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PLE DE L’AJUNTAMENT

SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 6/2017
DATA: 24 DE JUNY DE 2017
ACTA DE LA SESSIÓ
ASSISTENTS:
GRUP SOCIALISTA:

Sr.

Roger

Cerdà

Boluda

Reig
Angulo
Estellés
Baraza
Aldavero
Sanchis

Sanchis
Luna
Carrasco
Lorente
López
Del Valle

Regidors:
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.

Ignacio
Xelo
Jordi
Lena
Pedro
Mariola

GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.

Miquel Àngel
Francesca
Miguel
Maria Amor
Alfred

Lorente
Chapí
Alcocel
Amorós
Boluda

López
Albero
Maset
Giménez
Perucho

Pla
Ribes

Casanova
Iborra

GRUP PARTIT POPULAR
Sra. Maria José
Sr. Vicente
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PEREZ ALBORCH, RAFAEL ( 2 de 2 )
Secretario
Data Signatura : 26/07/2017
HASH: 1bd2b4137ece5175c6830c85a10795a8

Alcalde-President:

Sr. Jorge
Sra. Pilar

Herrero
García

Montagud
Morell

Suñer
Gimeno
Penadés

Tormo
Calabuig
Estrela

Giner

Company

GRUP BLOC-COMPROMÍS:
Sra. Cristina Maria
Sra. Maria Pilar
Sra. Maria Empar
GRUP CIUDADANOS:
Sr.

Juan

No assisteix :
Sr. José Francisco Domínguez Rivera, del Grup Partit Popular, a qui el Sr.
Alcalde considera excusat.
A les 12:00 hores, l’Alcalde-President fa un recés d'un minut de silenci
contra l'atemptats de Londres, Paris i per la gent que ha mort en la Mediterrànea.
A la Ciutat de Xàtiva, a les onze hores i cinc minuts del dia vint-i-quatre de
juny de dos mil dèsset, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa
Consistorial, i sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, Roger Cerdà Boluda,
els regidors indicats, a fi de celebrar en una única convocatòria la sessió
ordinària prèviament convocada.
La Corporació està assistida per la interventora, Carmen Savalls Sanfélix i
pel secretari, Rafael Pérez Alborch, que, a més, actua com a fedatari.

El Sr. Alcalde declara oberta la sessió, que es desenvolupa conforme al
següent ORDRE DEL DIA:
1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 27 DE MAIG DE 2017.
De conformitat amb el preceptuat en l'article 91 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de
novembre de 1986, l’Alcalde President pregunta si algun membre de la
Corporació ha de formular alguna observació de l'acta de la sessió anterior, que
ha estat distribuïda juntament amb la convocatòria d'aquesta sessió.
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El Ple es constitueix vàlidament per complir els assistents amb el terç del
nombre legal dels seus membres i assistir el president i el secretari.

A continuació i no formulant-se cap objecció, per unanimitat dels vint
membres presents, s'aprova l'acta corresponent a la sessió ordinària, celebrada
el dia 27 de maig de 2017.
2n.- EXP. NÚM. 2716/2017, MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ CONJUNTA: SUBSTITUCIÓ DEL
REGIDOR MIQUEL ALCOCEL MASET PEL REGIDOR MIQUEL LORENTE
LÓPEZ.
Se n'adona dels antecedents de l'expedient on consta proposta de
l’alcaldia sobre nomenament de representants de la corporació en òrgans
col.legiats, on es fa constar:
“Per acord del ple de la Corporació del dia 4 de juliol de 2015 es va
aprovar la proposta d’aquesta alcaldia sobre nomenament de representants de
la Corporació en òrgans col.legiats, designant Miquel Alcocel Maset,
representant de la Corporació en la Mesa General de Negociació Conjunta.
Vist l’escrit de la Presidència de la Mesa General de Negociació en el què
posa de manifest a la Secretaria General de l’Ajuntament de Xàtiva, que en la
sessió de dit òrgan celebrada el dia 3 d’abril de 2017, el regidor Miquel Alcocel
Maset va manifestar la intenció de deixar el seu càrrec de representant de la
Corporació en dit òrgan. Les raons que va al.legar per a la seua renúncia va ser
la seua condició de sindicalista que impediexen el compliment de les obligacions
pròpies del càrrec.

Sent facultat del plenari nomenar als representats de la Corporació en els
òrgans col.legiats en els quals haja d’estar representat, proposa nomenar a
Miguel Lorente representant de la corporació en la mesa de negociació en
substitució de Miguel Alcocel.
Vist l’informe proposta del Departament de Planificació i Gestió de
Recursos Humans, amb el conforme, fiscalitzat i signat per la Intervenció.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Règim Interior,
Hisenda i Especial de Comptes, del dia 16 de juny de 2017.
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Vist el que disposa l’article 35.3. del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
de octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, sobre la constitució i composició de les Meses de Negociació
en el què s’establix que la designació dels components de les Meses
correspondrà a les parts negociadores.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, dels vint membres presents,
ACORDA:
Primer. Prendre coneixement la proposta de l'Alcaldia sobre la substitució
del Regidor Miquel Alcocel Maset com a representat de la Corporació en la Mesa
General de Negociació pel Regidor Miquel Lorente López.
Segon. Modificar la composició de la Mesa General de Negociació, pel
que fa als representants de la Corporació, quedant formada amb els membres
següents:
•
•
•

Sra. Empar Penadés Estrela.
Sr. Ignacio Reig Sanchis.
Sr. Miquel Lorente López.

