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PLE DE L'AJUNTAMENT

SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 15/2011
DATA: 7 DE DESEMBRE DE 2011

ACTA DE LA SESSIÓ

ASSISTENTS:

GRUP POPULAR:

Alcalde-President:

Sr. Alfonso Rus Terol

Regidors:

Sra. María José Pla Casanova
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Sr. José Antonio Vidal Piquer
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Sra. María José Masip Sanchis
Sr. Enrique Perigüell Ortega
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Sr. Roger Cerdá Boluda
Sr. Juan Ignacio Reig Sanchis
Sr. Pedro Aldabero López
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Sra. Cristina María Suñer Tormo
Sr. Joan Josep Garcia Terol

GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ

Sr. Miquel Àngel Lorente López
Sra. Francesca Chapi Albero
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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores quinze minuts del dia set de desembre 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.

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

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. 14, DE 4 DE
NOVEMBRE 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.

 Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, manifesta que
l'acta no ha estat distribuïda en valencià i que en el punt 10.3 dels de l'Ordre del dia,
els deu vots constants en sentit favorable, en realitat van anar en contra.

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 4 de novembre de 2011.

2n. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR ENRIQUE PERIGÜELL
ORTEGA.

Trobant-se present en la sessió Enrique Perigüell Ortega, integrant, que ho va
ser, de la llista amb què el partit Partit Popular va concórrer a les eleccions de 22 de
maig de 2011, en el lloc dotzé, convertint-se en primer suplent després de
l'adscripció de regidors en virtut dels resultats obtinguts per la seua candidatura, va
ser cridat pel senyor alcalde a prestar promesa o jurament a fi de prendre possessió
del seu càrrec de regidor en aquest Ajuntament, després d'haver-se-li expedit
credencial per la  Junta Electoral central, a Madrid, i haver formalitzat declaració
d'interessos.

Enrique Perigüell Ortega procedeix a llegir la fórmula legal del jurament o
promesa d'acatament a la Constitució i al Rei, i promet l'edil així fer-ho.

I complits els requisits legals, el Sr. Alcalde li dóna possessió del seu càrrec
de regidor d'aquest Excm. Ajuntament de Xàtiva, així com la benvinguda i l’autoritza
a ocupar el seu lloc en l'estrada, i s’incorpora a la sessió.
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3r. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚMERO 568,
DE 10 DE NOVEMBRE DE 2011, SOBRE “CESSAMENT DEL RESPONSABLE
DE PROTOCOL I COMUNICACIÓ. PERSONAL EVENTUAL DE L'AJUNTAMENT

El secretari dóna compte de la Resolució d'Alcaldia número 568, de 10 de
novembre de 2011, sobre cessament del responsable de protocol i comunicació.
Personal eventual de l’Ajuntament, amb el següent tenor literal:

“Vista l'acord del ple, de data 15 de juliol de 2011,  sobre determinació de
places de personal eventual, en la virtut del qual es creen tres places, entre elles
una de responsable de Protocol i Comunicació, les característiques de la qual
consten en el meritat acord plenari.

Atés que per a tal lloc va ser nomenada Celia Domínguez Rivera.
Atés que correspon al Sr. Alcalde nomenar i cessar, lliurement, el personal

eventual que calga ocupar cadascun dels tres llocs que va designar el Ple.
Per la present i amb vista a allò que s'ha preceptuat en els articles 104 de la

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 176 del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel  qual s'aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, en relació amb l'article 19 de
la Llei 10/2010, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, per quant es
refereixen a aquesta classe de personal al servei de les corporacions locals, Resolc:

Primer. Cessar el personal eventual Celia Domínguez Rivera, com a
responsable de Protocol i Comunicació de l'Ajuntament de Xàtiva, a partir del dia 13
de novembre de 2011.

Segon. Comunicar la present resolució al  Departament de Recursos Humans
perquè  realitzen els tràmits que resulten procedents i que es deriven de tal
cessament.

Tercer. Notificar la present resolució a la interessada perquè en prenga
coneixement i als efectes oportuns.

Quart. Publicar el present cessament en el Butlletí Oficial de la Província.”

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que la informació que es té és molt limitada. L'assumpte no ha passat
per comissió. Desitjaria que si es cobreix la plaça es faça  amb el millor perfil
donades les queixes de l'anterior treballadora. Aclareix que no es refereix a la
treballadora sinó a l'àrea.

El Sr. Alcalde-President manifesta que l'anterior treballadora no ha tingut cap
queixa. El seu treball s'ha portat satisfactòriament, pot haver existit algun error però
de menor ordre. La treballadora se n'ha anat per motius personals. Recorda que és
un lloc de confiança.

  Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís desitja que
el Sr. Alcalde explique per què en el decret es diu que és un cessament si se n'ha
anat per assumptes personals. Reafirma que queixes si que n’han existit. Pregunta
si es va a fer nomenament i si per a tal el requisit imprescindible serà  militar en el
Partit Popular.

El Sr. Alcalde-President diu que ha de ser de confiança de l'alcalde, siga o no
del Partit Popular.

 Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que les
queixes han existit i es van fer públiques davant del ple. És necessari que es
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cobrisca la plaça i que es millore la gestió que durant aquest temps no ha sigut
bona.

L'Ajuntament en Ple queda assabentat.

4t. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚMERO 593,
DE 29 DE NOVEMBRE DE 2011 SOBRE “ABSÈNCIA DE LA LOCALITAT I
DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS D'ALCALDE”

El secretari dóna compte de la Resolució d'Alcaldia, número 593, de 29 de
novembre de 2011, sobre absència de la localitat i delegació de les funcions
d'alcalde, amb el següent tenor literal:

“Havent d'absentar-me de la localitat, des del 29 de novembre de 2011 fins al
3 de desembre de 2011, ambdós inclusivament, per motius personals i de
conformitat amb el que disposen els articles 21-3 de la Llei Reguladora de les Bases
del Règim Local, de 2 d'abril de 1985 i 43.5 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986,
RESOLC:

Primer. Delegar les funcions d'alcalde des del dia 29 de novembre de 2011
fins al 3 de desembre de 2011, en el 1r tinent d'alcalde Vicente Parra Sisternes, per
a realitzar les funcions d'alcalde.

Segon. La Delegació de què es tracta, produirà efectes durant eixe dia, sense
perjuí de la preceptiva publicació d'aquest Decret en el Butlletí Oficial de la
Província.

Tercer. Comunicar la present Resolució als membres de la corporació i als
departaments municipals interessats i donar-ne compte al Ple de l'Ajuntament en la
primera sessió que se celebre”.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, considera que el Ple ordinari haguera d'haver-se fet el divendres assignat
pel calendari de sessions. La forma de funcionar del Sr. Alcalde dificulta les tasques
de l'oposició.

L'Ajuntament en Ple queda assabentat.

5é. PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS PER A LA
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES

El secretari dóna compte de la Proposició presentada el 21 d'octubre de
2011, registre d'entrada número 25662, pel Grup Municipal Bloc-Compromís per a la
modificació de l'ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles, amb el
tenor literal següent:

“Exposició de motius:

Xàtiva té una ordenança reguladora de l'IBI que no s'ha modificat en els
últims 20 anys. L'ordenança reguladora de l'IBI no fa cap referència a les
bonificacions que la llei contempla, ni tampoc aplica tipus diferenciats per raó de l'ús.



5

Manté un únic tipus per als immobles rústics i un únic tipus per als immobles urbans,
la qual cosa fa que en el pagament de l'impost no s'apliquen els principis de
proporcionalitat ni tampoc el criteri de la solidaritat i la distribució.

Durant aquests anys l'Ajuntament ha deixat  de recaptar una gran quantitat
de recursos  legítims que amb una bona regulació s'hagueren pogut obtindre, en no
tindre en compte els gravàmens per usos diferenciats.

Per això proposem una baixada del tipus de gravamen general per als
immobles rústics del 0,72% al 0,58%, donada la situació precària per la qual
travessa el sector agrari valencià. Una baixada del tipus general del 0,63% al 0,60%
per als immobles de naturalesa urbana destinada a ús residencial.

Aquesta baixada ha de vindre compensada per una regulació, que ara no
existeix,  per als immobles de naturalesa urbana l'ús dels quals, siga diferent del
residencial, és a dir aquells dels quals es destinen a obtenir  recursos econòmics i
siguen de gran valor. Per a la qual cosa proposem que a eixos usos diferenciats
se'ls apliquen tipus que van del 0,90% a l'1,2% per al tram del 10% dels béns de
major valoració cadastral de Xàtiva.

Proposem així mateix i per aplicació del TR de la Llei reguladora de les
Hisendes locals, les següents bonificacions i recàrrecs en la quota:

BONIFICACIONS APLICABLES.
Immobles de nova construcció i rehabilitació  integral d'edificis en el nucli

antic de la ciutat del 50 al 90% de la bonificació, modificant l'actual i mantenint la
bonificació  del 50% en la resta de la ciutat, tal com està regulat actualment.

Famílies nombroses establir una bonificació sobre la quota de 100 euros i fins
a 150% a les famílies amb membres amb discapacitat, sempre que la bonificació no
supere el 90% de la quota.

Un 10% de la quota íntegra per als veïns dels nuclis urbans perifèrics, per
aplicació de l'article 74.1 de la norma esmentada, és a dir, La Torre d’En Lloris,
Sorió i Annahuir.

Un  50% durant els 3 primers anys a les vivendes que estan en sistemes
d'aprofitament d'energia solar.

RECÀRRECS APLICABLES

Recàrrec del 50% de la quota íntegra  als immobles d'ús residencial que es
troben permanentment desocupats, en els criteris que marca la pròpia llei.

És per això que eleve la següent PROPOSTA al Ple municipal de
l'Ajuntament de Xàtiva.

1. Que el Ple de l'Ajuntament de Xàtiva, ACORDE  l'inici  de l'expedient per a
la modificació  íntegra de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns
immobles, que adjuntem de manera completa a la present sol·licitud, en els termes
que marca la llei per a la seua entrada en vigor al més prompte possible.

