació econòmica que s'ha creat a Xàtiva, tenim un servei
d'atenció a la dependència; la moció demana qui elabore el PIA (Pla Individual
d'Atenció) siguen treballadores socials, ací a Xàtiva ho són; la moció demana
acreditació de centres, el nostre centre està acreditat; demana ràtios de personal,
actualment es compleixen les ràtios; parla de la regulació del servei d'ajuda a
domicili, un servei important encara que la majoria de les persones estan demanant
ajuda econòmica  per a un cuidador de l'àmbit familiar i no demanen aquest servei.
Proposa una moció que parle de Xàtiva, del que es fa ací i analitza detalladament
els serveis que actualment presta el servei de Dependència de la Regidoria de
Benestar Social. Manifesta que si és necessari instar la Generalitat, s'instarà però
també caldrà instar el Govern Central perquè en la moció no es parla de
finançament i l'article 32 de la Llei de la Dependència parla d'un cofinançament al
50% i segons les xifres de l'any 2008,  51,30 milions d'euros els va pagar l'Estat i
157, 8 milions d'euros els va pagar la Generalitat. Acaba proposant traslladar la
moció a un debat en la comissió.

M. Isabel Molina Devesa, del grup municipal Bloc, diu que en les  poblacions
al voltant de Xàtiva, que tenen una població inferior a 2.000 habitants el servei social
d'ajuda als dependents directament municipals a càrrec dels seus propis
ajuntaments supera en 75% de prestacions; des de serveis socials no es regulen
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mesures concretes a les dependents que resolguen els seus problemes reals; no es
tenen en compte problemes concrets i les ajudes a domicili no se sol·liciten perquè
les persones que són cuidadores pareixen autònomes, els malalts necessiten una
persona en qui poden confiar; estan tardant des de Generalitat Valenciana  deu
mesos a valorar.

M. José Masip Sanchis, regidora delegada de Benestar Social,  respon a la
Sr. Molina Devesa que està parlant d'una mescla d'idees i de conceptes que no
aclareix, ni aporta llum.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, manifesta estar d'acord
amb la proposta que s'estudie en Comissió; els dependents mereixen una resposta
de l'Administració en el seu conjunt; més enllà dels programes de serveis socials de
Xàtiva opina que la situació  a la  Comunitat Valenciana és lamentable i la culpa és
de la Generalitat Valenciana; les 6.000 persones en espera d'ajuda  mereixen  una
solució i la moció si la contempla.

I no havent-hi més intervenció, l'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra
(el vot del Sr. President en Funcions i els nou vots dels regidors presents del grup
municipal Popular), huit vots a favor (els sis vots dels regidors presents del grup
municipal Socialista i els dos vots de les regidores del grup municipal Bloc) i cap
abstenció, ACORDA:

Únic. Desestimar la moció presentada  pel grup municipal Socialista per a
l'aplicació efectiva de la Llei de la Dependència i que es remeta la mateixa per al seu
estudi en la Comissió Informativa Permanent Sociocultural.

7é.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A
L'ELABORACIÓ D'UN INFORME PER PART DEL SERVEI D'INTERVENCIÓ
MUNICIPAL RESPECTE DE LES CONTRACTACIONS FETES PER LA
REGIDORIA DE FIRA I FESTES DURANT ELS ANYS 2006, 2007 I 2008

S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció per part de Roger Cerdá Boluda,
portaveu del grup municipal Socialista, presentada el dia 7 de maig de 2009, registre
d'entrada número 10285, del següent tenor literal:

“El Grup Municipal Socialista en l'Ajuntament de Xàtiva ha revisat les factures
corresponents a les contractacions fetes per la Regidoria de Fira i Festes que
superen els 18.000 € dels anys 2006, 2007 i 2008. Segons el que marca la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, els contractes de serveis
la quantitat dels quals siga inferior a 100,00 € i superen els 18.000 € han de tramitar-
se mitjançant el corresponent procediment negociat.