Tercer. Notificar el següent acord als interessats, i donar trasllat del
mateix a la Regidora Delegada de Règim Interior, i al Departament de
Planificació i Gestió de Recursos Humans, al President de la Junta de personal,
així com adonar en la propera Mesa de Negociació Conjunta.
La presidència li dóna la paraula als portantveus dels grups polítics
municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar en el fitxer d'àudio
adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar l'enllaç
en el seu navegador web per a la seua reproducció:
Àudio: 02.mp3
Vídeo: http://videople.es/290
SOL·LICITUD

DE

COMPATIBILITAT

Per l'empleat públic Andrés Gil Mora, Agent de Policía Local d'aquest
Ajuntament, s'ha presentat sol·licitud de compatibilitat laboral per a exercir una
activitat privada com a professor de música en l’acadèmia de música de la
Societat Musical “La Nova” de Xàtiva.
En referència al règim d’incompatibilitats de la Policia Local, l’article 50 de
la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de la Generalitat Valenciana, de Policies Locals i de
Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana, sobre el
complements retributius de la policía local, establix que “Independentment de les
retribucions que els corresponguen, els funcionaris dels cossos de policia local
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3n.- EXP. NÚM. 860/2017,
LABORAL D'ANDRÉS GIL MORA.

tindran dret als complements específics previstos en la legislació general sobre
Funció Pública, en la quantia que determine l'òrgan de govern competent del
Municipi, prèvia negociació amb els representants sindicals, que haurà de tenir
en compte, en tot cas, les particularitats de la funció policial i de forma específica
la seua incompatibilitat, mobilitat per raons de servei, nivell de formació,
dedicació i el risc que comporta la seua missió, particular penosidad i perillositat,
especificitat dels horaris de treball, la seua peculiar estructura, així com les altres
circumstàncies que defineixen la funció policial”.
Considerant que en la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de
Xàtiva, aprovada pel plenari de 3 de novembre de 2005 (Exp. 111/2003),
modificant-se la mateixa per acord del mateix òrgan en data 3 d'octubre de 2008
(Exp. 88/2008), recull la valoració dels llocs de treball de la policia local en ordre
a les particularitats de la funció policial i de forma específica a la incompatibilitat
a la què fa referència l’article 50 de la llei 6/1999, citada, incloent el factor
d’incompatibilitat L2 (incompatibilitat total per a professions no liberals, no podent
compatibilitzar activitats de cap tipus) en el complement específic del lloc de
treball de l'interessat.
Considerant que el Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut Bàsic de l'Empleat Públic,
modifica en la Disposició Final Tercera l'apartat primer de l'article 16 de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, que queda redactat de la següent forma:

Vist el que disposa l’article 6.7. de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 març, de
Forces i Cossos de Seguretat, en el que s’expressa que la pertinença a les
Forces i Cossos de Seguretat és causa d'incompatibilitat per a l'acompliment de
qualsevol altra activitat pública o privada, excepte aquelles activitats
exceptuades de la legislació sobre incompatibilitats.
Atès que la Disposició Final Primera de la Llei 4/2010, de 20 de maig,
modifica la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de
Seguretat establint que "Sense perjudici del que es disposa en l'article 6.7
d'aquesta Llei, els funcionaris del Cos Nacional de Policia estaran sotmesos al
mateix règim d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques..."; règim aplicable als Cossos de Policia Local.
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“No podrà autoritzar-se o reconèixer-se compatibilitat al personal
funcionari, al personal eventual i al personal laboral quan les retribucions
complementàries que tinguen dret a percebre de l'apartat b) de l'article 24 del
present reial decret incloguen el factor d'incompatibilitat al retribuït per aranzel i
al personal directiu, inclòs el subjecte a la relació laboral de caràcter especial
d'alta direcció.”

En la setència STSJ CV 2830/2016, s'admet la possibilitat legal de
compatibilitzar l'exercici d'una activitat privada pels membres de les Forces i
Cossos de Seguretat l'Estat, en tot cas, sense minvament o menyscapte del
servei, o siga, sense admissió d'una compatibilitat absoluta o sense límit, sent
d'aplicació amb caràcter general als membres de les Forces i Cossos de
Seguretat l'Estat i, per tant, també als dels Cossos de Policia Local, del règim de
compatibilitats dels funcionaris de l'Administració General de l'Estat.
Considerant que la qüestió de les incompatibilitats del personal al servei
de les Administracions Públiques ve regulada en la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, de la mateixa denominació, i configurada en aquesta Llei com un
principi general, al que es troba subjecte el personal comprès en l'àmbit
d'aplicació de la mateixa i que és l'enumerat en el seu article 2º-1, el paràgraf c)
del qual es refereix al personal al servei de les Corporacions Locals i dels
Organismes d'elles depenents.
Vist l'article 92 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la
Funció Pública Valenciana, que regula en el mateix sentit el règim de
incompatibilitats dels empleats públics i establix que en l'àmbit de les entitats
locals la competència per a les declaracions de compatiblitat correspon al ple de
la corporació.
Vist l'informe del Departament de Gestió i Planificació de Recursos
Humans, en el què s'indica que en les retribucions de l'interessat, es percep un
complement específic, la quantia del qual supera el 30 per 100 de la seua
retribució bàsica exclosos els conceptes que tinguen el seu origen en l'antigüetat
(article 16, 1 i 4 de la llei 53/1984).

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, dels vint membres presents,
ACORDA:
Primer. Denegar la sol·licitud de reconeiximent de la compatibilitat
formulada per l'Agent de Policia Local, Andrés Gil Mora, per a exercir una
activitat privada com a professor en l'acadèmia de música de la Societat Musical
“La Nova” de Xàtiva, atès que té inclòs en el complement específic del seu lloc
de treball, el factor d’incompatibilitat L2 (incompatibilitat total per a professions no
liberals, no podent compatibilitzar activitats de cap tipus), junt a que les
retribucions que percep en concepte de complement específic, superen el 30 per
100 de la seua retribució bàsica exclosos els conceptes que tenen el seu origen
en l'antigüetat.
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i
Especial de Comptes, del dia 16 de juny de 2017.

