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PLE ORDINARI NÚM. 5

ACTA  DE   LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL PLE  DE L'EXCEL·LENTÍSSIM
AJUNTAMENT D'AQUESTA CIUTAT DE XÀTIVA CELEBRADA EL DIA  DOS DE
MARÇ DE DOS MIL SIS, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA

A la Sala de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i
deu minuts del dia 2 de març de 2006, sota la presidència del Sr. Alfonso Rus Terol,
alcalde de Xàtiva, assistit pel Sr. Eduardo Balaguer Pallás, vicesecretari de
l'Ajuntament de Xàtiva, secretari en Funcions, es van reunir els senyors que tot
seguit es relacionen, en nombre de vint, a fi de celebrar sessió ordinària del Ple, en
primera convocatòria, 80 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986.

Constitueixen els presents quòrum suficient, superior al terç de què legalment
integren el Ple, exigit per a donar inici a la sessió, en primera convocatòria, segons
el que preveu l'article 90 de l'esmentat Reglament, segons es detalla:

ASSISTENTS:

1. Sr. Alfonso Rus Terol
2. Sr. Vicente Parra Sisternes
3. Sra. Mª José Masip Sanchis
4. Sr. Rafael Capuz Aznar
5. Sr. Ramón Vila Gisbert
6. Sr. Antonio Perales Perales
7. Sra. María Emilia Soro Perona
8. Sra. Rosa María Esteban Miedes
9. Sr. José Antonio Vidal Piquer
10. Sra. Elena Llopis Arnero
11. Sr. Juan Carlos Crespo Badía
12. Sr. Jorge Herrero Montagud
13. Sr. Ildefonso Suárez Garrido
14. Sra. Mar Vicent García
15. Sr. Tomás Fuster Bellido
16. Sr. Rafael Llorens Gozalbes
17. Sr. Roger Cerdà Boluda
18. Sr. Vicent Caballero Hidalgo
19. Sr. Josep Martínez Alventosa
20. Sra. Cristina Mª Suñer Tormo

ABSENTS:

El Sr. Ramón Ortolá Mestre, que no excusa la seua no assistència.
Durant el transcurs de la sessió s'incorporen el Sr. Tomás Fuster Bellido i la

Sra. Cristina Mª Suñer Tormo.
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Oberta la sessió a l'hora abans indicada, el Sr. president va ordenar al
secretari procedira segons l'Ordre del Dia inserit en la convocatòria de la sessió.

1r -  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
NÚMERO 3, DE 30 DE GENER DE 2006 I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA, NÚMERO 4,  DE DOS DE FEBRER DE 2006

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 va preguntar si algun membre de la
corporació havia de formular alguna observació  a les actes de les sessions
anteriors, que havien sigut distribuïdes junt amb la convocatòria de la present
sessió.

No havent-se formulat cap objecció, per unanimitat dels senyors presents van
ser aprovades les actes de referència, corresponents a la sessió extraordinària
celebrada el dia 30 de gener de 2006 i a la sessió ordinària celebrada el dia 2 de
febrer de 2006.

2n -  SOBRE DACIÓ DE COMPTE I CONFIRMACIÓ DE LA RESOLUCIÓ
D'ALCALDIA NÚMERO 218 SOBRE “DELEGACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ DE
L'ALCALDE EN LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS LA COSTERA-CANAL”

El secretari va donar compte  de la Resolució d'Alcaldia número 218, de 27 de
febrer de 2006, que diu textualment:

“Els Estatuts de la Mancomunitat de Municipis La Costera-Canal, de la qual
l'Ajuntament de Xàtiva forma part, estableixen, en l'article 7, que el Ple d’aquest ens
supramunicipal estarà integrat per l'alcalde i un regidor de cadascun dels municipis,
escollits aquests pels seus respectius plens. Aquesta elecció, segons resen els
Estatuts es realitzarà per majoria absoluta del Ple de cada Ajuntament, en primera
convocatòria, i per majoria simple en cas de no aconseguir-se aquella.  Dels dos
representants municipals en la Mancomunitat només a l'alcalde s'atribueix el sufragi
actiu i passiu.

El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva, en sessió extraordinària de 3 de juliol de
2003, va acordar, per unanimitat del nombre legal dels membres que l'integren,
“aprovar les representacions proposades per l'Alcaldia en les distintes institucions,
consells i entitats” de les quals l'Ajuntament en forma part i, entre elles, a la
Mancomunitat de Municipis La Costera-Canal, com a “vocal nat”, al “senyor Alfonso
Rus Terol”.

La impossibilitat material d'atendre les múltiples obligacions inherents al
càrrec d'alcalde-president de l'Ajuntament de Xàtiva han condicionat la decisió
d'aquest edil de renunciar al càrrec de president de la Mancomunitat, així com
proposar la delegació de la representació municipal de “vocal nat” en el primer tinent
d'alcalde, el senyor Vicente Parra Sisternes. Aquesta decisió va ser anunciada en la
sessió ordinària del Ple de la Mancomunitat celebrat el dia 22 de desembre de 2005
i formalitzada per mitjà d'un escrit de renúncia presentat el dia 22 de febrer de 2006
davant el Registre General de la Mancomunitat.

Conseqüentment, segons el que preveu l'article 7 dels Estatuts de la
Mancomunitat de Municipis La Costera-Canal (referit a la designació de
representants dels municipis en el Ple de la Mancomunitat), en relació amb els
articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
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Local i article 13.5 de la Llei 30/92, de 26 de novembre LRJPA (referits al règim de
delegacions) i, finalment, l'article 38 c) i d) del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic (referit a la intervenció del Ple en la designació de
representants municipals en òrgans col·legiats que forme part).

Per la present RESOLC EL SEGÜENT:
Primer.- Delegar en el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Xàtiva, el

senyor Vicente Parra Sisternes, la condició de “vocal nat” en la Mancomunitat de
Municipis la Costera Canal, a què fa referència l'acord del ple municipal de data 3 de
juliol de 2003.

Segon.- Proposar al Ple de l'Ajuntament de Xàtiva la confirmació de la
present resolució i, en conseqüència, la designació del senyor Vicente Parra
Sisternes com a vocal nat en representació de l'alcalde de Xàtiva en la
Mancomunitat de Municipis la Costera Canal, amb tots els drets i efectes prevists en
els articles 7 i 9 dels Estatuts d'aquesta.

Tercer.- De la present Resolució, que produirà efectes des del dia en què
siga confirmada pel Ple, es donarà compte a la Presidència en funcions de la
Mancomunitat i al propi interessat.”

Obert el debat sobre la ratificació de l'assumpte pren la paraula el Sr. Josep
Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra Unida: l'Entesa, manifesta la seua
intenció de votar en contra, que motiva segons la seua opinió que el Sr. Vicente
Parra Sisternes no és la persona adequada per a ocupar aquesta responsabilitat.
Afegeix que, segons els Estatuts de la Mancomunitat, el president ha de ser un
alcalde i el Sr. Parra no reuneix aquest requisit.

Tot seguit el Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal socialista:
Considera que han de tenir-se en compte dos aspectes: D'una banda el legal; en
eixe sentit opina que hi ha un error d'origen en la designació de representant
municipal en la Mancomunitat ja que el Sr. Parra no pot ser “vocal nat” sinó vocal
suplent i substituir ocasionalment l'alcalde. Opina que s'està realitzant una
interpretació forçada de l'article 7 dels Estatuts ja que l'alcalde no pot deixar de ser
membre nat. D'altra banda, continua, està la qüestió política; en eixe sentit
considera que no pot entendre's que els càrrecs es troben al lliure arbitri de què els
ostenten. L'alcalde, reitera, ha de ser membre nat de la Mancomunitat i evitar així el
conflicte. El altres, afegeix, no té un altre objectiu que projectar políticament el Sr.
Vicente Parra utilitzant, per a això, càrrecs en benefici propi i no amb vocació de
servei públic.

I l'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el de l'alcalde-president més els
onze dels regidors integrants del Grup Popular), cap abstenció i sis vots en contra
(els vots dels cinc regidors integrants del Grup Municipal Socialista presents, més el
vot del regidor integrant del Grup Esquerra Unida- l'Entesa) ACORDA:

Primer.- Ratificar la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia de la
convocatòria.

Segon.- Confirmar la resolució de l'Alcaldia de 27 de febrer de 2006 i, en
conseqüència, designar al senyor Vicente Parra Sisternes com a vocal nat en
representació de l'alcalde de Xàtiva en la Mancomunitat de Municipis la Costera
Canal, amb tots els drets i efectes prevists en els articles 7 i 9 dels Estatuts
d'aquesta.

A les 12.30 hores, s'incorpora a la sessió el Sr. Tomás Fuster Bellido.
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3r -  EXP 232/2005 PER A L'APROVACIÓ D'UN PLA ECONÒMIC
FINANCER PER AL COMPLIMENT DEL PRINCIPI D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA

El senyor interventor, present en la sessió, dóna compte dels antecedents de
l'expedient en què consta acord del Ple de la corporació de data 7 d'abril de 2005,
en què se li comunica al Ministeri d'Economia i Hisenda que durant l'exercici es
concertarien dues operacions financeres per un import de 3.325.053,29€, incomplint
el principi d'estabilitat pressupostària, i que atenent a les magnituds econòmiques,
resultats de la liquidació del pressupost de 2004, en especial l'estalvi net, l'anualitat
teòrica d'amortització i el volum de capital viu, la correcció de l'equilibri pressupostari
es produirà en el pressupost de 2006, en conseqüència no es considera necessari
l'aprovació d'un pla econòmic financer específic a mitjà termini.