Una vegada revisada la documentació aportada pel servei d'intervenció en la
Comissió d'Hisenda referida a les esmentades factures, el nostre grup ha detectat
possibles anomalies en les contractacions portades a terme per la Regidoria de Fira
i Festes durant els exercicis 2006, 2007 i 2008 ja que en la majoria dels casos, la
informació subministrada no conté cap menció de la contractació mitjançant el
procediment legalment establert.

Davant d'aquesta situació i amb la finalitat d'aclarir la situació anteriorment
exposada, es proposa al Ple l'adopció de la següent:

PROPOSTA D'ACORD
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1. Aprovar l'elaboració d'un informe per part del servei d'intervenció municipal
en què es valore si el procediment seguit per a la contractació dels serveis amb un
import superior a 18.000 € per part de la Regidoria de Fira i Festes durant els
exercicis 2006, 2007 i 2008 s'ajusta  a la normativa vigent”.

Acabada la lectura Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc,
manifesta estar a favor de la urgència de la moció.

Vicente Parra Sisternes, president en Funcions, diu que votarà en contra de
la urgència perquè és redundar en una cosa que ja s'ha tractat; hi ha total
transparència i legalitat en tràmit i suficients comissions; acaba manifestant que es
consulte en comissió.

A les 14 hores s'absenta de la sessió la regidora M. Emilia Soro Perona.

L'Ajuntament en Ple, per deu vots en contra (el vot del president en funcions i
els huit vots dels regidors presents del grup municipal Popular), huit vots a favor (els
sis vots dels regidors presents del grup municipal Socialista i els dos vots de les
regidores del grup municipal Bloc) i una abstenció (l'abstenció de la regidora M.
Emilia Soro Perona), ACORDA:

Únic. No declarar la urgència de la moció presentada  pel grup municipal
Socialista per a l'elaboració d'un informe per part del servei d'intervenció municipal
respecte a les contractacions fetes per la Regidoria de Fira i Festes durant els anys
2006, 2007 i 2008.

7é.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A
REBUTJAR ELS INSULTS I LES AMENACES DE L'ALCALDE DE LA CIUTAT
ALS PROFESSORS QUE EMPREN EL VALENCIÀ NORMATIU

S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció per part de Roger Cerdá Boluda,
portaveu del grup municipal Socialista, del següent tenor literal:

“El passat 25 d'abril l'alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, en un acte del Partit
Popular va fer unes manifestacions totalment intolerables per a un responsable
públic. En elles insultava i amenaçava aquells professors que utilitzen el valencià
normatiu. Reproduint paraules textuals, els qualificava de “gilipollas” i deia que
“anem a rematar-los”.

Aquestes manifestacions han provocat un gran rebuig en els diferents
estaments del món educatiu professors, mestres, sindicats, plataformes per a
l'ensenyament públic i fins i tot, la Universitat de València han mostrat públicament
el seu més enèrgic rebuig dels insults i de les amenaces de l'alcalde.

Tot açò, ha suposat que el bon nom de la nostra ciutat quede en dubte. No és
possible que la ciutat natal dels papes Borja, de Josep de Ribera, del Diputat
Vilanova, de Taquígraf Martí i de Raimon, ara siga coneguda pels insults i per les
amenaces del seu alcalde.

Davant d'aquesta situació, es proposa al Ple la següent

PROPOSTA D'ACORD
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1. Que l'alcalde de la ciutat, Alfonso Rus, demane disculpes, mitjançant una
roda de premsa, pels insults i per les amenaces proferides contra els professors que
utilitzen el valencià normatiu.

2. Que el Ple d'aquest Ajuntament  manifesta el seu rebuig de les paraules de
l'alcalde, de manera que es restablisca el bon nom de la ciutat de Xàtiva  que hui
està en dubte”

Acabada la lectura Roger Cerdá Boluda, explica la moció.