Segon. Informar a l'interessat que la contravenció del règim
d'incompatibilitats constitueix infracció greu al règim disciplinari dels funcionaris
públics.
Tercer. Notificar el present acord a l'interessat i adonar del mateix a la
Regidora Delegada de Recursos Humans i a la Regidora Delegada de
Seguretat.
4rt.- EXP. NÚM. 2717/2017, APROVACIÓ DEL PLA DIRECTOR
D'INVERSIONS 2016-2019.
Pel Secretari es procedeix a llegir el dictament de la Comisisó d'Hisenda
del ternor literal següent:
“Pren la paraula el President de la Comissió per explicar l'objectiu de
presentar un Pla Director d'Inversions (PDI), que no és altre que dotar de
continuïtat la gestió municipal, de manera que les noves corporacions sorgides
dels processos electorals es troben en un marc inversor de referència que
assegure la planificació municipal a llarg termini.
Explica que el pla ha sorgir d'una negociació entre els partits de l'equip de
govern i està obert a les aportacions de tots els grups polítics, que té voluntat
integradora i que més enllà dels programes electorals busca un acord en les
principals infrastructures municipals, que permeta una planificació a llarg termini.

Finalitza explicant i lloant el gran treball realitzat per l'equip redactor, que
ha sabut plasmar en el document que es porta a aprovació, no sols les
actuacions previstes per l'equip de govern, sinó que la convertir en un pla de
treball on cronològicament s'ha planificat cada una de les actuacions, la qual
cosa facilita el treball de la unitat de contractació i dels tècnics que les han
d'executar.
El resum de les actuacions previstes per als exercicis 2016-2019 és el
que seguidament s'expressa:
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Comenta que el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals
disposa que al pressupost general podran unir-se els plans i programes
d'inversió i finançament que, per un termini de quatre anys, formulen les entitats
locals, de manera que al pressupost de l'exercici s'incorporen les inversions
previstes en el PDI, deguent-se afegir un nou exercici a les previsions del PDI.

Vist l'article 166 del text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals,
en relació als programes d'inversió i finançament per un termini de quatre anys, i
l'article 5 de la llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
en relació a l'elaboració dels pressupostos en un escenari a mitja termini”.
Vist que la Comissió d'Hisenda, en sessió celebrada el 16 de juny, va
dictaminar favorablemen l'eXpedient.

El Ple de l'Ajuntament, per quinze vots a favor (el vot del Sr. AlcaldePresident, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els tres vots dels
regidors del grup municipal Compromís i els cinc vots dels regidors del grup
municipal EUPV: AC), cinc abstencions (quatre dels regidors del grup municipal
PP i una del regidor del grup municipal Ciudadanos), i cap vot en contra, a dopta
el següent ACORD:
Primer. Aprovar el Pla Director d'Inversions 2016-2019, amb les
inversions anuals que figuren en part expositiva del present acord per un import
total de 4.195.000,00€.
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Vist que l'expedient ha estat fiscalitzat favorablement per la Interventora.

Segon. Donar compte del present acord a la Vicesecretaria General, a la
Unitat de Contractació i a l'oficina Pressupostària, per al seu conèixement i
efectes.
La presidència dóna la paraula als portantveus dels grups polítics
municipals, les intervencions es poden consultar i escoltar en el fitxer d'àudio
adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar l'enllaç
en el seu navegador web per a la seua reproducció:
Àudio: 04.mp3
Vídeo: http://videople.es/291
5è.- EXP. NÚM. 2020/2017, APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE MOBILITAT, EN
CONCRET DEL TÍTOL VIII (DE LA ZONA BLAVA)
I EL TÍTOL X
(PROCEDIMENT SANCIONADOR).

“Vist l'informe de Secretaria de data 25 de maig de 2017, en relació amb
el procediment i la Legislació aplicable per a procedir a la modificació de
l'Ordenança municipal de Mobilitat, que va ser aprovada pel Ple per Acord de
data 30 d’abril de 2016.
Vist el projecte de modificació de l'Ordenança elaborat per l’Intendent
Principal Cap de la Policia Local, com a cap dels serveis administratius propis de
la Policia Local, lliurat amb data 7 de juny de 2017.
Vist l’informe de secretaria de data 8 de juny de 2017, en el cual es fa
constar que el projecte de l’Ordenança Municipal de Mobilitat, realitzat pels
serveis de la Policia Local, s’adecua a la Normativa vigent.
Considerant que s'ha realitzat la tramitació legalment establida i vista la
competència del Ple, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei de 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Foment i Seguretat, aquesta Prefectura PROPOSA:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació dels següents articles de
l'Ordenança Municipal de Mobilitat, que quedaran redactats en els següents
termes:
Article 39. Zones d'estacionament controlat (…)
Article 42. Infraccions i pagament (…)
Article 43 Anul·lació de denúncies: (…)
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Vist l’informe proposta de l'Intendent Principal de la Policia Local, de 9 de
juny de 2017, fiscalitzat de conformitat per l’Interventora Municipal, en el que
consta:

Article 52 Competències (…)
Article 53 Quadre general d'infraccions i nomenclàtor (…)
SEGON.- Sotmetre la modificació dels citats articles de l’Ordenança
Municipal de Mobilitat, a informació pública i audiencia dels interesats, amb la
publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia i tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
pel termini de trenta dies perquè puguen presentar reclamacións o
suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. De no presentar-se
reclamacions o suggeriments en el mencionat termini, es considerarà aprovada
definitivament la modificació del articles, sesse necessitat d’Acord exprés pel
Ple.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar
qualsevol classe de documents relacionats amb aquest assumpte.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment i Seguretat, de 15
de juny de 2017, proposant al Ple de la Corporació l’aprovació inicial de dita
modificació.
El Ple de l'Ajuntament, per quinze vots a favor (el vot del Sr. AlcaldePresident, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els tres vots dels
regidors del grup municipal Compromís i els cinc vots dels regidors del grup
municipal EUPV: AC), cinc vots en contra (quatre dels regidors del grup
municipal PP i una del regidor del grup municipal Ciudadanos), i cap abstenció,
adopta el següent ACORD:

Article 39. Zones d'estacionament controlat
1.- L'Ajuntament podrà regular dins del terme municipal zones d'estacionament
controlat mitjançant màquines expenedores de tiquets o parquímetres, segons el
sistema de gestió que acorde el Ple.
2.- Els horaris de les zones regulades seran els següents:
HORARI D'HIVERN: Des del 15 de setembre al 14 de juny (tots dos inclosos)
De dilluns a divendres: 09:00 -14:00h; 16:00-20:00h
Dissabtes: 09:00 - 14:00h
Diumenges i festius, lliure.
HORARI D'ESTIU: Des del 15 de juny al 14 de setembre (tots dos inclosos)
De dilluns a divendres: 09:00 -14:00h; 16:30-20:30h
Dissabtes: 09:00 - 14:00h
Diumenges i festius, lliure.
S'estableixen com a dies festius els següents:
- Del 16 al 18 de Març
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Primer. Aprovar inicialment la modificació dels següents articles de
l'Ordenança Municipal de Mobilitat, que quedaran redactats en els següents
termes:

- Del 15 al 20 d'Agost
3.- Aquestes zones no les poden utilitzar els vehicles amb un pes Màxim
Autoritzat superior a 3.500 quilos, autobusos, motocicletes i ciclomotors de dues
rodes, encara que hagen obtingut el tiquet d'estacionament reglamentari.
4.- Les exempcions de complir les disposicions d'aquest títol es troben regulades
en la corresponent Ordenança fiscal municipal.
Article 42. Infraccions i pagament

Article 43 Anul·lació de denúncies:
1.- Les infraccions per mantenir estacionat el vehicle a l'excés sobre el temps
autoritzat o pagat podran anul·lar-se durant el mateix dia en el qual s'haja comès
la infracció, aplicant les tarifes d'anul·lació que s'arrepleguen en l'Ordenança
Reguladora del servei O.R.A. i de les taxes per a l'estacionament de vehicles de
tracció mecànica en determinades vies publiques amb limitació horària (O.R.A.).
2.- Les infraccions per estacionar el vehicle en zona d'estacionament limitat
mancant o sense col·locar el tiquet que ho autoritza, no es podran anul·lar.
Article 52 Competències
1.- De conformitat amb l'establit en l'article 84.4 del Reial Decret Legislatiu
6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre Tràfic,
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, en concordança amb el que es
disposa en l'article 21.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, la facultat per a sancionar les infraccions als preceptes
relatius a les normes de circulació comeses en les vies urbanes del municipi de
11
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1.- L'estacionament de vehicles en les zones sotmeses al control estarà subjecte
al pagament de l'import fixat en la corresponent Ordenança fiscal municipal.
2.- Constituïxen infraccions a la present Ordenança els fets següents:
- Estacionar el vehicle en zona d'estacionament limitat mancant o sense
col·locar el tiquet que ho autoritza.
- Mantenir estacionat el vehicle a l'excés sobre el temps autoritzat o pagat.
Les infraccions se sancionaran de conformitat amb el que es disposa en el règim
sancionador de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat
Vial.
La Policia Local, mitjançant el servei de grua, podrà retirar de la via al Dipòsit
Municipal aquells vehicles que romanguen estacionats en llocs habilitats per
l'autoritat municipal, com d'estacionament amb limitació horària sense col·locar
el distintiu que ho autoritza, o quan sobrepasse el triple del temps autoritzat o
abonat, conforme al que es disposa en l'article 105 del Reial Decret Legislatiu
6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Tràfic,
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.

Xàtiva, correspon a l'Alcalde.
Article 53 Quadre general d'infraccions i nomenclàtor
1.- Les infraccions en matèria de tràfic se sancionaran de conformitat amb el que
es disposa en el règim sancionador de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles
a Motor i Seguretat Vial.
2.- El quadre d'infraccions i imports s'aprovarà o modificarà per resolució
d'Alcaldia.
Segon. Sotmetre la modificació dels citats articles de l’Ordenança
Municipal de Mobilitat, a informació pública i audiència dels interesats, amb la
publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia i tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
pel termini de trenta dies perquè puguen presentar reclamacións o
suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. De no presentar-se
reclamacions o suggeriments en el mencionat termini, es considerarà aprovada
definitivament la modificació del articles, sesse necessitat d’Acord exprés pel
Ple.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar
qualsevol classe de documents relacionats amb aquest assumpte.
La presidència dóna la paraula als portantveus dels grups polítics
municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar en el fitxer d'àudio
adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar l'enllaç
en el seu navegador web per a la reproducció:
Àudio: 05.mp3

6è. 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, als efectes 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 des del 208 fins al 259 (corresponents al mes de maig de 2017).
L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.
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Vídeo: http://videople.es/292

7è. DACIÓ DE COMPTE MATÈRIES DELEGADES EN LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
No hi ha cap assumpte per a tractar.
8è. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS:
El secretari sol·licita acords de ratificacions de la inclusió dels assumptes
en l'ordre del dia, a fi de tractar sobre els mateixos, atès que no havien estat
dictaminats prèviament. Aquestes ratificacions s'acorden per unanimitat dels vint
membres presents.
8.1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTANTVEU DEL GRUP
MUNICIPAL EUPV-XÀTIVA, PER LA RECUPERACIÓ DE LA FILOSOFIA EN
LES NOSTRES AULES.

“Conseqüència de la implantació de la LOMQE s’han perdut dues de les tres
assignatures comuns que es venien impartint en Filosofia fins ara o, fins a
quatre, si contem amb la desapareguda Educació per la ciutadania. A açò
afegim una alternativa a la Religió, l’anomenada Valors Ètics, que adscrita al
departament de filosofia també potser impartida per Geografia i Història. Tot açò
suposa que la Filosofia, que ha estat històricament fonamental en el nostre
sistema educatiu, pateix el major retall infligit a una matèria des que començaren
les reformes i contrareformes que s’inicià amb la LOGSE en 1990 i que encara
avui continua amb la LOMQE, el que va a suposar la reducció de més del 60%
de les hores lectives. Amb la Llei Wert, aquesta assignatura deixa de ser
obligatòria en 2on de Batxillerat.
La comunitat educativa al complet (pares, mares, alumnat, professorat i
sindicats) donen suport a què la FILOSOFIA siga una assignatura obligatòria a
l'ensenyament valencià. A més, PP, C's, PSOE, Compromís i Podem, van
aprovar una resolució a les Corts reclamant a la Conselleria d'educació que fes
obligatòria FILOSOFIA a 4t ESO i 2on de Batxillerat. La Conselleria NO té
previst fer res pel curs 2017/18.
13
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Es dóna lectura pel Sr. Secretari, de la Moció presentada pel Portantveu
del Grup municipal EUPV-XÀTIVA, el dia 1 de juny de 2017 i registre d'entrada
número 6484, per a la recuperació de la Filosofia en les nostres aules, amb el
següent tenor literal:

Catalunya, Andalusia, Astúries, Extremadura, Aragó, Cantàbria, Balears, La
Rioja i Múrcia han protegit la matèria en els seus currículums. Per contra, al País
Valencià han augmentat les hores de Filosofia en 1er però, a canvi, han llevat
l’obligatorietat en 2on.
Els professors de la Xarxa Estatal de Filosofia, que coordina a totes les
associacions, fundacions i institucions docents relacionades amb l’exercici de la
professió filosòfica, insisteixen en què el més preocupant és que l’assignatura
s’està quedant marginada a marxes forçades en un context de pèrdua d’interès
generalitzat per les Humanitats i en les que es tendeix a agrupar les diferents
àrees de coneixement per optimitzar la gestió.
Reclamen la necessitat de la Història de la Filosofia, no sols pels continguts sinó
perquè competències com la capacitat argumentativa o l’anàlisi profund dels
textos no es desenvolupen tant en altres assignatures com en aquesta. Volem
un sistema educatiu que forme ciutadans i ciutadanes crítiques El Govern
Valencià (Compromís i PSOE) fa dos anys que és al govern, i encara no ha fet
res per revertir els efectes perversos de la LOMQE del PP contra la filosofia.
Per aquestes raons proposen al Ple de l'Ajuntament de Xàtiva l’adopció del
següent ACORD:
PRIMER: Instar al Consell a garantir l’assignatura de la Filosofia com
matèria específica obligatòria sense que vaja en detriment d’altres matèries per
a que siga matèria obligatòria en 4rt de l’ESO i en 2on de Batxillerat.
SEGON: Exigir al Govern Valencià que negocie amb la comunitat
educativa abans de l’inici del curs 2017-1018.

-Al President de la Generalitat Valenciana
-Al Conseller d’Educació.
-Als grups parlamentaris representats en les Corts Valencianes.
-A la Xarxa Estatal de Filosofia”
El Ple de l'Ajuntament, per sis vots a favor (els cinc vots dels regidors del
grup municipal EUPV: AC i el vot del regidor del grup municipal Ciudadanos),
deu vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President, el sis vots dels regidors del
grup municipal PSOE i els tres vots de les regidores del grup municipal
Compromís), i quatre abstencions (els quatre dels regidors del grup municipal
PP), adopta el següent ACORD:
Únic. Rebutjar la moció presentada pel Portanveu del grup municipal
Esquerra Unida de Xàtiva, sobre la recuperació de la Filosofia en les nostres
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TERCER: Donar trasllat dels acords a:

aules, de conformitat amb la votació del present acord.
La presidència dóna la paraula als portantveus dels grups polítics
municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar en el fitxer d'àudio
adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar l'enllaç
en el seu navegador web per a la reproducció:
Àudio: 08.01.mp3
Vídeo: http://videople.es/293
8.2.- MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTANTVEUS DELS GRUPS
MUNICIPALS PSPV-PSOE, COMPROMÍS I EUPV-XÀTIVA, PER UN
FINANÇAMENT JUST.
Es dóna lectura pel Sr. Secretari, de la Moció presentada pels Portantveus
dels Grups municipals PSPV-PSOE, COMPROMÍS i EUPV-XÀTIVA, el dia 21
de juny de 2017 i registre d'entrada número 6485, per un finançament just, amb
el següent tenor literal:

Com diu el manifest impulsat per la Generalitat Valenciana, tot pot canviar,
perquè hi ha una coincidència total entre totes les forces polítiques i socials per
a donar per acabada aquesta situació.
El manifest proposava les demandes següents:
1. Una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic, amb
efectes a 1 de gener de 2014, que possibilitarà als valencians i les valencianes
disposar d'uns serveis públics fonamentals (sanitat, educació i protecció social)
de qualitat, i permetrà de la mateixa manera l'exercici de les competències
pròpies (ocupació, habitatge, medi ambient, infraestructures, cultura, promoció
econòmica) i arribar, com a mínim, a la mitjana de finançament per habitant del
conjunt de comunitats autònomes.
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“Durant el mes d’abril de 2016 la Generalitat Valenciana va promoure la recollida
de signatures a favor d’un manifest que portava per títol “Per un finançament
just”. Més de 600 entitats valencianes, entre les quals més 300 ajuntament
valencians, el van subscriure. Posteriorment, a les Corts Valencianes s’han pres
per unanimitat diferents acords, amb data 22 de febrer de 2017 i 5 d’abril de
2017, respecte a la necessària reforma del sistema de finançament i les
inversions de l’Estat d’acord al pes poblacional de la Comunitat Valenciana.

2. El reconeixement del dèficit de finançament acumulat des que es van dur
a terme les transferències de competències a la Comunitat Valenciana, xifrat
almenys en 12.433 milions d'euros des del 2002 fins al 2013, com també la
definició i l'establiment d'un mecanisme de compensació dels dits dèficits.
3. L'execució per part de l'Estat d'unes inversions en infraestructures
equiparables, com a mínim, al pes poblacional de la Comunitat Valenciana i la
compensació de la insuficiència inversora dels últims anys
Ara, amb la finalitat de mantindré viu l’esperit d’aquell impuls, el ple l’Ajuntament
de Xàtiva proposa l’acord de les mesures següents que ajuden a promoure una
major conscienciació entre la ciutadania de la necessària i urgent revisió del
sistema de finançament que permeta a les valencianes i als valencians l’exercici
de les seues competències i un major benestar social.”
El Ple de l'Ajuntament, per dinou vots a favor (el vot del Sr. AlcaldePresident, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els cinc vots dels
regidors del grup municipal EUPV: AC, els tres vots de les regidores del grup
municipal Compromís i els quatre vots dels regidors del grup municipal PP), una
abstenció (la del regidor del grup municipal Ciudadanos), i cap vot en contra,
adopta el següent ACORD:
Primer. Instar el Govern Central a realitzar una reforma immediata del
sistema de finançament autonòmic que possibilite als valencians i les
valencianes disposar dels recursos suficients per a poder gaudir d'uns serveis
públics de qualitat i permeta, d’igual manera, l'exercici de les competències
pròpies.