2. Que es deixe sense efecte les al·legacions fetes a l'ordenança fiscal
presentades per aquest grup en data 7 de novembre de 2011”.

  Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís manifesta
que en la proposta el seu grup fa una regulació de les possibilitats que ofereix la Llei
d'Hisendes locals. Explica detalladament les modificacions que es regulen en
l'ordenança i que es contenen en la proposició.
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 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que està d'acord en termes generals però que, a més, afegiria
contextualitzar el concepte de família nombrosa. Que famílies amb ingressos
superiors a 10.000 € tingueren bonificació del 30% i famílies nombroses amb més
de 24.000 € també.

 Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista  considera que és
important que s'inicie l'expedient i es genere debat donada la desregulació actual i
l'increment sistemàtic des de la revisió cadastral. Iniciar el procés és important
encara que s'ha de valorar econòmicament la proposta per a definir posteriorment la
normativa. Cal intentar que qui compra la vivenda per a habitar-la pague menys.

El Sr. Alcalde-President considera que la idea no és roïna. La majoria dels
ajuntaments no ho han regulat. L’any 1995 es va abaixar el tipus del 0,95 a l'actual
0,63. Xàtiva és l’Ajuntament que menor tipus aplica a l'IBI. L'imprescindible és
l'equilibri financer. Gravar a les empreses és molt complicat. Que s'adeqüen i
regulen situacions és positiu. No està a favor que se li incremente el tipus als
comerços i a les indústries. Considera que la interventora ha de ser la responsable
tècnica de l'expedient.

  Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que no
ha avaluat la incidència econòmica de la proposta perquè no disposa del padró.
Aclareix que no grava totes les empreses sinó aquelles que tenen un valor cadastral
més alt. El concepte d'immoble desocupat és molt restrictiu i hi ha propietaris amb
molts immobles. També part de l'equilibri econòmic de la modificació. L'IBI no pot
gravar rendes sinó immobles i les seues situacions, encara que si s'estudia i és
factible no té inconvenient en què es faça, el que desitja és que s'inicie.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, considera que hi ha antecedents però l'important és que s'inicie.

 Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, també considera que
iniciar és el correcte.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents, ACORDA:
Únic. Aprovar en tots els seus termes la proposta presentada pel Grup

Municipal Bloc-Compromís per a la modificació de l'ordenança reguladora de
l'impost sobre béns immobles

6é. EXP. NÚM. 940/2009, DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS
MUNICIPALS EN ELS CONSELLS ESCOLARS DELS DISTINTS CENTRES
D'ENSENYAMENT D'AQUESTA CIUTAT

Vistos els antecedents que es troben en poder d'aquest expedient, en el qual
consta acord del Ple de la corporació de data 7 de desembre de 2009, sobre el
nomenament dels següents representants municipals en els Consells Escolars dels
col·legis públics d'aquesta Ciutat:

- IES “la Costera” …….................... Sr. Eduardo Llopis Arnero
- IES “Josep de Ribera” .................. Sra. Elena Llopis Arnero
- IES “Doctor Simarro” ................... Sra. Mar Vicent Garcia
- CP “Jacint Castañeda” ..........…... Sr. Enrique Perigüell Ortega
- CP “Martínez Bellver” ................... Sr. Francesc Xavier López Piqué
- CP “Gozalbes Vera” ..................... Sr. Juan Terol Anaya
- CP “Taquígraf Martí” …………….. Sr. Marco Antonio Sanchis Fernández
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- CP “Attilio Bruschetti” ................. Sra. Xelo Angulo Luna
- CP “Teresa Coloma” .................… Sr. Ildefonso Suárez Garrido
- CFPA “Francesc Bosch i Morata” Sra. María Emilia Sor Perona
- CEE “Pla de la Mesquita” ............. Sr. Ricardo Soriano Navalón
- Conservatori “Luís Milán” ......... Sr. Emilio Mira Soriano

Atés que com a conseqüència de les Eleccions municipals celebrades el
passat 22 de maig de 2011, és necessari designar nous representants en substitució
d’aquells han manifestat el seu desig de cessar en aquesta representació, així com
ratificar el nomenament de què romandran en aquest càrrec.

Atés l'article 36 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret
a l'Educació disposa que en els Col·legis Públics funcionarà un Consell Escolar com
a òrgan col·legiat, compost entre altres, per un regidor o representant de
l’Ajuntament en el terme municipal del qual es trobe radicat el centre.

Vistes les propostes presentades pels quatre grups polítics amb
representació en aquesta corporació, en què desigen els representants municipals
en els Consells Escolars dels distints centres d'ensenyament.

Vista la proposta de la regidora delegada d'Educació de data 21 de novembre
de 2011.

Vist l'informe que emet en data de 23 de novembre de 2011, la responsable
del Departament d'Educació en què indica el procediment que s'ha de seguir, amb la
fiscalització favorable de la interventora municipal de fons.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Sociocultural, en sessió
celebrada el 24 de novembre de 2011.