Així mateix dóna compte de l'escrit de la Sotsdirecció General de Relacions
Financeres amb entitats locals, instant l'Ajuntament a l'aprovació d'un pla econòmic
financer a tres anys, en que s'especifiquen les polítiques d'ingressos i despeses per
a la correcció del desequilibri pressupostari.

Per a complir al que estableix l'article 22.3 de la Llei 18/2001, General
d'Estabilitat Pressupostària, l'interventor-acctal. ha elaborat un pla econòmic
financer a mitjà termini, en què s'estableix un escenari financer per a la confecció
dels pressuposts dels exercicis 2006, 2007 i 2008, basant-se en les següents
polítiques d'ingressos i despeses:
• Increment dels imposts directes i indirectes per l'aprovació de la nova ponència

de valors cadastrals i el fort increment de l'impost sobre construccions.
• Manteniment en termes reals de les taxes, preus públics i ingressos patrimonials

(capítol 3 i 5)
• Increment de les transferències de l'estat i manteniment de les transferències de

capital i préstec per a inversions.
• Lleuger increment de les despeses de personal, per a complir en els

compromisos adquirits,
• Increment de les despeses corrents per l'increment dels serveis prestats per

l'Ajuntament.
• Increment de les despeses financeres pel finançament dels convenis signats

amb la Generalitat, i per un escenari financer amb tipus d'interès creixents.
Amb aquestes polítiques d'ingressos i de despeses s'ha elaborat un quadre

resum pressupostari per als exercicis 2005-2008, en què es dedueix que l'equilibri
pressupostari s'aconsegueix l'any 2006 i es manté durant tota la projecció
pressupostària.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Economia i Règim Interior, de
data 9 de febrer de 2006.

Oberta deliberació pren la paraula el Sr. Josep Martínez Alventosa, pel Grup
Esquerra Unida- l'Entesa, postula el seu vot en contra. Explica que no participa en la
gestió econòmica de l'Ajuntament  pel que no pot aprovar propostes com aquesta.
L'exigència del Ministeri d'elaborar el pla econòmic financer, diu, respon a òbvies
raons legals. Apunta que això denota imprevisió i risc per utilitzar diners en obres de
forma inadequada i confirma la hipoteca  econòmica que viu la ciutat, com menys,
fins a l'any 2016, situació que es plasma en l'expedient i que motiva l'exigència del
Pla.
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El Sr. Ildefonso Suárez Garrido,  portaveu del grup municipal socialista,
manifesta que era evident que calia fer un pla junt amb el pressupost de 2005 i  que
ja ho va advertir en el seu moment. Des del seu punt de vista l'informe és
tècnicament correcte encara que, en la pràctica, no és més que paper mullat.
Apunta que en una part de l'informe s'apel·la a la premissa inicial què la Generalitat
Valenciana complisca els seus compromisos, quan l'experiència pràctica dicta el
contrari. Segons la seua opinió es tracta d'un Pla voluntarista respecte a noves
previsions d'endeutament. Exposa com a exemple de la situació
economicofinancera municipal el conveni que finança la Plaça de Bous, el del
CEMM/CRIS o el recurs, encara sub iudice del PMS.  Aclareix que són tot supòsits
que no es compliran. Acaba la seua intervenció manifestant que el fons de
l'assumpte és el mal ús del patrimoni municipal del sòl i que el seu Grup no es pot
fer coresponsable.

I l'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el de l'alcalde-president més els
onze dels regidors integrants del Grup Popular), cap abstenció i set vots en contra
(els vots dels sis regidors integrants del Grup Municipal Socialista i el vot del regidor
integrant del Grup Esquerra Unida- l'Entesa) ACORDA:

Primer.- Aprovar el pla econòmic financer elaborat per l'interventor-acctal.
així com el detall per capítols del resum pressupostari 2005-2008 (annex 1) i el
detall per magnituds pressupostàries (annex 2), tot això en compliment de l'article
22.3 de la Llei d'Estabilitat Pressupostària.

Segon.- Comunique's el present acord a la Unitat Regional de Coordinació
amb les Hisendes territorials, per a la seua remissió a la Sotsdirecció General de
Relacions Financeres amb entitats locals.

4t -  EXP. NÚM. 26/2006, PER A L'ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ DE  PREU
PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'INTÈRPRET DEL LLENGUATGE
DELS SIGNES (ILSE) A ALTRES POBLACIONS

Vists els antecedents obrants que consten en l'expedient per a l'ordenació i
imposició d'un preu públic per a  la prestació del servei d'intèrpret  del llenguatge
dels signes (ILSE) a altres poblacions.

Vist l'acord de la Junta Local de Govern de data 23 de gener de 2006,  en
què s’aprova el Conveni de Col·laboració entre l'Excm. Ajuntament i FESORD CV a
fi de desenvolupar actuacions que milloren les possibilitats de participació de les
persones sordes, promovent l'accessibilitat i suprimint les barreres de comunicació.

 Donat compte dels articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei reguladora de
les Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL), i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, les entitats locals hauran d'acordar la imposició i supressió dels seus tributs i
aprovar les corresponents Ordenances Fiscals reguladores dels mateixos.

Atés que  els articles 20 i 57 de l'esmentat Text Refós, disposen que els
ajuntaments podran establir i exigir taxes per la prestació de serveis o per a la
realització d'activitats de la seua competència i per la utilització privativa o
l'aprofitament especial dels béns de domini públic municipal, segons les normes
contingudes en la secció 3a, del capítol III del títol I d'aquesta Llei, i concretament en
l'article 20.4.n) es disposa, que podran les entitats locals establir taxes per
“Assistències i estades en hospitals, clíniques o sanatoris mèdics quirúrgics,
psiquiàtrics i especials, dispensaris, centres de recuperació i rehabilitació,
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ambulàncies sanitàries i altres serveis semblants, i la resta d'establiments benèfics
assistencials de les entitats locals, fins i tot quan les despeses hagen de sufragar-se
per altres entitats de qualsevol naturalesa”.

Vista la proposta presentada per la regidora delegada de Benestar Social,
per a l'ordenació i imposició d'un preu públic per a la prestació del servei d'intèrpret
del llenguatge dels signes (ILSE) per a persones sordes d'altres localitats.

Vista la memòria econòmica financera per a l'ordenació i imposició del preu
públic de 6 de febrer de 2006.

Vists els informes favorables del Sr. interventor accidental, vicesecretari, de
27 de febrer de 2006.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d'Economia,
Hisenda, Foment, Règim Interior i Seguretat Ciutadana.

Vista l'Ordenança reguladora del Preu públic per a la prestació del servei
d'intèrpret de llenguatge dels signes (ILSE) per a persones sordes d'altres localitats,
amb les modificacions introduïdes d'acord amb l'informe del Sr. interventor
accidental, quedant redactat el text de la manera següent:

ORDENANÇA PER AL COBRAMENT DEL PREU PÚBLIC  PEL SERVEI
D'INTÈRPRET DEL LLENGUATGE DELS SIGNES (ILSE) PER USUARIS
D’ALTRES POBLACIONS

Article 1. Fonament i naturalesa

Aquest Ajuntament conforme amb allò que s'ha autoritzat per l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora dels Bases del Règim Local i a l’empara d'allò
previst als articles 57 i 20.4.n) del text refòs de la Llei reguladora dels Hisendes
locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d'aquest text legal; estableix  el
preu públic per al servei d'intèrpret del llenguatge dels signes (ILSE) per a persones
sordes d'altres localitats,  que és regularà per la present Ordenança .

Article 2. Fet Imposable

Constitueix el fet imposable d'aquest tribut, la prestació  del servei d’interpret del
llenguatge dels signes (ILSE) per un professional titulat segons la normativa vigent
per a persones sordes d’altres localitats, a fi de cobrir concretament els següents
serveis:
Per a assistir a gestions en general, tant relacionades  amb l’assistència a Serveis
socials, sanitaris, d’ocupació, d’educació, culturals i justícia, entre altres possibles.

Article 3. Meritació

La taxa es considera meritada naixent l'obligació de contribuir, quan es sol·licita la
prestació dels serveis derivats del fet imposable, i es devengarà també quan l’usuari
no assistisca sense previ avís.

Article 4. Subjectes Passius

Seran subjectes passius contribuents, les persones usuàries dels serveis
assenyalats que especifica aquesta ordenança,  persones sordes d’altres municipis
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sempre d’aquesta comarca, a què es refereix l'article 36 de la Llei General
Tributària, que sol·liciten els serveis per a les persones beneficiàries dels mateixos.