Tercer. Mostrar el suport de l’Ajuntament al manifest penjant una
pancarta a la façana de l’ajuntament o d’altres edificis públics amb el lema “Per
un Finançament Just”.
Quart.
Impulsar i fomentar la celebració de jornades, reunions,
conferències o actes sobre la reforma necessària del sistema de finançament i la
confecció de cartells i d’altres materials publicitaris per a col·locar-los als edificis
públics i dependències municipals amb el lema “Per un Finançament Just”.
Cinquè. Notificar el present acord a la Presidència de la Generalitat
Valenciana, a les Corts Valencianes i a la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies perquè faciliten els materials que editen o els acords que puguen
prendre a favor de la reforma del sistema de finançament.
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Segon. Instar el Govern de l’Estat perquè les inversions territorialitzades
es facen d’acord amb el pes poblacional.

La presidència dóna la paraula als portantveus dels grups polítics
municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar en el fitxer d'àudio
adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar l'enllaç
en el seu navegador web per a la reproducció:
Àudio: 08.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/294
8.3.- MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTANTVEUS DELS GRUPS
MUNICIPALS PSPV-PSOE, COMPROMÍS, EUPV-XÀTIVA I PARTIT POPULAR,
PER SUMAR-SE A LA XARXA DE MUNICIPIS LLIURES DE TRÀFIC DE
PERSONES DESTINATS A LA PROSTITUCIÓ.
Es dóna lectura pel Sr. Secretari, de la Moció presentada pels Portantveus
dels Grups municipals PSPV-PSOE, COMPROMÍS, EUPV-XÀTIVA I PARTIT
POPULAR, el dia 21 de juny de 2017 i registre d'entrada número 6483, per
sumar-se a la xarxa de municipis lliures de tràfic de persones destinats a la
prostitució, amb el següent tenor literal:

Regular la prostitució legitima implícitament les relacions patriarcals:
equival a acceptar un model de relacions asimètriques entre homes i
dones, establir i organitzar un sistema de subordinació i dominació de les
dones, anul·lant la laborde diversos decennis per millorar la lluita per la igualtat
de les dones.
En legitimar-la es converteix en un suport del control patriarcal i de
subjecció Sexual de les dones, amb un efecte negatiu no solament sobre les
dones i menorsn que estan en la prostitució, sinó sobre el conjunt de les
dones com a grup, ja que la prostitució confirma i consolida les definicions
patriarcals de les dones, la funció de les quals seria la d'estar al servei sexual
dels homes.
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“La prostitució és una forma d'explotació que ha de ser abolida i no una
professió que cal reglamentar perquè és una forma de violència de gènere
extrema: «el que les dones prostituïdes i homes han de suportar equival al
que en altres contextos correspondria a la definició acceptada d'abús sexual i
violació reiterada. El fet que es pagui una quantitat de diners pot transformar
aquest abús en una «ocupació»,al que se li vol donar el nom de "treball
sexual"?

Si reglamentem la prostitució, integrant-la en l'economia de mercat, estem
dient que això és una alternativa acceptable per a les dones i, per tant, si és
acceptable, no és necessari remoure les causes, ni les condicions socials
que possibiliten i determinen a les dones a ser prostituïdes. A través
d'aquest procés, es reforça la normalització de la prostitució com una «opció per
a les pobres».
Si convertim aquesta violència en una professió com una altra qualsevol per
a les dones. Com podrem educar per a la igualtat en una societat on
les/els menors sabran que el seu futur pot ser prostitutes, veient a altres
exhibir-se en aparadors a l'estil del barri vermell d'Holanda, i els nois
sabran que pot usar-les per al seu gaudi sexual si tenen els suficients diners per
pagar per això?
En una societat que regule la prostitució estem socialitzant a xiquetes i
xiquets en valors clarament diferenciats: Als xiquets, en què ells com a
homes, van a poder comprar, pagar per usar, el cos, l'atenció, el temps de
les dones. I a les xiquetes, en què elles com a dones, poden estar al servei
dels homes. Potser no elles personalment o directament, però sí les
dones, moltes dones. Si es regula la prostitució, educar en la igualtat a
les nostres municipis serà impossible.

Estem immersos no solament en una lluita econòmica, sinó també en una
lluita ideològica, de valors i en una lluita per construir una altra subjectivitat i
una altra consciència social. Si volem construir realment una societat en
igualtat hem de centrar les mesures en l'eradicació de la demanda, a
través de la denúncia, persecució i penalització del prostituïdor (client) i del
proxeneta: Suècia penalitza als homes que compren dones o menors amb
finalitats de comerç sexual, amb penes de presó de fins a 6 mesos o
multa, perquè tipifica aquest delicte com a «violència remunerada». En cap
cas es dirigeix contra les dones prostituïdes, ni pretén la seva penalització o
sanció perquè la prostitució és considerada com un aspecte de la violència
masculina contra dones, xiquetes i xiquets.
Canviar el destí de les dones i homes que estan en la prostitució passa
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Per això compartim i defensem clarament l'ambiciosa postura del
moviment abolicionista que busca anar a l'arrel d'un problema que afecta als
drets humans. Drets que mentre que essencials estan fora de discussió: els
de tota persona a no ser abusada ni utilitzada sexualment, ni de forma
gratuïta ni a canvi de cap compensació econòmica. Per aquest motiu el
focus hem de dirigir-lo a les persones que demanden, la clientela, els
prostituïdors. Perquè sense demanda, l'oferta desapareix.