El Sr. Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, reitera que la seua intenció és treballar per la sostenibilitat i pel
foment de la ciutadania.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents, ACORDA:
Primer. Acceptar les designacions realitzades i anomenar com a

representants municipals en els Consells Escolars dels centres d'ensenyament de la
Ciutat, les persones que a continuació es relacionen:

- IES “la Costera” …….................... Sra. M. José Pla Casanova
- IES “Josep de Ribera” .................. Sra. Elena Llopis Arnero
- IES “Doctor Simarro” .................... Sr. Pascual Chuliá López
- CP “Jacint Castañeda” ................. Sra. Empar Penadés Estrela
- CP “Martínez Bellver” .................... Sr. Enrique Perigüell Ortega
- CP “Gozalbes Vera” ....................... Sra. Francesca Chapí Albero
- CP “Taquígraf Martí” ...................... Sra. Elena Flores Gonzálvez
- CP “Attilio Bruschetti” ..................... Sr. Ricardo Medina Medina
- CP “Teresa Coloma” ...................... Sr. Jordi Estellés Carrasco
- CFPA “Francesc Bosch i Morata” Sr. José Antonio Vidal Piquer
- CEE “Pla de la Mesquita” ............. Sr. Ricardo Soriano Navalón
- Escola Oficial d'Idiomes…………. Sra. Laura del Val Mollà
- Conservatori “Luís Milán” .…........... Sr. Emilio Mira Soriano

Segon. Donar compte d'aquestes designacions als interessats, als anteriors
representants, als presidents dels Consells Escolars de cada centre docent i a la
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Direcció Territorial d'Educació de la Conselleria d'Educació, als efectes
reglamentaris procedents.

7é. 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 546 al 600 (corresponents al mes de novembre de 2011)

L'Ajuntament en Ple queda assabentat.

8é. DESPATX EXTRAORDINARI

8é.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A
FAVOR DE LA INCLUSIÓ DE DETERMINADES INVERSIONS EN ELS
PRESSUPOSTOS DE LA  GENERALITAT VALENCIANA PER AL 2012

El Grup Municipal Socialista 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.

A continuació Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista  dóna
lectura a la moció presentada el 2 de desembre de 2011, registre d'entrada número
26500, per a sol·licitar la modificació de la Llei Hipotecària, amb el següent tenor
literal:

“Exposició de motius

El passat mes de novembre, el Govern Valencià, va presentar en les Corts
Valencianes l'avantprojecte dels Pressupostos per a la Generalitat Valenciana per a
l'exercici 2012. Actualment l’esmentat avantprojecte es troba en tràmit d'estudi i
debat i la seua aprovació no es portarà a terme fins a finals del mes de desembre.
Per tant ara és el moment de la presentació d'esmenes per part dels diferents grups
polítics representants en les Corts Valencianes.

Segons les informacions recollides per aquest grup, existeixen en aquests
pressupostos una sèrie de carències pel que fa a les inversions previstes per a la
nostra ciutat,  que estem a temps  de canviar.

Concretament hi ha tres inversions prioritàries per a Xàtiva, que no han estat
incloses dins d'aquest avantprojecte. Ens referim a la construcció del Centre de Dia
per a discapacitats, complementari al Centre Ocupacional existent, a la Construcció
del sobreeixidor del col·lector central i al desviament de la Séquia Murta al seu pas
pel nucli urbà. Les tres han estat inversions incloses en anteriors pressupostos de la
Generalitat Valenciana, com és el cas del sobreeixidor del col·lector central i del
desviament de la Séquia Murta, o promeses per anteriors consellers, com va ocórrer
l'any 2006 en el  Projecte de Construcció  d'un Centre de dia per a discapacitats
complementari al Centre Ocupacional existent.



9

Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Municipal Socialista proposa per a la
seua aprovació al ple de l’Ajuntament la següent:

PROPOSTA D'ACORD

Primer. Instar el Govern Valencià a la inclusió en el Pressupost de la
Generalitat Valenciana per al 2012 dels projectes següents: Construcció del Centre
de Dia per a discapacitats complementari al Centre Ocupacional existent,
Construcció del Sobreeixidor del col·lector central i desviació de la Séquia Murta al
seu pas pel nucli urbà.

Segon. Instar els grups polítics representats en les Corts Valencianes  a què
de no incloure's les mencionades inversions pel Govern Valencià en el pressupost,
proposen i aproven les oportunes esmenes que permeten  la realització de les
mateixes.

Tercer. Instar el diputat Alfonso Rus Terol, alcalde de l'Ajuntament de Xàtiva,
que faça les gestions oportunes amb els diferents grups polítics perquè aquestes
esmenes siguen presentades i aprovades.

Quart. Notificar el present acord al molt honorable president de la Generalitat
Valenciana, als portaveus dels grups polítics de les Corts Valencianes i al diputat del
Grup Popular, Alfonso Rus Terol”.

 Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, explica que aquestes
tres inversions van formar part del vigent pressupost de la Generalitat Valenciana i
que ara desapareixen. Manifesta que hi hauria altres esmenes però aquestes tres
són les més rellevants.

  Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta estar d'acord amb la moció i diu que la traslladarà als seus
diputats en Corts.

 Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís també
manifesta estar a favor de la moció. Considera que és la conseqüència dels retalls,
per la qual cosa ha de prioritzar-se.

  M. José Masip Sanchis, explica que sobre la construcció del Centre de Dia
el govern de Xàtiva ha desenvolupat accions en pro del centre perquè complete les
donacions ja posades en valor. Ha recolzat el centre des de 2007 amb molts escrits.
La no inclusió en els pressupostos no significa que no s'incloguen recursos. S'han
inclòs recursos per a la residència de Caixa Ontinyent, Aspromovise, Estimulació
Precoç, etc.

El Sr. Alcalde-President manifesta que el col·lector està adjudicat a una
empresa en concurs de creditors, està pendent de resolució judicial. La desviació de
la Séquia Murta s'està gestionant en la Conselleria d'Agricultura.

 Roger Cerdá Boluda diu que la realitat és que en l'avantprojecte del
pressupost de la Generalitat Valenciana no es contemplen aquestes tres inversions
importants per a la ciutat, la qual cosa ha de ser objecte de reivindicació. La funció
del Ple és reivindicar que aquestes inversions arriben a la ciutat i que es prioritzen
com  s'ha fet amb el manteniment  de l'aeroport de Castelló.
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 Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís insisteix en el
fet que el Centre de Moixent porta 10 mesos acabat i sense posar-se en marxa
mentre es gasten  10 milions d'euros en la Fórmula 1.

El Sr. Alcalde-President diu que és curiós que els tres grups de l'oposició
vagen  a votar no a les inversions que es contemplen en l'avantprojecte per a Xàtiva.
Recorda que també es vaticinava que no es farien inversions en col·legis, etc.
perquè no anaven en els pressupostos. El 84% dels pressupostos de la Generalitat
Valenciana són per a educació, sanitat i benestar social. La gestió del Sr. Alcalde a
nivell d'inversions no li ha vingut malament a Xàtiva fins al moment.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde i els deu
vots dels regidors del Grup Municipal Popular), nou vots a favor (els cinc vots dels
regidors presents del Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista a favor de la
inclusió de determinades inversions en l'avantprojecte  dels pressupostos de la
Generalitat Valenciana per al 2012

8é.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALÈNCIA, PER A L'APLICACIÓ DE LA LLEI DE LA MEMÒRIA
HISTÒRICA DE XÀTIVA

El Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià 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.

A continuació Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià,   dóna lectura a la moció presentada el 5 de desembre de
2011, registre d'entrada número 26667, per a aplicació de la Llei de la Memòria
Històrica a Xàtiva, amb el següent tenor literal:

“Exposició de motius

La Llei 52/207, de 26 de desembre, on es reconeixen i amplien els drets i
s'estableixen mesures a favor d’aquells que van patir persecució o violència durant
la Guerra Civil i la dictadura, ha vingut  a iniciar  la fase final de la reparació moral
que les administracions i els ciutadans hem de realitzar davant d'aquells que van
patir la persecució, les injustícies i els greuges, bé per motius polítics, bé per motius
religiosos en aquells malaventurats anys de la història espanyola.

Amb la Llei 52/2007 les institucions públiques assumeixen el compromís de
reparar perjuís ocasionats pels tres anys de Guerra Civil i les quasi quatre dècades
posteriors de repressió franquista.

Són diverses les mesures contemplades per la Llei, però el Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià, amb l'objecte de poder honrar el Consistori de la
Ciutat de Xàtiva i els ciutadans que van patir les conseqüències  de la Guerra Civil   i
el posterior règim del General Franco, vol centrar-se en les mesures que a
continuació assenyalem.
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És per tot açò que l'Ajuntament de Xàtiva i a proposta d'Esquerra Unida
acorda:

Primer. Revocar el dictamen de la Comissió de Governació de
l'excel·lentíssim Ajuntament de Xàtiva, de la sessió plenària extraordinària del dia 11
de desembre de l'any 1946. En virtut del qual la corporació municipal  proclamava el
General Franco com “alcalde Honorari Perpetu” i “Fill Adoptiu i Predilecte d'aquesta
Ciutat de Xàtiva”.

Segon. Declarar el 12 de febrer com dia de la Memòria Històrica de la ciutat,
per a honrar els ciutadans que van patir les conseqüències de la Guerra Civil i el
posterior règim del General Franco acompanyant  aquest dia d'un acte institucional.
Aquesta data queda justificada perquè el 12 de febrer de 1939, 5 avions Savoia S-
79 pilotats per soldats italians van bombardejar l'estació de trens de Xàtiva. El
resultat d'aquella fatal acció va ser la mort de 109 persones, entre ells soldats,
població civil i fins i tot tres xiquets. “

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, considera que no és coherent que el dictador Franco tinga honors en una
ciutat com Xàtiva i en etapa democràtica.

 Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, manifesta
estar a favor de la moció. Ho considera anacrònic.

 Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, també manifesta estar a
favor. Diu que fa diversos anys ja va presentar aquesta moció. Han de tancar-se
velles ferides i fer-se en pro de la memòria històrica, màxima en una ciutat
massacrada pels bombardejos dirigits per l'exèrcit del General Franco.

El Sr. Alcalde-President manifesta que el Partit Socialista va governar setze
anys i no ho va fer i afirma que no perdrà ni un minut en qüestions com aquesta.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde i els deu
vots dels regidors del Grup Municipal Popular), nou vots a favor (els cinc vots dels
regidors presents del Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, per a l'aplicació de la Llei de la Memòria Històrica a Xàtiva.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, sol·licita que conste en acta que el regidor José Antonio Vidal Piquer ha
dit, a la petició del Grup d'Esquerra Unida que alcen la mà per a votar, si volen que
alcen la mà de veritat.

8é.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
DEL PAÍS VALÈNCIA, PER A LA NECESSITAT DE DESTINAR EL 5% DELS
PRESSUPOSTOS MUNICIPALS/PROVINCIALS A POLÍTIQUES ESPECÍFIQUES
DE LA DONA
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El Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià 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.

A continuació   Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià,   dóna lectura a la moció presentada el 5 de desembre de 2011,
registre d'entrada número 26668, per a destinar el 5% dels pressupostos
municipals/provincials a polítiques específiques de la dona, amb el següent tenor
literal:

“Exposició de motius

L'any 2011 està finalitzant amb l'augment de les desigualtats socials. La crisi
econòmica, provocada pel sistema capitalista, està generant una classe social cada
vegada més empobrida i sotmesa als vaivens dels mercats financers. Aquestes
diferències econòmiques i desigualtats  s'accentuen molt més en les dones ja que
són aquestes les que estan patint directament un dur colp contra les conquistes
aparentment consolidades.

Amb el pretext de l'estalvi estan eliminant els organismes d'igualtat en tots els
àmbits territorials, s'han disminuït  les inversions destinades a polítiques
específiques i les escasses polítiques d'ocupació s'han centrat en treballs
masculinitzats, mentre es potencia el treball a temps parcial –Protagonitzat molt
majoritàriament per dones- i augmenta el desequilibri salarial entre dones i hòmens.

La violència exercida contra les dones, és un mal estructural d'una societat
sense  respecte ni consciència dels valors d'igualtat, que acampa en tot temps i
situació, però quan una societat pateix atacs en la seua ja dèbil estructura de
benestar, com ara està passant, la violència aconsegueix quotes vergonyoses tant
en l'augment de les víctimes, com en les formes que adopta. Així comprovem que
han augmentat de forma brutal les dones assassinades i maltractades físicament i
psicològicament (enguany la mitjana és d'una dona per setmana; l’any 2010 es van
sol·licitar quasi 40.000 ordres de protecció) i que la violència econòmica s'aferrissa
amb la complicitat dels diferents governs: en el segon trimestre de 2011 la
desocupació femenina se situava entre un 22% i el 60%,  dels treballs fora  de  casa
els realitza a jornada parcial. La volta a la llar, a les cures i la recuperació patriarcal
dels rols sexistes, són senyals d'identitat d'aquesta nova i catastròfica etapa. Se
segueix sense reconéixer la nostra contribució  en cap de les facetes socials,
tampoc es quantifica econòmicament el nostre treball. La por de la inestabilitat
econòmica està minvant la capacitat de decisió de les dones, suportant situacions
personals i laborals pròpies d'altres èpoques històriques que semblaven superades i
estem patint una ràpida feminització de la pobresa més absoluta.

Així mateix, cal incidir especialment en la situació de les i els jóvens, ja que
està demostrat que pel que fa a les seues relacions, entre la joventut, aquestes
segueixen  marcades per patrons de dominació  masclista, mentre se segueix sense
desenvolupar activament models de relacions igualitàries.

És per tot açò que l'Ajuntament de Xàtiva i  a proposta d'Esquerra Unida,
acorda:

1. Destinar el 5% dels pressupostos municipals/provincials a polítiques
específiques dona.
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2. Projectar totes les insubordinacions d'ocupació que es realitzen des de
l'Ajuntament/Diputació amb la perspectiva de gènere, per a evitar la
masculinitat en   els treballs s'encreuen

3. Col·laborar amb la inspecció de treball  perquè no apareguen diferències
salarials en treballs del mateix valor,  que s'implanten plans d'igualtat en
les empreses obligades a això i motivar el fet perquè s'implanten en altres.

4. Realitzar campanyes permanents contra la violència de gènere en totes
les seues manifestacions, i no permetre en els mitjans de comunicació
municipals/provincials cap manifestació sexista i estereotipada de dones i
hòmens.

5. Impulsar a través dels plans educatius concrets i en col·laboració amb els
centres educatius del municipi, valors basats en la igualtat, el respecte, la
llibertat, l'autonomia, la coresponsabilitat i contra la violència de gènere.

6. Desenvolupar mesures concretes dirigides a les jóvens i adolescents, dins
del Pla Local d'Igualtat des del Consell de la Dona i en coordinació amb
altres institucions.”

 Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, manifesta
estar a favor.

 Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que la proposta és
positiva, no obstant això, cal avaluar detalladament el cost ja que un 5% és 1'2
milions d'euros el que  pot ser excessiu.

  Rosa María Esteban Miedes, regidora delegada de Benestar Social diu estar
a favor de la moció, però considera que abans ha de passar per comissió.

El Sr. Alcalde-President diu que la proposta pateix de dades contrastades.

  Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià diu que sense diners no poden haver-hi polítiques d'igualtat.

El Sr. Alcalde-President diu que les polítiques públiques municipals han anat
sempre en pro de la igualtat. Proposa que vaja a comissió  per al seu estudi i es
proposen mesures concretes.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents, ACORDA:

Únic. Deixar l'assumpte sobre la taula i remetre’l a la Comissió Informativa
Sociocultural per al seu estudi i debat.

A les 13 hores 30 minuts s'absenta de la sessió el Sr. Alcalde-President, i el
1r tinent d'alcalde, Vicente Parra Sisternes, presideix la sessió.

8é.4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
PER A LA CREACIÓ D'UN BANC DE LLIBRES MUNICIPAL

El Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià 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.
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A les 13 hores 35 minuts s'incorpora a la sessió el Sr. Alcalde-President.

A continuació   Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida
del País Valencià,   dóna lectura a la moció presentada el 5 de desembre de 2011,
registre d'entrada número 26669, per a la creació d'un banc de llibres municipal,
amb el següent tenor literal:

“Exposició de motius

Moltes són les famílies que cada vegada es veuen immerses en situacions de
pobresa vergonyosa, donades les actuals circumstàncies de crisi econòmica que ha
fet augmentar el context d'emergència social a la ciutat. A més cal afegir que aquest
context  no està comptant amb el suficient acompanyament de polítiques socials per
part de les diferents administracions. Tenint diverses conseqüències que
l'Ajuntament de Xàtiva com a administració més pròxima a la ciutadania té el deure
moral d'assumir i satisfer dins dels paràmetres possibles.

En qualsevol estat social tot el que estiga vinculat a la sanitat i a l'educació ha
de ser matèria preferent d'actuació. No obstant això, estan sent molts els aspectes
relacionats amb aquestes àrees que s'estan deixant de costat, com la congelació de
bons de la Generalitat Valenciana, per a adquirir els llibres de text dels escolars.
Queda ben llunyana la promesa del Govern Valencià, l'any 2007, on es comprometia
a fer possible la gratuïtat  dels llibres de text . Davant d'aquesta realitat i davant de
l'escassa aportació econòmica que ofereix l'Ajuntament de Xàtiva per a l'adquisició
de llibres i material escolar, que és de 3.162,53 euros.

És per tot això que l'Ajuntament de Xàtiva i a proposta d'Esquerra Unida,
acorda:

Primer. Crear un banc de llibres de text i material escolar, per a promoure que
els alumnes d'ensenyament obligatòria que superen el curs puguen deixar els seus
llibres en un dipòsit municipal. Perquè aquests puguen ser aprofitats  per aquelles
famílies que es troben en situació  d'emergència social o tinguen dificultats
econòmiques justificades.

Segon. Coordinar des de la delegació d'educació  de l'Ajuntament de Xàtiva i
junt amb els consells escolars de cada centre de la ciutat les accions necessàries
per a posar en marxa el meritat Banc municipal de llibres de text per al pròxim curs
2012-2013”.

 Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís,
manifesta estar a favor de la moció, màximament en una conjuntura econòmica com
l'actual. Cal canviar la cultura de comprar i tirar els llibres. S'ha d'instar els centres
escolars perquè els llibres es reutilitzen. Cal canviar la cultura d'alumnes i
professors.

 Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu estar a favor. Ho
considera una bona iniciativa. Afavoreix al canvi de concepte de consum i l'accés de
famílies amb menors recursos a l'educació.

  M. José Pla Casanova, regidora delegada d'educació, diu que l'educació és
un pilar bàsic. Des de la seua regidoria s'ajuda famílies desfavorides. En la comissió
informativa ja va dir que l'assumpte ha de tractar-se en el Consell Escolar Municipal
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per ser el fòrum adequat per a això. La moció està carent de dades i nega
l'autonomia dels centres.

  Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que els seus 25 anys d'experiència professional avalen  la
moció. Cal canviar la cultura sobre l'ús dels llibres.

  M. José Pla Casanova, regidora delegada d'educació, diu que no discuteix la
idea, el que critica és que s'haja presentat al ple i no al Consell Escolar. Els centres
escolars tenen els seus bancs de llibres. Ho portarà al Consell Escolar i després es
decidirà en seu institucional.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde- president
i els deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular), nou vots a favor (els cinc
vots dels regidors presents del Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors
del Grup Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià, per a la creació d'un banc de llibres municipal.

9é. PRECS I PREGUNTES

Es realitzen els següent precs i preguntes:

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
pregunta al Sr. Alcalde sobre les proposta que el seu grup ha realitzat en la
Comissió Informativa d'Hisenda i Sociocultural.