Article 5. Base imposable i liquidable

La base imposable  està determinada pels serveis  d’intèrpret del llenguatge dels
signes (ILSE)  i l'obligació de contribuir naix des de la petició del servei per
l’ajuntament que estiga interessat amb aquest servei per tenir ciutadans amb
aquesta discapacitat.

Article 6. Quota tributària

La quota (tarifa) mensual serà l’import resultant d’aplicar la quantitat de 24 euros per
persona sorda d’altra localitat a qui se li preste el servei, amb independència que
algun mes no es  preste el servei per no necessitar-lo  per a cap gestió.
La quota correspon a 22 euros pel servei d’intèrpret, i a 2 euros per les despeses
derivades de les dietes de transport i de telèfon per a la coordinació (per a contactar
amb l’usuari )  devenguts a l’interpret.
El pagament de la quota mensual es realitzarà per anticipat en els terminis que es
determine. La falta de pagament del preu comporta la pèrdua del dret a la prestació
del servei.
La sol·licitud de prestació del servei tindrà caràcter anual  i comportarà l’autorització
al càrrec en compte corrent de les tarifes establertes en l’ordenança fiscal.

Article 7. Meritació ,  Gestió i Responsable

El preu  es merita en el moment de la petició formal  de l’alcalde de l’ajuntament
interessat en la prestació del servei, sense perjuici de l’acord o de la resolució
corresponent que haurà d’adoptar la corporació per a la consignació pressupostària
per a fer front a aquesta  despesa.

Article 8. Infraccions i Sancions Tributàries

En tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries i sancions, a més
del que preveu aquesta Ordenança, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General
Tributària i en les disposicions que la complementen.

DISPOSICIÓ FINAL. Aprovació i inici de l’aplicació

Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia següent al de la seua publicació
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i regirà fins a ser modificada o derogada
expressament.

Si transcorregut el termini de trenta dies, no es presentaren reclamacions, ni
suggeriments, s’entendrà l’esmentat acord aprovat definitivament.

Tot el que es fa públic per a general  coneixement, advertint-li que contra
l’aprovació definitiva d’aquesta Ordenança podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, en els terminis i forma reglamentària que
s’estableix.”
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Obert el debat el Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra
Unida: l'Entesa, manifesta que votarà a favor.

El Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal socialista també manifesta
que votarà a favor.

Mª José Masip Sanchis, regidora delegada de Benestar Social, recorda que a
les persones sordes de Xàtiva se'ls millora i amplia el servei i de forma gratuïta, els
de fora de Xàtiva van demanar adherir-se i només es regula la col·laboració
econòmica.

A les 12.40 hores s'incorpora a la sessió la Sra. Cristina Mª Suñer Tormo.
En torn d'intervencions la regidora delegada de Benestar Social i Sanitat, per

a la millora que suposa per a les persones sordes de Xàtiva i de la comarca
l'ampliació del servei que se'ls prestava.

A la seua finalització el senyor el Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup
municipal Esquerra Unida: l'Entesa, sol·licita de la regidora delegada reflexió sobre
el suport conferit pels grups de l'oposició encara que el protagonisme corresponga a
la regidora ponent.

L'Ajuntament en Ple, per dènou vots a favor (el de l'alcalde-president més els
onze dels regidors integrants del Grup Popular, els sis vots dels regidors integrants
del Grup Municipal Socialista i el vot del regidor integrant del Grup Esquerra Unida-
l'Entesa), cap vot en contra i una abstenció (el  vot de la regidora integrant del Grup
Bloc Nacionalista Valencià) ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Aprovar inicialment el preu públic per a la prestació del servei
d'intèrpret del llenguatge dels signes (ILSE) per a persones sordes d'altres localitats,
conforme queda redactada en la part expositiva del present acord.

Segon.- El present acord, de caràcter provisional, de conformitat amb allò
que s'ha preceptuat en l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes locals, haurà de
sotmetre's a informació pública durant trenta dies en el tauler d'anuncis de la
corporació i en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest termini podrà
examinar-se l'expedient i presentar-se les reclamacions que s'estimen oportunes.
Finalitzat el tràmit d'exposició pública, si no s'hagueren presentat reclamacions,
s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional.

Tercer.- Notificar el present acord als ajuntaments de l'Alcúdia de Crespins,
Llanera de Ranes i Genovès, interessats en la prestació d'aquest servei per als
usuaris de les seues respectives localitats, i a FESORD, així mateix comunicar-lo a
la regidora delegada de Benestar Social, a la treballadora social i al departament
d'Intervenció, per a la seua tramitació i efectes corresponents.

5è -  SOBRE APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL I L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA PER A
LA COL·LABORACIÓ EN EL MANTENIMENT DEL CENTRE RESIDENCIAL PER
A PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA "RESIDÈNCIA CAIXA
ONTINYENT" DE XÀTIVA, PER A L'ANY 2006

Donat compte de l'esborrany de Conveni de col·laboració remès per la
Conselleria de Benestar Social i l'Ajuntament de Xàtiva, per al finançament del
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manteniment del centre denominat, de la Residència de Discapacitats Psíquics
“Caixa Ontinyent”, situada al c/ Forn de Vidre, s/n, per a garantir el seu
funcionament,  durant l'any 2006.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Benestar Social,
Educació, Cultura i Oci, en la sessió celebrada el 23 de febrer de 2006.

L'Ajuntament en Ple, per dènou vots a favor (el de l'alcalde-president més els
onze dels regidors integrants del Grup Popular, els sis vots dels regidors integrants
del Grup Municipal Socialista i el vot del regidor integrant del Grup Esquerra Unida-
l'Entesa), cap vot en contra i una abstenció (el  vot de la regidora integrant del Grup
Bloc Nacionalista Valencià) ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Aprovar el Conveni de Col·laboració entre la Conselleria de Benestar
Social i l'Ajuntament de Xàtiva, per al finançament de la Residència de Discapacitats
Psíquics “Caixa Ontinyent”, situada al c/ Forn de Vidre, s/n, per a garantir el seu
funcionament, per a l'exercici 2006,  la part dispositiva del mateix recull les
clàusules, del següent tenor:

PRIMERA: Objecte
L'objecte del present conveni és regular el sistema de col·laboració entre la
Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Xàtiva per a finançar el manteniment durant
l'any 2006 de la Residència de Discapacitats Psíquics “Caixa Ontinyent”, situada al
C/ Forn de Vidre, s/n, per considerar-la recurs adequat per a aquest col·lectiu, a fi de
garantir el seu funcionament. Es regulen els aspectes relatius tant al finançament
com a les prestacions a què ambdues parts es comprometen.

SEGON: Compromisos generals de les parts

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Benestar Social, es
compromet al finançament, conforme al que estableixen les clàusules següents, de
les despeses de funcionament de la Residència per a discapacitats psíquics “Caixa
Ontinyent”, de Xàtiva, la titularitat de la qual ostenta l'Ajuntament de Xàtiva, el qual
haurà de garantir les prestacions següents:

21. Atenció integral, continuada les 24 hores del dia i durant els 365 dies de l'any,
multidisciplinari i personalitzada en règim de centre residencial obert, per a
l'assistència i, si és el cas, protecció i tutela necessàries de les persones amb
discapacitat psíquica.

• La Residència de Discapacitats prestarà els serveis de manutenció i assistència
integral, d'acord amb el que per a aquest tipus de centres estableixen la Llei
5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el
sistema de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, la Llei 11/2003,
de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat,
i l'annex V de l'Ordre de 9 d'abril de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat
Social, sobre registre, autorització i acreditació dels serveis socials de la
Comunitat Valenciana, o normativa que els substituïsca.

• La plantilla de personal de la Residència de Discapacitats serà com a mínim la
següent:
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  1 director/a (Titulat superior)
  1 Fisioterapeuta
  1 ATS
  0,5 DU Treballador Social
  1 Tècnic acció sociocult. (TASOC)
21 Curadors/es
  0,5 Auxiliar administratiu
  0,5 Governant/a
  1 Cuiner/a
  1,5 Ajudant de cuina
  5 Netejadors/es

            El/la professional on apareix el concepte 0,5 ha d'entendre's com a
contractació a mitja jornada.

d) Els serveis de menjar, neteja, vigilància i manteniment de la Residència poden
ser contractats, totalment o parcialment, així com, si és el cas, la gestió
integral de la Residència, havent d'ajustar-se a la normativa de contractació
administrativa del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per la qual
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.

e)  L'organització dels torns de personal es realitzarà, de tal manera, que en tot
moment s'assegure l'atenció dels usuaris i el funcionament correcte de la
Residència, amb cobertura de personal suficient en tots els torns, d'acord amb la
relació de personal que s'estableix més amunt.

a) Els usuaris hauran de col·laborar en el seu finançament, segons la seua
capacitat econòmica i nivell de renda.

b) S'haurà de deixar constància expressa en qualsevol publicitat exterior de la
condició de centre subvencionat per la Conselleria de Benestar Social de la
Generalitat Valenciana.

TERCERA: Nombre màxim d'usuaris

El nombre màxim d'usuaris que hauran de ser atesos a la Residència el finançament
de la qual és objecte de present conveni serà el de 40 places.