Obert el debat per a tractar la urgència de la moció, Cristina M. Suñer Tormo,
del grup municipal Bloc, manifesta que la situació creada pel Sr. Alcalde obliga a
prendre una urgent decisió; no és la primera vegada  que públicament el Sr. Alcalde
insulta diversos sectors; no és el mateix opinar o manifestar en públic i com a càrrec
públic que en privat; són lamentables les rialles de molts regidors presents en l'acte
que donen pàbul a l'alcalde; pel prestigi de la ciutat i de l'Ajuntament l'alcalde
haguera de disculpar-se, el que evitaria problemes.

A les 14 hores i 5 minuts s'incorpora a la sessió la regidora M. Emilia Soro
Perona.

Vicente Parra Sisternes, president en Funcions, manifesta que el Sr. Alcalde
en tota la seua extensió té tot el seu respecte; considera que ell, en la seua condició
de tal, farà el que crega convenient i que en una sessió en què no es troba present
no té la possibilitat de defendre's; manifesta a la Sra. Suñer Tormo que és
precisament ella qui més insulta en el Ple i acaba dient que traslladarà al Sr. Alcalde
allò que s'ha sol·licitat en la moció.

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), huit vots
a favor (els sis vots dels regidors presents del grup municipal Socialista i els dos
vots de les regidores del grup municipal Bloc) i una abstenció (l'abstenció de la
regidora M. Emilia Soro Perona), ACORDA:

Únic. No declarar la urgència de la moció presentada  pel grup municipal
Socialista per a rebutjar els insults i amenaces de l'alcalde de la Ciutat als
professors que empren el valencià normatiu.

8é. PRECS I PREGUNTES

Es formulen els següents precs i preguntes:

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, pregunta al regidor Vicente
Parra Sisternes, si en relació amb la llicència de la discoteca Apache s'han
esmenat les deficiències per a la seua concessió.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, respon que
l'expedient presenta un període d'esmena, no coneix l'estat concret, es pot
preguntar al tècnic que el porta.
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Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta que porta més de 5
anys  d'activitat sense llicència.

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, diu que havent-se adoptat com
a mesura d'estalvi energètic l'eliminació de la il·luminació del  Castell a partir de
les 22 hores, mesura  que en principi li sembla encertada, no pot obviar-se que la
pujada al Castell és un dels itineraris que adopten molts usuaris  per al passeig
nocturn en època estival. Per això prega que la llum de la pujada al Castell
romanga encesa fins a les 12 de la nit fins al 30 de setembre.

A les 14 hores i 15 minuts s'absenta de la sessió el 4t tinent d'alcalde José
Antonio Vidal Piquer.

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta que atés el perill
existent en la via de circumval·lació de la ciutat per la confluència de trànsit rodat
i vianants, a més de per la realització d'obres i una deficient senyalització vial.
Prega urgentment la supervisió pels serveis urbanístics municipals del
compliment per part de les empreses constructores que actuen en la zona
perquè habiliten adequadament els accessos i passos per als vianants de
manera que el seu trànsit s'efectue en termes de seguretat

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, prega la correcta senyalització
de passos de vianants (pintar-los) i la implantació de sistemes adequats perquè
el trànsit rodat s'efectue en termes de seguretat amb la implantació estratègica
de bandes reductores de velocitat (elevació dels passos de vianants) que
obliguen els vehicles al compliment de la senyalització limitada de la velocitat en
eixa via.

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, prega que allò que s'ha
sol·licitat en els punts anteriors també s'estudie per a la Plaça d'Espanya.

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, pregunta a Jorge Herrero
Montagud, regidor delegat d'Esports, sobre la indicació horària dels serveis de la
pista poliesportiva d'Ausiàs March per a informació  dels usuaris i l'obertura de la
instal·lació en els horaris habilitats. Al seu entendre la instal·lació ha d'estar
disponible  els dies festius i en els horaris que siga requerida pels ciutadans.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Esports, respon que les pistes s'obrin
de dilluns a dissabte de matí i es tanquen a les 22 hores. Desconeix  si s'obrin
els diumenges.