per plantejar un sistema econòmic just i sostenible que incorpori en
igualtat a tots dos sexes. Canviar el seu destí passa per perseguir a les
màfies i no afavorir la seua instal·lació al nostre país amb lleis permissives i
amb models econòmics basats en la rajola o en "Eurovegas" a les nostres
ciutats. Canviar el seu destí passa per transformar la mentalitat d'aquests
homes, no només amb multes que els lleven les ganes sinó amb una educació
que obligue als mitjans a canviar la imatge de la dona com a objecte sexual i als
homes a corresponsabilitzar-se emocional i vitalment.
Canviar el seu destí passa perquè els drets de les dones deixen de ser
drets de segona i passen a formar part de debò dels drets humans.
Es diu que la prostitució sempre ha existit, diuen. També les guerres, la
tortura, l'esclavitud infantil, la mort de milers de persones per gana. Però això
no és prova de legitimitat ni validesa. Tenim el deure de imaginar un món
sense prostitució, el mateix que hem après a imaginar un món sense
esclavitud, sense apartheid, sense violència de gènere, sense infanticidi ni
mutilació d'òrgans genitals femenins.
Només així podrem mantenir una coherència entre els nostres discursos
d'igualtat en la societat i a l'educació i les pràctiques reals que mantenim i
fomentem.
Per això el nostre municipi ha d'implicar-se activament, hui més que mai,
en aquesta lluita per la igualtat d'homes i dones apostant per
l'abolició de la prostitució començant aquest compromís per unir-nos a la
xarxa de municipis lliures del tràfic de dones, xiquetes i xiquets destinats a la
prostitució.”

Primer. El nostre Ajuntament s'adhereix a la Xarxa de municipis lliures de
trata de persones destinats a la prostitució.
Segon. El nostre Ajuntament dissenyarà una campanya per
sensibilitzar i convèncer a la població que la prostitució no consentida
lliurement, és una forma de violència de gènere i explotació sexual, buscant
el fet de des legitimar social i públicament els prostituïdors o clients,
protagonistes, actors responsables i còmplices actius en aquesta forma de
violència de gènere.
Tercer. El nostre Ajuntament exigirà al Govern Central, i a la nostra
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint regidors presents,
ACORDA:

Comunitat Autònoma, que s'aplique realment la llei, perseguint el tràfic de
dones i persones, i als proxenetes que estan actuant a plaer principalment,
en els clubs i bordells de carretera.
Quart. El nostre Ajuntament, seguint l'exemple de la normativa sueca, en
cap cas dirigirà la seua acció contra les dones i persones prostituïdes, ni
pretendrà la seua penalització o sanció, sinó que, en col·laboració amb
l'Administració Central i Autonòmica, proveirà de fons per a serveis socials
integrals, dirigits a qualsevol persona prostituïda que desitge deixar aquesta
ocupació ajudant-les a que abandonen la prostitució.
Cinquè. El nostre Ajuntament apostarà també per una intervenció
preventiva de les causes enfront de la repressora de les conseqüències,
exigint al govern i a l'administració autonòmica eradicar la precarietat del
mercat laboral i les condicions d'explotació que en ell es viuen, que provoquen
que la prostitució siga de vegades l'única alternativa per poder pagar els deutes
o mantenir a la família.
Sisè. El nostre Ajuntament instarà al Govern Central i Autonòmic perquè
desenvolupe normativa que impedisca que els mitjans de comunicació, tant
impresos, com a audiovisuals, es beneficien amb l'explotació sexual.
Setè. Donar trasllat de la present proposta a la Xarxa de municipis lliures
de trata, al Govern Central, i al Govern Autonòmic.
La presidència dóna la paraula als portantveus dels grups polítics
municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar en el fitxer d'àudio
adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar l'enllaç
en el seu navegador web per a la reproducció:

Vídeo: http://videople.es/295
8.4. MOCIÓ “IN VOCE” DE FRANCESCA CHAPÍ ALBERO, REGIDORA
DEL GRUP MUNICIPAL EUPV-XÀTIVA, SOBRE EL DIA DE L’ORGULL
LÈSBIC, GAI, TRANSSEXUAL, BISEXUAL I INTERSEXUAL (LGTBI).
La Sra. Francesca Chapí Albero, Regidora del grup municipal EUPVXÀTIVA, presenta “in voce” una moció recolçaada per tots els grups municipals
sobre el dia de l’orgull lèsbic, gai, transsexual, bisexual i intersexual (LGTBI),
amb el següent tenor literal:
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Àudio: 08.03.mp3
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“El dia 28 de juny celebrem l’Orgull de la diversitat sexual, familiar i de gènere.
Eixe dia en 1969 es van produir diverses revoltes en Stonewall (EE.UU.) per
denunciar la criminalització a la qual estaven sotmeses les persones LGTB+.
Aquelles revoltes van suposar l’inici del moviment contemporani per la igualtat i
la dignitat de lesbianes, gais, transsexuals, transgèneres, bisexuals i
intersexuals. I des d’aquell moment, cada any, moltes ciutats arreu el món
commemoren aquest dia per reivindicar els drets, la dignitat i la igualtat per a
lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals. 46 anys després, i malgrat ser un
país capdavanter en reconèixer drets a lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals
queda molt camí per recórrer cap a la igualtat real.
És necessari el reconeixement a tots aquells sectors vinculats a les lluites
socials, per ser els i les màximes responsables que ara mateix existisquen certs
drets reconeguts a les persones LGTB+. Cal reconèixer també l’existència
d’iniciatives de les diverses administracions, des de l’àmbit municipal a l’europeu
que tenen com a objectiu un compromís amb la lluita col·lectiva per la igualtat i
la llibertat de tota la ciutadania.
No obstant això, l’assetjament que les persones LGTB+ continuen patint a les
aules, la discriminació al treball i l’exclusió de serveis públics (especialment
sanitaris) són alguns exemples de situacions de desigualtat amb les que
continuem trobant-nos. L'educació apareix com l'instrument més eficaç en la
lluita contra la discriminació i la intolerància. La protecció i normalització del
col·lectiu LGTB+ en escoles i instituts ha de ser una prioritat, en lloc de fer
desaparèixer els escassos avanços aconseguits en la matèria amb l'eliminació
de l'assignatura de 'Educació per a la Ciutadania', una mesura ideològica que
perpetuarà l'assetjament escolar i l'odi a la diferència. Per aquesta raó, és
necessari defensar amb decisió una educació que contribuïsca a posar fi a
aquesta xacra social i a promoure el respecte a la dignitat ciutadana de
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. Sense oblidar que
aquesta lluita per la igualtat no serà completa si no treballem al mateix temps
contra altres desigualtats, com el masclisme i el racisme.
Ja hem donat un pas important al País Valencià amb la creació d’un grup de
treball per elaborar l’esborrany del projecte de llei integral de dret a la identitat i
expressió de gènere a la Comunitat Valenciana promoguda per la Conselleria de
Polítiques Inclusives i que ha contat amb la col·laboració de les associacions
LGTB+ i que en breu es farà públic. Però serà necessària d’una llei integral a
nivell estatal que aborde tota la problemàtica des d’una perspectiva holística
(sanitària, educativa, laboral, etc.), elimine completament qualsevol referència
patologitzant i atorgue el ple dret a la identificació sense necessitat d’aval
professional de cap tipus.
Qualsevol dona, independentment de la seua orientació sexual, ha de tenir dret
a la maternitat. S’ha de posar fi a la discriminació en l’accés als tractaments de
reproducció assistida a través de la sanitat pública. És un dret protegit per la llei i