QUARTA: Admissions i baixes d'usuaris

El procediment d'admissions i baixes d'usuaris a la Residència ve determinat en el
reglament de règim interior del centre, havent d'atendre les sol·licituds d'admissió
dels usuaris i la seua demanda de places en condicions d'igualtat, tenint preferència
per a l'ingrés les persones amb discapacitat psíquica que residisquen en l'àmbit
geogràfic de: 1r) Xàtiva, 2n la comarca de la Costera, que ho requerisquen.

No obstant això, aquestes prioritats podran alterar-se en funció de la concurrència
de circumstàncies excepcionals davant sol·licituds d'usuaris amb circumstàncies
personals molt greus.
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Quant a les estades, trasllats i baixes, es respectaran els drets fonamentals i
llibertats dels atesos, la normativa vigent en cada moment, així com les instruccions
que per al seu compliment es puguen dictar des de la Direcció General d'Integració
Social de Discapacitats i des de la Direcció Territorial de Benestar Social de
València.

CINQUENA: Finançament màxim per part de la Generalitat.

1. L'aportació màxima de la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de
Benestar Social, serà de SET-CENTS QUARANTA-HUIT MIL DOS-CENTS
CINQUANTA EUROS (748.250€ ) per a l'any 2006.

Aquesta aportació es realitzarà a càrrec de l'aplicació pressupostària
16.02.03.0000.313.40.460.01 i d'acord amb el codi comptable T6372 recollit en la
Llei de pressuposts de la Generalitat Valenciana per al 2006.

2. El preu màxim plaça/dia de la residència s'estableix en: 51,25 euros/dia per a les
places ocupades.

Les places no ocupades s'abonaran a un 80% del preu plaça/dia.

SISENA: Obligacions amb tercers

La Generalitat Valenciana no assumirà obligacions derivades de la relació laboral
del personal del Centre objecte del present conveni, sent l'Ajuntament de Xàtiva qui
respondrà amb caràcter exclusiu. No obstant això, la Direcció General d'Integració
Social de Discapacitats podrà exigir a l'Ajuntament de Xàtiva tots els documents que
precise per a verificar el compliment de les obligacions imposades per la legislació
laboral vigent.

SETENA: Règim de pagaments i justificació de la subvenció

1. El lliurament de l'aportació de la Generalitat Valenciana s'efectuarà, de
conformitat amb l'article 32.1.c), apartat 1r, de la Llei 15/2005, de 26 de desembre,
de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici 2006, de la manera següent:

b) Un 60% de l'import de la Generalitat Valenciana (Conselleria de Benestar
Social), després de la signatura del present conveni.

c) El 40% restant es lliurarà, després de l'aportació i comprovació de la
documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de, almenys, el
75% de l'import inicialment anticipat.

2. La justificació de la despesa corresponent consistirà en la presentació, davant la
Direcció Territorial de Benestar Social de València, de les nòmines mensuals
d'atesos corresponents, en les quals hauran de detallar-se les places no ocupades,
junt amb una certificació de les obligacions emesa per l'Interventor de Fons de
l'Ajuntament de Xàtiva.

Així mateix, l'Ajuntament de Xàtiva estarà obligat a comunicar el cobrament dels
imports abonats per la Conselleria de Benestar i per l'aportació mensual dels
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usuaris. Aquesta comunicació consistirà en una certificació expedida, amb caràcter
trimestral, pel tresorer i intervinguda per l'interventor de Fons, acreditativa de l'ingrés
a les arques de l'entitat, en la qual es farà expressió de la data, quantia i concepte.

3. El termini màxim per a la justificació serà fins al 15 de gener de l'any 2007.

HUITENA: Comissió Mixta.

Es crearà una Comissió Mixta per al seguiment del present conveni, formada per
dos representants de la Conselleria de Benestar Social i dos representants de
l'Ajuntament de Xàtiva, a la qual es podran adherir dos representants de la Caixa
d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent, per a vetlar per la qualitat del servei prestat i
les estipulacions que afecten l'immoble, d'acord amb el que preveu el Conveni de
col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social, l'Ajuntament de Xàtiva i la
Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent, per a la creació i funcionament d'una
Residència per a persones discapacitades psíquiques a Xàtiva, signat el 19 de juny
de 2002.

Aquesta Comissió es reunirà una vegada a l'any com a mínim, així com en totes
aquelles circumstàncies que així ho aconsellen.

Són funcions d’aquesta Comissió les següents:

f) Vetlar pel compliment d'allò que s'ha estipulat en el conveni.
− Realitzar les valoracions pertinents sobre el nivell de compliment del mateix i

sobre el nivell de qualitat del servei prestat pels centres objecte del present
conveni.

Les recomanacions de la Comissió hauran de ser tingudes en compte a
l'efecte de la modificació o renovació del present Conveni.

NOVENA: Seguiment del conveni

Sense perjudici d'allò que s'ha estipulat en la clàusula anterior, la Conselleria de
Benestar Social, a través de la Direcció General d'Integració Social de Discapacitats,
podrà exercir un seguiment periòdic de l'execució del conveni mitjançant el contacte
directe amb la direcció del centre i els seus residents per a verificar el compliment
de les normes relatives a l'autorització dels centres i serveis, altes i baixes d'usuaris.
El funcionament intern de la Residència depèn de la direcció i l'Ajuntament de
Xàtiva.

DESENA: Vigència

La durada del present Conveni serà des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de
2006.

ONZENA: Modificacions i renovacions

El present conveni podrà renovar-se en anualitats successives amb anterioritat a
l'expiració del corresponent període de vigència, amb les adaptacions que
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procedisquen, mitjançant la subscripció de la corresponent Addenda, l'eficàcia de la
qual quedarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en l'anualitat
de que es tracte.

DOTZENA: Resolució

Constituirà causa de resolució del present conveni l'incompliment dels compromisos
adquirits en el mateix, així com els prevists, amb caràcter general, en la legislació
vigent. La Conselleria de Benestar Social podrà procedir a la resolució del present
conveni per incompliment de qualsevol de les obligacions previstes en el mateix.

Així mateix podrà dictar una resolució de desistiment sense efectes o de minoració i,
en tot cas, de reintegrament de les quantitats indegudament percebudes i l'exigència
dels interessos de demora des del moment del pagament en els supòsits que
estableix l'article 37.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, com causes de reintegrament.

Les quantitats que calga reintegrar tindran la consideració d'ingrés de dret públic als
efectes del procediment aplicable al cobrament.

També es considerarà motiu de resolució el mutu acord de les parts.

TRETZENA: Normativa aplicable

En tot allò no previst en aquest Conveni seran aplicables els preceptes declarats
bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les normes
contingudes en el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la
Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública
de la Generalitat Valenciana, sempre que el precepte no haja sigut desplaçat pels
de caràcter bàsic continguts en la Llei General de Subvencions,  i la resta de normes
de Dret Administratiu que, en desplegament de les esmentades lleis, regulen les
transferències corrents i ajudes econòmiques o subvencions.

CATORZENA: Jurisdicció competent

En cas de dubte o de conflicte que puguen sorgir en la interpretació i en l’aplicació
d'aquest Conveni, la jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent per a
resoldre les qüestions litigioses que pogueren suscitar-se, donada la naturalesa
administrativa d'aquest.

I en prova de conformitat d'ambdues parts amb el contingut del present document, el
signen per quadruplicat i a un sol efecte, en el lloc i data dalt indicats.

Segon: Facultar el Sr. alcalde - president de la corporació el Sr. Alfonso Rus
Terol, per a la subscripció del present Conveni, i donar  compte de l'adopció del
present acord  a la regidora delegada de Benestar Social, a la Intervenció i
Dipositaria de fons municipal, així com  a l'equip social base.

6è -  EXP. NÚM. 146/2006, SOBRE LA IMPOSICIÓ DE NOMS A CARRERS
I VIES PÚBLIQUES DE LA NOSTRA CIUTAT
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Donat compte de l'últim acord plenari de data 7 de juliol de 1994,  expedient
núm. 117/1993, en el qual es van denominar vies urbanes, en concret 42 del nucli
urbà i 34 de la zona industrial de Xàtiva, amb expressió de la referència sobre el
plànol, la situació i els punts d'identificació corresponents.

Resultant, que des de l'any 1994, s'han anat presentant en aquest
Ajuntament, per diversos col·lectius i particulars, peticions per a assignar noves
denominacions de carrers i vies públiques.

Vist l'expedient tramitat per a l'assignació de denominacions als nous carrers i
vies urbanes que en nombre creixent han anat apareixent com a conseqüència de
l'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana en data 29 de març de 2000, i en
conseqüència la urbanització de nous sectors residencials a la ciutat.

Vist l'informe emès respecte d'això pel Sr. Isaïes Blesa Duet, Arxiver
Municipal, en què explica quins són els criteris que han d'aplicar-se a l'hora de
determinar quins noms mereixen estar en el  nomenclàtor de carrers de Xàtiva:

− Noms de personatges que van tenir una incidència notable perquè es
coneguera la història de la ciutat de Xàtiva o la història de València i la
seua aportació en els distints camps de la política, economia, societat,
etc., és a dir, antropònims, en els quals també inclouríem noms de
personatges de Xàtiva de reconegut arrelament popular.