• Crisitna M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, pregunta a Ramón Vila
Gisbert, regidor delegat d'Educació, si els col·legis Jacint Castañeda i Gozalves
Vera i l'Institut Simarro, tenen prevista la seua inauguració per al començament
del curs escolar 2009/2010.

Ramón Vila Gisbert respon que el col·legi Gonzalves Vera, s'obrirà al setembre
de 2009 amb tota seguretat; el col·legi Jacint Castañeda, quasi segur que estarà
per a setembre de 2009, però té retards per prospecció arqueològica, algunes
instal·lacions quedaran pendents; respecte a l'institut Simarro, s'està pendent
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d'un modificat de 3 milions d'euros; hi ha el compromís que estiga finalitzat per a
setembre de 2009.

• Ricardo Medina Medina, del grup municipal Socialista, prega a Enrique Perigüell
Ortega, regidor delegat de Serveis Públics, que la il·luminació del camí La Bola,
es millore i es coordine amb el municipi de Novetlè.

• Rafael Llorens Gosalbez, del grup municipal Socialista, es dirigeix a Vicente
Parra Sisternes, regidor delegat d'obres i urbanisme, per a manifestar-li que
respecte a les obres del Pla E, ha detectat una correcció sobre el criteri
d'ocupació de mà d'obra imposat per la Mesa de Contractació; el criteri va en
perjudici de l'esperit del Pla; les adjudicacions són per honoraris i millores però
no per ocupació nova; per honoraris aconsegueixen 300.000 euros i per millores
540.000 €.

A les 14 hores 30 minuts s'absenta de la sessió M. Isabel Molina Devesa, del
grup municipal Bloc.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'obres i urbanisme, manifesta que en
Comissió i davant de tècnics explicarà els criteris; el coeficient corrector se deu
al fet que es coneixia en altres ajuntaments perversions de l'oferta  de generació
de llocs de treball que eren falsos.

• Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal Socialista, prega a Vicente Parra
Sisternes,  sobre el Decret d'Alcaldia en relació amb l'accés a la informació, que
es reconsidere el seu tenor ja que considera impropi  que se'ls faça copiar a mà
per la negativa a facilitar còpies, la qual cosa considera no té precedent en cap
ajuntament; ha d'existir transparència i no amagar-se res; prega a Vicente Parra
que li trasllade al Sr. Alcalde que reconsidere la situació.

Vicente Parra Sisternes, no veu malament  que els expedients es consulten en
Comissió, allí estan els regidors i els tècnics; es fraccionen consultes quan se’n
sol·liciten molts; les comissions estan per a intercanviar debat, opinions i
informació; en la seua Comissió, la de Foment  s'han donat totes les facilitats; la
dinàmica de copiar l'ha instaurada l'oposició.

• Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, prega que es reconsidere la
situació respecte a les  comissions informativas, es coarta el dret a l'accés a la
informació per part del Sr. Alcalde; és vergonyós i demostra la falta de
transparència; açò no ocorre en cap ajuntament.

• Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, pregunta a Marco Antonio
Sanchis Fernández, regidor delegat de Presidència, per la factura de 1.200 € del
restaurant Montsant a la qual sembla que només van assistir membres del Partit
Popular.

Marco Antonio Sanchis Fernández, del grup municipal Popular, respon que va
assistir el president de la Diputació Provincial de València i alcalde i va invitar
l'Ajuntament de Xàtiva.
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Vicente Parra Sisternes, president en Funcions, manifesta que el criteri seguit és
que va assistir qui va voler dels qui van assistir a l'entrega de cotxes.

• Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Educació, prega a Rafael Llorens
Gosálbez, que reflexione sobre el que se li ha dit al Sr. Alcalde; manifesta que
porta molt de temps aguantant comentaris de pares  que es queixen que el
professorat en classe critica el Sr. Alcalde amb impunitat; amb independència del
que faça el Sr. Alcalde prega al senyor Llorens que reflexione.

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

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

EL VICESECRETARI,