no pot ser soscavat pel fet de no tenir parella masculina.
Des de les institucions hem de seguir treballant en pro de la igualtat legal, social
i de totes les persones. Cal impedir que les conviccions morals o ideològiques
individuals seguesquen posant entrebancs l'avanç de la igualtat, que és el camí
de la democràcia. Tot i que la igualtat legal és ja una realitat generalitzada, la
igualtat social i real del col·lectiu LGTB+ és encara una assignatura pendent que
cal abordar amb urgència i decisió.
Els municipis són els espais més propers a la ciutadania, i per això han de jugar
un paper capital en la normalització del col·lectiu LGTB+, sent un referent
d'integració i lluita contra la discriminació. Per això és precís el seu compromís
en donar resposta a la població LGTB+ en tot allò que siga de la seua
competència.
Per tot açò, amb motiu del dia de l’Orgull LGTB+, hem de promoure accions per
aconseguir arribar a la fi de la carrera per la igualtat i la no discriminació de les
persones LGTB+.”
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint regidors presents,
ACORDA:
Primer. Realitzar una denúncia explícita contra l’homofòbia, lesbofòbia,
bifòbia i transfòbia, així com expressar un compromís concís d’engegada de
mesures per a eradicar aquesta xacra social.
Segon. Vetlar per la visibilitat de la realitat LGTB+ en l’oferta literària i
lúdica a les nostres biblioteques així com als actes lúdics i culturals organitzats
per l’Ajuntament.

Quart. Reivindicar una educació pública, laica, de qualitat i que atenga a
la diversitat com a requisit mínim per a crear un espai educatiu on imperen els
valors democràtics i de tolerància i crear mecanismes efectius de detecció de
violència i del seu tractament.
Cinquè. Col·laborar activament, mitjançant polítiques públiques en la
defensa de la diversitat familiar, lluitant contra qualsevol tipus de discriminació
que puguen patir les famílies homoparentals, tant simbòlicament com
materialment.
Sisè. Donar suport de manera activa a l’associacionisme LGTB+,
especialment entre la joventut, així com atendre a les seues demandes i
propostes de forma real i activa.
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Tercer. Engegar mesures des de l’ajuntament per promoure el respecte i
eradicar aquesta xacra social, en especial de caràcter educatiu, i utilitzarem en
aquest sentit les iniciatives culturals i festives. Fomentar i recolzar actituds
respectuoses en l’associacionisme de qualsevol àmbit.

Setè. Expressar un compromís efectiu contra les retallades socials,
especialment la prevenció i el tractament del VIH/sida, i posar especial cura a la
situació de les persones migrades, fent campanyes de prevenció i reivindicant la
sanitat pública universal.
Vuitè. Traslladar al Consell Escolar Municipal la voluntat de crear un
protocol conjunt coordinat entre AMPA’s, professorat i alumnes d’atenció a
persones LGTB+ als centres escolars.
Novè. Donar compte anual al mes de maig ( mes en el qual es troba el dia
contra l’LGTBfòbia a la comissió d’Educació.
Desè. Condemnar i denunciar el rebuig a persones per motius d’orientació
sexual, gènere, sexe o rols normatius de gènere, així com declarar el nostre
poble com a “LGTBfriendly”
Onze. Traslladar aquesta moció al Consell Escolar Municipal i a les
AMPA’S, així com als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, al Ministeri
de Sanitat, al Govern Central i a les associacions LGTB del País Valencià.
La presidència dóna la paraula als portantveus dels grups polítics
municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar en el fitxer d'àudio
adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar l'enllaç
en el seu navegador web per a la reproducció:
Àudio: 08.04.mp3
Vídeo: http://videople.es/296
9è. DESPATX EXTRAORDINARI.

10è. PRECS I PREGUNTES.
Es formulen els següents precs i preguntes que es poden consultar i
escoltar en el fitxer d'àudio adjunt al document amb el nom següent i amb el
vídeo que podrà copiar l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:
Àudio: 10.mp3
Vídeo: http://videople.es/297
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No hi ha cap assumpte per a tractar.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor Alcalde alça la sessió a
les tretze hores i cinc minuts, estenent-se la present acta per mi, el secretari,
amb el seu vistiplau. Com a fedatari done fe amb l'advertiment que l'acta es
troba pendent d'aprovació i a reserva dels termes que resulten de l'aprovació
d'aquesta. D'acord amb el que preveu l'article 206 del Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Vist i plau,
EL SECRETARI,
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L'ALCALDE,