− Noms d'institucions o de figures administratives o econòmiques xativines o
valencianes que al llarg de la història van contribuir a conformar
l'estructura social, política, jurídica i econòmica del territori valencià.

− Noms que recorden fets importants per a l'esdevenir històric del que hui és
Xàtiva o la Comunitat Valenciana.

− També hi ha altres criteris que podrien considerar-se vàlids com són el de
llocs geogràfics de la Comunitat Valenciana o també de localitats
valencianes, destacant les de la comarca de la Costera.

Vist el pla del sector residencial “Bola II” aportat pel Tècnic d'Obres i
Urbanisme obrant en l'expedient, atés que en aquest sector s'ha simultaniejat la
urbanització i la construcció, i per tant habitant ja les edificacions construïdes, hi ha
la necessitat pels seus veïns d'anomenar els carrers fixats en el projecte
d'urbanització, i assenyalar la situació dels set carrers en projecte que necessiten un
nom per a la seua identificació, quedant la resta de noms de carrers proposats en
l'informe de l'arxiver municipal, pendent de la necessitat de cada moment.

Vista la proposta favorable emesa el passat 9 de febrer de 2006, per la Sra.
Elena Llopis Arnero, regidora delegada de Cultura.

Vist el dictamen favorable emès unànimement per la Comissió Municipal
Informativa Permanent de Benestar Social, Cultura, Educació i Oci, el passat 23 de
febrer de 2006.

Obert debat pren la paraula la Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, del grup
municipal Bloc Nacionalista Valencià, considera que el nom dels papes pot i ha de
traduir-se al valencià; diu que troba a faltar noms de dona; apunta que, encara que
és cert  que no hi ha moltes dones rellevants vinculades a Xàtiva, podrien haver-se
complementat amb noms de dones que han lluitat per la igualtat de la dona.
Proposa substituir noms d'hòmens per dones feministes, sobretot per dones que van
ser Diputades fa 75 anys com Dolors Ibarrruri, Victòria Kent o Clara Campoamor.
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Tot seguit el Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra
unida: l'Entesa, manifesta que se suma a la proposta de la senyora Suñer Tormo, a
més proposa que es tinga en compte la comarca natural que envolta  la Costera,
com la Vall de Càrcer o la Vall d'Albaida.

Intervé el senyor alcalde per matisar que les propostes van haver de fer-se en
la Comissió Informativa.

A continuació  la Sra. Mar Vicent García, del grup municipal socialista,
manifesta estar conforme amb els criteris que s'han adoptat en aquest assumpte
encara que no s'hagen inclòs massa dones. Lamenta la falta de reconeixement
social a les dones durant la història de Xàtiva. Diu estar conforme amb la proposta
de Cristina Mª Suñer Tormo encara que no crega necessari que s'excloguen noms
d'hòmens. Addiciona a la proposta una altra amb el nom de “8 de març”. Acaba la
seua intervenció amb el desig que en el futur hi haja més noms de dona.

En segon torn d'intervencions el senyor Martínez Alventosa, del grup
municipal Esquerra Unida: l'Entesa, anuncia que votarà en contra i aclareix que ho
farà per no permetre-se-li proposar noms. Considera que el Ple és un fòrum
absolutament vàlid per a formular esmenes.

La senyora Suñer Tormo manifesta que en Comissió es van proposar noms
de dones i no s'han recollit. Diu que el Sr. alcalde no pot limitar el seu dret a què es
presenten esmenes en el Ple.

Tot seguit pren la paraula la Sra. Elena Llopis Arnero, regidora delegada de
Cultura. Manifesta que en diverses comissions informalment s'ha parlat de noms de
carrers . El Sr. arxiver trobava problemes per a trobar noms de dones històricament
rellevants a Xàtiva. Apunta que en la comissió en què es va tractar l'assumpte ni
Cristina Mª Suñer Tormo ni Josep Martínez Alventosa van acudir i per tant no van
proposar res.

Acaba les intervencions el Sr. alcalde, manifesta que no se censura cap
proposta simplement s'estableix com a canal de presentació la Comissió Informativa
de Cultura. Agraeix l'esforç realitzat, que diu li consta, de la regidora per proposar
noms de dones.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el de l'alcalde-president més els
onze dels regidors integrants del Grup Popular)  sis abstencions (els vots dels
regidors integrants del Grup Municipal Socialista) i dos vots en contra (el vot del
regidor integrant del Grup Esquerra Unida-l'Entesa i  el  vot de la regidora integrant
del Grup Bloc Nacionalista Valencià) ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Denominar, amb els noms que tot seguit s'assenyalen, les vies
urbanes següents:

  1.- ALFONS EL MAGNÀNIM
  2.- ROGER DE LLÚRIA
  3.- PARE MIQUEL BATLLORI
  4.- ISABEL DE VILLENA
  5.- JOSÉ CARDONA (Pastor protestante)
  6.- VICENTE BLASCO IBÁÑEZ
  7.- ANA CALABUIG (Dª ANITA LA COMARE)
  8.- APAREJADOR JOAQUÍN LEMOS
  9.- DE LA MÚSICA VELLA
10.- DE LA MÚSICA NOVA
11.- NOU D’OCTUBRE
12.- 25 D’ABRIL
13.- PAPA JUAN PABLO II



16

14.- VÍA AUGUSTA
15.- LLANERA DE RANES
16.- CERDÀ
17.- TORRELLA
18.- MONTESA
19.- MOIXENT
20.- VALLADA
21.- LA FONT DE LA FIGUERA
22.- ESTUBENY
23.- BARXETA
24.- LLOC NOU D’EN FENOLLET
25.- LA LLOSA DE RANES
26.- NOVETLÉ
27.- CANALS
28.- ROTGLÀ-CORBERÀ
29.- LA GRANJA DE LA COSTERA

Segon.- Denominar, amb els noms que tot seguit s'assenyalen, les vies
urbanes del sector residencial “Bola II” d'aquesta Ciutat, amb expressió de la
referència sobre el plànol, la situació  i els punts d'identificació, que s'indiquen:

DENOMINACIÓ PROVISIONAL DENOMINACIÓ DEFINITIVA
C/ En projecte 1 C/ Vía Augusta
C/ En projecte 2 C/ Vicente Blasco Ibáñez
C/ En projecte 3 C/ Canals
C/ En projecte 4 C/ Novetlé
C/ En projecte 5 C/ Aparejador Joaquín Lemos
C/ En projecte 6 C/ José Cardona
C/ En projecte 7 C/ Isabel de Villena

Tercer.- Notificar el present acord a l'Oficina de Correus, Albereda de Jaume
I, a la Comissaria de la Policia Nacional, c/ Àngel, 5, al parc Comarcal de Bombers i
comunicar-lo a la Sra. regidora delegada de Cultura, al Sr. Isaïes Blesa Duet, arxiver
municipal, al Sr. regidor delegat d'Obres i Urbanisme i als següents departaments
municipals, i adjuntar una fotocòpia del plànol del sector “Bola II”:

− A tots els responsables administratius (Decret d'organització)
− Estadística
− Cap d'Ordenances municipals
− Cap de la Policia Local
− Cadastre
− Obres i Urbanisme
− Aigües potables
− Cementeri

7è - EXP. NÚM.  786/2005, RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR
MUNICIPAL
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Vista l'Ordre de 24 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esport, publicada en el DOGV núm. 4996, de 24 d'abril de 2005, per la qual es
convoca el procés per a la constitució de Consells Escolars municipals de la
Comunitat Valenciana, d'acord amb l'article 8, punt 1, de l'Ordre de 3 de novembre
de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, en desenvolupament del
Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana.

Resultant que els Consells Escolars municipals, són els òrgans col·legiats de
caràcter consultiu i de participació democràtica en la programació i control de
l'Ensenyament, de nivell no universitari, per part de la comunitat local i que el 23 de
desembre de 1993 es va constituir el Consell Escolar municipal, que ha actuat des
d'aquell moment, i que és procedent la seua renovació a la vista de la norma de
referència.

Resultant que el regidor d'Educació proposa que el nombre màxim de
components del Consell Escolar municipal siga el de 30, incloent-hi el president.

Resultant que de conformitat amb el referit text legal, en què s'especifica la
composició i la forma de designació o elecció dels membres del Consell Escolar
municipal, correspon a l'Ajuntament la iniciativa d'elecció o designació del president i
del regidor delegat de l'Ajuntament.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent de Benestar
Social, Cultura, Educació i Oci, en sessió celebrada el 23 de febrer de 2006.

Obert el debat la Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal Bloc
Nacionalista Valencià, anuncia que s'abstindrà.

El Sr. Josep Martinez Alventosa, del grup municipal Esquerra Unida: l'Entesa,
igualment anuncia que s'abstindrà.