El Sr. Alcalde respon que eixes propostes han de debatre's en la Comissió
d'Hisenda que és l'encarregada de dictaminar el pressupost. Les despeses
dependran dels ingressos, cal quadrar un pressupost real.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
pregunta a la regidora delegada de cultura, M. José Pla Casanova, per l'extensió
de l'assegurança de la Casa de la Cultura per les obres exposades.

La regidora   M. José Pla Casanova, respon que l'assegurança de la Casa de la
Cultura no cobreix l'exposició però el general de l'Ajuntament sí.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
pregunta des de quan  funcionen les càmeres de vigilància en el Jardí del Bes i
si s'ha informat la ciutadania.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat Ciutadana explica que
no s'han posat en marxa però quan es faça s'informarà.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
pregunta sobre el seguiment del carrer Vera.
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José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat Ciutadana respon que
es fa vigilància permanent  per part de la Policia, de Sanitat i Urbanisme.

Francesca Chapí Albero pregunta si el Jutjat coneix tots els desallotjaments que
estan havent-hi a Xàtiva i si s'estan fent gestions.

El Sr. Alcalde-President diu que està disposat a firmar qualsevol requeriment al
Jutjat en eixe sentit.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
diu que en la web de l’Ajuntament només  hi ha una acta penjada i haurien
d’estar totes.

M. José Masip Sanchis, regidora delegada de Modernització, diu que des del
Departament s'han fet gestions per a solucionar-ho.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
pregunta quin és el patrocini municipal a la festa de la cervesa.

El Sr. Alcalde-President respon que cap.

• Francesca Chapí Albero, del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
pregunta què pagarà l'Ajuntament en la campanya de Nadal.

M. Emilia Soro Perono, regidora delegada de Comerç, diu que els cartells,
tríptics i difusió.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que es va sol·licitar que els PAI pagaren les despeses ocasionades
per la gestió, pregunta en quina situació està eixa liquidació de despeses.

El Sr. Alcalde-President diu que la informació que té és que s'està fent.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta si s'està fent alguna cosa sobre la privatització de l'aigua.

El Sr. Alcalde-President respon que quan hi haja alguna novetat s'informarà.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que en el préstec ICO hi ha una factura que no està prèviament
registrada i no obstant això, va a pagar-se.

El Sr. Alcalde-President diu que és una qüestió d'intervenció. No és una decisió
de cap polític.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta per la situació de l'escorxador i el manteniment.
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M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Promoció Econòmica Local respon
que segons l'enginyer municipal no hi ha necessitat de manteniment fins que
s'òbriga.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta quins són els criteris de la borsa de treball.

 José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recurs Humans, respon que
contestarà en comissió encara que ja ho ha fet en anteriors ocasions.

A les 14 hores s'absenta de la sessió el Sr. Alcalde-President, i passa a presidir la
sessió el 1r tinent d'alcalde Vicente Parra Sisternes.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, pregunta en quins cursos es produeix més fracàs escolar a Xàtiva.

A les 14 hores 5 minuts s'incorpora a la sessió el Sr. Alcalde-President.

M. José Pla Casanova, regidora delegada d'Educació diu que respondrà en el
pròxim ple.

• Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que es convoquen comissions sense punts en l'ordre del dia. Prega
que s'evite.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís, pregunta per
l'interés de la Regidoria de Fira i Festes per la festa de la cervesa.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat de Fira i Festes diu que l'interés és donar ús
a la Plaça de Bous.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta pel preu
sol·licitat.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat de Fira i Festes respon que el preu és més
barat que el del Gran Teatre. Es tracta a tots igual.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta si és cert
que l'absència de la localitat del Sr. Alcalde va ser per a promocionar Els Borja a
l'estranger.

El Sr. Alcalde-President respon que és cert que així va ser, entre d’altres.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta si
Apache té llicència d'obertura.

El Sr. Alcalde-President diu que desconeix la situació de tramitació dels
expedients d'activitat.
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Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que la
competència de les llicències és de l'alcalde.

El Sr. Alcalde-President respon que a la Junta de Govern Local va el que porten
els departaments.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que la imatge
que es dóna de la ciutat és de cervesa i pornografia.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta per una
factura de Montsant d'allotjament i desdejuni en la fira.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat de Fira i Festes diu que contestarà en el
pròxim Ple.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís pregunta per què
les factures que van anar a Junta de Govern Local per la inauguració de la Ciutat
de l'Esport no van firmades pels tècnics i sí pel regidor.

El Sr. Alcalde-President diu que es van prestar els serveis i cal pagar.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc-Compromís demana un
informe de la interventora respecte d'això.

El Sr. Alcalde-President diu que se sol·licite per escrit.

• Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista pregunta per la situació de
les goteres de la Llar dels Jubilats.

Rosa María Esteban Miedes, regidora delegada de Benestar Social, diu que
s'han fet cales i sembla que les goteres procedeixen dels portatestos, s'està
actuant.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   catorze hores 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,