El Sr. Vicent Caballero Hidalgo, del grup municipal socialista, manifesta la
seua congratulació amb el fet que finalment es puga constituir el Consell. Apunta
que serà difícil arbitrar el funcionament d'un òrgan de què formen part 30 persones
amb interessos creuats pel que, segons la seua opinió, aquest serà poc operatiu.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el de l'alcalde-president més els
onze dels regidors integrants del Grup Popular)  sis abstencions (els vots dels
regidors integrants del Grup Municipal Socialista) i dos vots en contra (el vot del
regidor integrant del Grup Esquerra Unida-l'Entesa i  el  vot de la regidora integrant
del Grup Bloc Nacionalista Valencià) ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Establir el nombre de components del Consell Escolar Municipal en
un total de 30, incloent-hi el president, distribuïts de la manera següent:

22. PRESIDENT……………………………………………………………. 1
23. PROFESSORS CENTRES PÚBLICS……………………………….. 6
24. PROFESSORS CENTRES CONCERTATS………………………… 2
25. PERSONAL ADMINISTRATIU……………………………………….. 1
26. PARES D'ALUMNES………………………………………………….. 6
27. ALUMNES…………………………………………………………….… 3
28. REGIDOR DELEGAT DE L'AJUNTAMENT………………………... 1
29. DIRECTORS DE CENTRES PÚBLICS………………………….….. 4
30. TITULARS DE CENTRES CONCERTATS…………………………. 1
31. REPRESENTANTS D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS……………..… 2
32. REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA……….. 1
33. REPRESENTANTS DE LES ORGANITZACIONS SINDICALS.…. 2
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NOMBRE TOTAL DE COMPONENTS DEL CONSELL…     30

Segon.- Designar els següents membres d'aquesta corporació Municipal,
components del Consell Escolar Municipal, amb els càrrecs que s'indiquen:

PRESIDENT: Sr. RAMÓN VILA GISBERT
Regidor delegat pel Sr. alcalde
(article 9.1.1  Decret 111/89)

REGIDOR DELEGAT AJUNTAMENT: Sr. JORGE HERRERO MONTAGUD
(article 9.1.4  Decret 111/89)

Tercer.- Designar i proclamar les següents persones que es relacionen, com
a membres del Consell Escolar municipal, en substitució de què fins al moment el
constituïen, produint-se el cessament  automàtic dels anteriors en el moment de la
presa de possessió dels qui ara es designen.

PRESIDENT:
1. Sr. Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Educació, per delegació del Sr. alcalde.

PROFESSORS DE CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS:
CENTRES PÚBLICS.
2. Sr. Miquel Àngel Signes Vidal, del CP Attilio Bruschetti – Sindicat STEPV-IV
3. Sra. Josefa Bataller Argüello, del CP Jacinto Castañeda – Sindicat STEPV-IV
4. Sr. Filibert Pons Climent, de l'IES Josep de Ribera – Sindicat STEPV-IV
5. Sr. Antoni Espí Cardona, de l'IES Doctor Simarro – Sindicat CCOO PV
6. Sr. Francisco Vidal López, del CP Gozalbes Vera – Sindicat ANPE
7. Sr. Salvador Agustí Ventura, de l'IES La Costera – Sindicat UGT PV

SUPLENTS:
− Sra. Carmen Marina Oltra Escorci, del CP Taquígraf Martí – Sindicat STEPV-
IV
− Sr. José Morata Martí, del CP Jacint Castañeda – Sindicat STEPV-IV
− Sra. Lourdes Mateu Pinolón, del CEE Pla de la Mesquita – Sindicat STEPV-
IV
− Sra. María Moscardó Martínez, de l'IES Josep de Ribera – Sindicat CCOO PV
− Sra. Aida Benavent Espí, del CEE Pla de la Mesquita – Sindicat ANPE

CENTRES CONCERTATS.
1. Sra. Mercedes García Sánchez, del Col·legi Claret – Sindicat FSIE
2. Sr. Juan Carlos García del Busto Arregui, del Col·legi Claret – Sindicat USO CV

SUPLENT:
− Sr. Alejandro Inza González, del Col·legi Claret – Sindicat FSIE

PERSONAL ADMINISTRATIU.
1. Sr. Saturnino Moyá Martínez, del IB NÚM. 2 – Sindicat FETE-UGT

PARES D'ALUMNES I ALUMNES:
PARES D'ALUMNES.
1. Sr. Juan Vera Marzal, de l'IES Doctor Simarro
2. Sra. Isabel Esparza Albert, del CEE Pla de la Mesquita
3. Sra. Claudia Núñez Pintos, del CP Attilio Bruschetti
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4. Sr. Enrique Almiñana Rico, del CP Martínez Bellver
5. Sr. Santiago Fernández, del CP Gozalbes Vera
6. Sra. Consuelo Angulo Luna, del Col·legi Claret

SUPLENTS:
− Sr. Vicente Torres Espla, de l'IES José de Ribera
− Sr. José Vera Cháfer, del CP Taquígraf Martí
− Sr. Rafael Climent Sanfélix, de l'IES Josep de Ribera
− Sra. Ángeles Martínez López, del CP Jacint Castañeda

ALUMNES.
1. Sra. Miriam Rodríguez Soro, de l'IES Doctor Simarro
2. Sr. Gregorio Molina Richart, del Col·legi Nuestra Señora de la Seo
3. Sra. Julia Ventura Alacot, IES Josep de Ribera

SUPLENT:
− Sr. Kevin Revert Cerdá, de l'IES Josep de Ribera

UN REGIDOR DELEGAT DE L'AJUNTAMENT:
1. Sr. Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Esports

DIRECTORS DE CENTRES PÚBLICS:
1. Sr. Artur Sendra abril, del CP Gozalbes Vera
2. Sr. Manuel Marco Abad, del CP Jacint Castañeda
3. Sr. Jacint Martínez Baldó, de l'IES Josep de Ribera
4. Sra. Francisca Borox López, del CEPA Francesc Bosch i Morata

SUPLENTS:
− Sra. María Nieves Juan Martí, del CP Taquígraf Martí
− Sra. Sara Pastor Andrés, del CP Maria Teresa Coloma
− Sr. Joan David Ferrandis Vila, de l'IES Doctor Simarro
− Sr. Rafael Fuster Martín, de l'IES La Costera

TITULAR DE CENTRE CONCERTAT:
1. Sra. Mª Rosa Gómez Cañas, del Col·legi La Immaculada

SUPLENT:
− Sra. Guadalupe Rodrigo Gallego, del Col·legi Nuestra Señora de la Seo

REPRESENTANTS DE LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS:
1. Sr. Gabriel Belenguer Civera, de l'associació de veïns Retorno-Raval
2. Sra. Concha del Campo Martínez, de l'associació de veïns del Barri del Carme

REPRESENTANT DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA:
1. Sr. Antonio Berzal Jiménez-Bravo

SUPLENT:
− Sr. Juan Sanz Hernández

REPRESENTANTS DE LES ORGANITZACIONS SINDICALS:
1. Sra. Consuelo Gómez García, de CCOO PV
2. Sra. Nieves Anaya Pérez, de UGT

SUPLENTS:
− Sr. José Flores Serrano, de CCOO PV
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− Sra. Mª Dolores Ortega Hervás, de UGT

SECRETARI DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:
De conformitat amb allò que s'ha preceptuat en l'article 13 del Decret 111/89,

de 17 de juliol, el secretari del Consell Escolar municipal, serà escollit d'entre els
seus membres en la sessió constitutiva que se celebre.

Quart.- Notificar el present acord formalment a tots els membres del Consell
Escolar municipal, i que la notificació els servisca d'acreditació amb caràcter general
legal previst en la norma, havent de prendre possessió efectiva dels seus càrrecs en
la primera sessió que el Consell celebre. De l'acta de constitució es repartirà un
exemplar al director territorial de Cultura i Educació, en compliment del que disposa
l'article 7è de l'Ordre de 3 de novembre de 1989 de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esport.

8è -  EXP. NÚM. 561/2005, PER A SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA
L'EXPEDIENT D'ALTERACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE XÀTIVA

Vists els antecedents de l'expedient, en el qual consta:
• La proposta de l'Ajuntament de Rotglà i Corberà presentada en aquest

Ajuntament en data 2 de febrer de 2006, perquè s'inicie expedient de
segregació.

• L'Ajuntament de Rotglà i Corberà ha presentat tots els documents
necessaris perquè s'analitze la possibilitat de la segregació i que, en virtut
de l'article 10.1 del Reglament de Població i Demarcació Territorial, les
alteracions de termes municipals puguen ser tramitades, amb caràcter
voluntari, pels ajuntaments interessats.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació
establerta en la Legislació aplicable procedint la seua aprovació pel Ple en virtut de
les competències atorgades per l'article 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació (article 47.2.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local).

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 22 de febrer de 2006.

Obert el debat la Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal Bloc
Nacionalista Valencià, anuncia que votarà en contra.

El Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra Unida: l'Entesa,
manifesta que s'abstindrà.

El Sr. Rafael Llorens Gosalbes, del grup municipal Socialista, diu que en
Comissió va votar a favor per entendre-ho lògic. No obstant això, pregunta pel fi que
se li va a conferir a la contraprestació econòmica que l'acord comporta.

El Sr. alcalde-president contesta que en el seu moment es decidirà.
El Sr. Rafael Llorens Gosalbes, manifesta que si no es coneix la finalitat de

l'ingrés no pot votar a favor. No obstant això, l'expedient li sembla correcte pel que,
com menys, sol·licita que conste que, sempre i en tot cas, haurà de complir la Llei
respecte del destí dels diners a habitatges de protecció oficial.

L'Ajuntament en Ple, per díhuit vots a favor (el de l'alcalde-president més els
onze dels regidors integrants del Grup Popular i els   sis  vots dels regidors
integrants del Grup Municipal Socialista),  una abstenció (el vot del regidor integrant
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del Grup Esquerra Unida- l'Entesa) i un vot en contra (el  vot de la regidora integrant
del Grup Bloc Nacionalista Valencià) ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Iniciar expedient de segregació del terme municipal de Xàtiva, per a
la seua incorporació al terme municipal de Rotglà i Corberà, de les parcel·les
següents:

- Polígon 58, parcel·la 56 del Sr. Eliseo Marzal Penades de 8.248,00 m2

- Polígon 58, parcel·la 57 d'ALETESA SA, de 5.698,00 m2

Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública en el Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, per un termini d'un mes, perquè es
puguen presentar les al·legacions que estimen pertinents.

9è -  EXP. NÚM. 153/2006, ALIENACIÓ DIRECTA DE L'IMMOBLE DE
PROPIETAT MUNICIPAL A CANTAL GENTIL, 1

Vista la instància de l'interessat, Sr. Miguel Ángel Soriano Sellés, en què
sol·licita a l'Ajuntament l'alienació de l'immoble,  propietat municipal, situat al carrer
Cantal Gentil, 1 de Xàtiva, per a l'agregació a la casa fronterissa de la seua
propietat.

Vist el Decret d'Alcaldia de data 23 de setembre de 2005 incoant l'expedient i
l'informe de Secretaria sobre la legalitat aplicable i l'adequació a la mateixa.

Vist  l'informe dels Serveis Tècnics, considerant l'alt nivell de deteriorament
que presenta l'immoble, no tenint les mínimes condicions de seguretat, habitabilitat i
salubritat, que garantisquen  l'ús continuat del mateix com a habitatge, alhora que no
s'ajusta a les especificacions mínimes establertes en la Norma d'Habitabilitat i
Disseny d'Habitatges en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, així com la valoració
fefaent del seu preu just.

Vist l'informe de la Intervenció sobre el percentatge que suposa l'import de
l'alienació esmentada amb relació als recursos ordinaris del Pressupost Municipal de
2006.

Vist l'acord de la Junta de Govern de 26 de setembre de 2005 en el qual
s'autoritzava la cessió en precari de l'esmentat immoble a la «Confraria del Trasllat
del Cos de Crist al Sepulcre», per al magatzematge  del material de la seua
propietat.

Atés que en l'actualitat, i a causa del seu deficient estat de conservació i
deteriorament,  resulta inaplicable al seu normal aprofitament.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 22 de febrer de 2006.

Obert el debat, la Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal Bloc
Nacionalista Valencià, anuncia que votarà en contra per no definir-se el destí de la
venda i perquè estava adscrit a Serveis Socials.

El Sr. Josep Martínez Alventosa, també manifesta que votarà en contra.
El Sr. Rafael Llorens Gosalbes, del grup municipal Socialista,  diu que també

votarà en contra, aclareix que era un immoble que, encara que precari i deteriorat,
estava destinat a ús social.  Afegeix que Cáritas va arribar a invertir un poc en ell.
Considera que l'Ajuntament hauria de destinar un altre immoble a ús social.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el de l'alcalde-president més els
onze dels regidors integrants del Grup Popular) i huit  vots en contra (els vots dels
regidors integrants del Grup Municipal Socialista,  el vot del regidor integrant del
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Grup Esquerra Unida- l'Entesa i el vot de la regidora integrant del Grup Bloc
Nacionalista Valencià) ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.-  Deixar sense efectes l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de
setembre de 2005 en el qual s'autoritzava la cessió en precari de l'esmentat
immoble a la «Confraria del Trasllat del Cos de Crist al Sepulcre»  i que s'estudie la
possibilitat de concedir una nova cessió perquè, l'esmentada associació,  puga
realitzar l'activitat sol·licitada.

Segon.- Aprovar l'alienació directa, del bé immoble patrimonial propietat de
l'Ajuntament, situat al carrer Cantal Gentil, 1 de Xàtiva, a favor del Sr. Miguel Ángel
Soriano Sellés, amb DNI núm. 20443415-A, per a la seua agregació a la casa
fronterissa de la seua propietat, pel preu oferit de 9.496,75  euros.

Tercer.- Comunicar aquest acord a l'òrgan de la Comunitat Autònoma
competent, en compliment allò que s'ha preceptuat en l'article 109 del Reglament de
Béns dels entitats locals.

Quart.-  Facultar el Sr. alcalde-president per a signar i subscriure qualsevol
classe de documents relacionats amb aquest assumpte, en especial l'Escriptura
pública corresponent.

Cinquè.- Notificar aquest acord a l'interessat perquè en prenga coneixement
i comunicar-lo a la regidora de Gestió Patrimonial i als departaments d'Intervenció i
Inventari, als efectes pertinents.

10è -  EXP. NÚM. 185/2006, PROGRAMA D'ACTUACIÓ AÏLLADA A
BIXQUERT, CAMÍ DE LA TELEFÒNICA, PARCEL·LA CADASTRAL 5477005
PRESENTAT PER LA MERCANTIL BIXQUERT PROMOCIONES 2005, SL:
DESESTIMACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SOTMETRE’L A INFORMACIÓ
PÚBLICA

Vists els antecedents de l'expedient, en el qual consta que amb data 2 de
desembre de 2005 es va presentar en aquest Ajuntament, per part  del Sr. Manuel
Aparicio Palop, en representació de la mercantil Bixquert Promociones 2005,
document corresponent a una còpia del programa d'Actuació Aïllada, acompanyat
de Projecte d'Urbanització, de la parcel·la amb referència cadastral 5477005,
ubicada a Bixquert, per a la seua tramitació, aprovació i adjudicació a qui subscriu,
tot això a l'empara d'allò que s'ha determinat en la Llei 6/94 Reguladora de l'Activitat
Urbanística de la Generalitat Valenciana.

Vist l'informe emès pels Serveis Administratius de l'Àrea de Foment d'aquest
Ajuntament, desfavorable a la tramitació de la sol·licitud formulada, motivada en les
següents consideracions jurídiques:

El 30 de desembre de 2005 les Corts Valencianes van aprovar la Llei
16/2005, Urbanística Valenciana. Aquesta Llei va ser publicada en el Diari Oficial de
la Generalitat de data 31 de desembre de 2005. Aquesta Llei, de conformitat amb la
seua Disposició Final Segona “entrarà en vigor en el termini d'un mes, comptat a
partir del dia següent al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana”, és a dir, el dia 1 de febrer de 2006.

La Disposició Transitòria Primera de la LUV, en el seu apartat primer,
literalment:

Els procediments urbanístics, siga quina siga la seua denominació o
naturalesa, iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei, es regiran per la
legislació anterior sempre que haguera conclòs el tràmit d'informació pública, quan
tal tràmit fóra preceptiu.
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La presentació del Programa d'Actuació Aïllada per al desenvolupament de la
parcel·la cadastral 5477005, objecte del present informe, està datada el dia 2 de
desembre de 2005, que amb l'anterior Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística
precisava d'un mínim de 35 dies de tramitació, això sense comptar amb l'informe
previ de la documentació presentada, resolució d'Alcaldia d'exposició pública, etc.

La Llei Urbanística Valenciana (LUV) va entrar en vigor l'1 de febrer i va
establir que els Programes que no hagen obtingut aprovació municipal (com és el
cas que ens ocupa) es tramitaran de nou conforme a la meritada Llei.

De tot allò que s'ha exposat es dedueix que és impossible iniciar una
tramitació d'acord amb una legislació que ha quedat definitivament derogada
(LRAU) la qual cosa obliga el promotor a modificar el programa presentat adaptant-
lo a la nova legislació vigent.

Considerant que l'article 130.3 de la LUV, estableix que el Ple municipal, a
proposta de l'alcalde i amb un informe previ tècnic sobre la viabilitat de la petició,
acordarà motivadament la decisió d'iniciar la tramitació d'aquells programes que es
plantegen a iniciativa particular.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 22 de febrer de 2006.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat i sense debat previ, va prendre l'ACORD
següent:

Primer.- Desestimar el programa d'Actuació Aïllada, acompanyat de Projecte
d'Urbanització, de la parcel·la amb referència cadastral 5477005, ubicada a Bixquert
presentat pel Sr. Manuel Aparicio Palop, en representació de la mercantil Bixquert
Promociones 2005, a la vista dels raonaments jurídics detallats en l'informe evacuat
pels Serveis Administratius de l'Àrea de Foment d'aquest Ajuntament i que consten
en la part expositiva del present acord.

Segon.- Notificar el present acord al legal representant de la mercantil
interessada amb devolució de la documentació presentada, a fi que, si ho estima
oportú, inste la seua nova tramitació conforme a les exigències de la nova legislació
en matèria de planejament i gestió recollida en la Llei 16/2005, Urbanística
Valenciana de la Generalitat Valenciana.

11è -  RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA

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

Números 111 al 219  (corresponent al mes de febrer de 2006).

El Sr. Ildefonso Suárez Garrido, del grup municipal socialista, fa al·lusió a la
situació d'incompliment legal en la generació d'hores extraordinàries del personal
laboral. Apunta que un treballador en dos mesos ha realitzat hores per valor de
4.200€, equivalents a 180 hores al mes. Manifesta que és impensable que un
treballador puga fer  tantes hores. Reitera que constitueix un incompliment flagrant
de la legalitat.

El Sr. José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans,
manifesta que s'estan adoptant mesures per a solucionar aquest tipus de situacions.
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El Sr. Rafael Llorens Gosalbes, manifesta que en l'expedient de baixes de
reconeixement de crèdits existeixen 157.000€ per subvencions que l'Ajuntament no
ha executat.

El Sr. alcalde contesta que es deu a impossibilitat material d'executar distintes
subvencions.

De tot això, queda el Ple assabentat.

 12è - DESPATX EXTRAORDINARI

Assistint a la sessió nombre suficient per a adoptar la urgència i tractar
assumptes no inclosos en l'Ordre del Dia, segons el que preveu l'art. 91.4 del vigent
Reglament d'Organització, Funcionament i règim Jurídic de les entitats locals, de 28
de novembre de 1986, pel Sr.  president va sotmetre a la consideració dels
membres assistents, declarar la urgència i passar a tractar els següents assumptes
no inclosos en l'Ordre del Dia de la present sessió:

12è.1. MOCIÓ QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT ELS PARTITS
MUNICIPALS SOCIALISTA I ESQUERRA UNIDA: L'ENTESA, SOBRE EL DIA 8
DE MARÇ DIA DE LA DONA TREBALLADORA

La Sra. Mar Vicent García, regidora del Grup Municipal Socialista, dóna
lectura i explica la moció, amb el següent tenor:

Aquest any 2006 volem celebrar que estem d'enhorabona perquè és un
moment crucial per a la vida de les dones d'aquest país. Es compleix el 75
aniversari de la consecució del vot femení, lluita que va abanderar Clara
Campoamor en la II República pel que és el moment de tributar un merescut
homenatge a aquelles dones de llavors i fer un pas més: fa 75 anys que les dones a
Espanya poden ser electors i ara volem ser elegibles en condicions d'igualtat.

En ple segle XXI en què el sufragi universal és un dret que està  fermament
consolidat  en la nostra Constitució el repte consisteix a aconseguir l'equitat en la
participació  política per a assemblar-nos el més possible a la societat a què volem
representar composta per parts iguals de dones i hòmens.

I no sols hem de cercar l'equitat en política, sinó en tots els espais de la vida
privada i laboral, i intentar eradicar la discriminació històrica que pateixen les dones
que les han fet ser úniques responsables en la criança dels menors, curadores dels
dependents i com a conseqüència, formar part del mercat de treball en condicions
de constant inestabilitat.

En aquests últims anys, les dones han sigut protagonistes d'avanços
imparables, sobretot en la batalla més urgent: posar fre a la violència masclista a
través d'una Llei Integral que va ser aprovada  amb el suport  unànime de tots els
grups polítics. Està seguint el seu tràmit parlamentari la Llei de Dependència que
tracta de responsabilitzar el conjunt de la societat de l'atenció dels dependents de
taverna que fins hui ha sigut d'exercir  en soledat i sense contraprestació
econòmica, majoritàriament  les dones.

La utilitat d'aquestes mesures rau en el fet que expressen cap on ha de
caminar la societat, però la seua efectivitat depèn de mecanismes de transformació
social complicats basats en l'educació i en la sensibilització i en aquesta taverna tots
els estaments  públics han de jugar un paper protagonista i exemplificador.

Convençuts del que prediu i com a conseqüència els Grups Polítics presents
a l'Ajuntament de Xàtiva, sol·licitem l'adopció dels acords següents:
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1.- Reconèixer i tributar un merescut homenatge a tantes dones abanderades
per Clara Campoamor que fa 75 anys van defensar el dret al vot femení com
element imprescindible per a aconseguir una democràcia plena.

2.- Col·laborar en el marc competencial propi, amb el govern de la nació i el
govern de la Generalitat Valenciana en el desenvolupament i en l’aplicació de totes
les mesures previstes en la Llei Integral de Mesures contra la Violència de Gènere,
amb la finalitat d'eradicar de la nostra societat al més prompte millor, les agressions i
crims contra les dones.

3.- Sol·licitar al Govern de la nació que adopte les mesures necessàries per a
eliminar la discriminació laboral que pateixen les dones, el salari de les quals és un
30% inferior de la mitjana que el dels hòmens.

4.- Traslladar al Govern de la nació el suport institucional per a avançar de
forma significativa en la conciliació de la vida personal i laboral.

5.- Sol·licitar al Govern de la nació i al Govern de la Generalitat Valenciana en
el marc de les seues competències, una modificació de la legislació vigent per a
estimular i facilitar la participació de les dones en els àmbits de presa de decisió per
a aconseguir així una democràcia paritària.

Obert el debat per a tractar la urgència de la moció presentada, pren la
paraula la Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal Bloc Nacionalista
Valencià, motiva la urgència de la moció per la proximitat de la celebració del dia 8
de març dia de la dona treballadora. Anuncia que presentarà esmenes a la moció.

El Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra Unida: l'Entesa,
motiva la urgència en què és d'imperiosa necessitat establir criteris d'igualtat entre
home i dona.

La Sra. Mar Vicent García, regidora del grup municipal socialista, motiva la
urgència per la proximitat de la celebració del dia 8 de març i per la situació de la
dona en la societat, pobresa, discriminació … etc. Matisa que li haguera agradat una
proposta consensuada i conjunta de tot l'Ajuntament però  addueix que els membres
del Partit Popular no ho han volgut. Considera que el simbolisme del dia ho
mereixia.

El Sr. Alfonso Rus Terol, alcalde-president, anuncia estar a favor de la
declaració d'urgència de la moció.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents, acorda
declarar la urgència de la Moció presentada

Obert el debat per a tractar el fons de la moció, pren la paraula la Sra.
Cristina Mª Suñer Tormo,  presenta com a esmena  un text que, explica, es
fonamenta en la necessitat d’un major caràcter revindicatiu respecte de la situació
de la dona. Considera  necessari recordar el 75 aniversari del sufragi actiu de la
dona i de la lluita per la plena igualtat. Manifesta que el reconeixement de la igualtat
en el marc jurídic no és suficient. Opina que cal impulsar la presència de la dona en
qualsevol fòrum on es cree opinió, que cal oferir una educació no sexista, ni
permetre una violència física ni psíquica. Assumeix els acords de la moció i inclou
altres propostes, amb el tenor següent:

Es compleix enguany, el 75 aniversari de la consecució per primera vegada
del sufragi actiu per a les dones, lluita que en la davantera estava Clara
Campoamor.
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Igual que recordem aquesta data, hem de recordar, que des de fa setanta-
cinc anys i molts més, estem treballant, estem presents en els llocs de treball, en els
càrrecs de responsabilitat, en les facultats, universitats, a casa, al carrer, en les
associacions, organitzacions, partits polítics …. I que ací és on hem d'estar per a
aconseguir la plena igualtat.

És veritat que ara tenim un marc jurídic per a poder conviure, per la veritat és
que la lluita per la igualtat continua, però el nostre treball no està només a instar o
fer arribar al govern allò del que ells i elles són conscients i coneixedors, si no que
hem de treballar des de les nostres posicions, d'allò públic i d'allò privat …per estar
en tots eixos llocs, situacions, opinions, converses,… i així  anar treballant per a eixa
societat en què ens agradaria viure.

- No volem una educació basada en la funció del sexe.
- No volem una educació en relació als rols acceptats o no per la societat.
- No volem un tracte diferent o inferior pel fet de ser dones.
- No volem ser agredides (verbal, física o psíquicament).

És per tot això pel que la nostra reivindicació està basada en l'Educació, però
no sols en l'educació formal (escola, institut, universitat) si no també en l'educació
no formal (tota formació fora del sistema educatiu) i informal (tot allò que aprenem al
llarg de la nostra vida).

És per tot el que s'ha exposat que demanem a aquest Ajuntament com a
representant de la pluralitat política del nostre municipi, es manifeste sobre aquest
assumpte i per això proposem al Plenari de l'Ajuntament l'adopció dels ACORDS
següents:

PRIMER: Que el Plenari de l'Ajuntament condemne formalment qualsevol
classe de discriminació per raó de gènere.

SEGON: Que l'Ajuntament de Xàtiva contracte una tècnic dedicada
exclusivament a dissenyar i posar en marxa campanyes d'igualtat conforme a la
realitat de la nostra ciutat i que coordine totes les professionals que en aquest
moment estan desenvolupant tasques en matèria de dona al nostre Ajuntament”.

El Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal Esquerra Unida: l'Entesa
diu sumar-se a les propostes de Cristina Mª Suñer Tormo, considera  que aclareixen
la situació actual i argumenta que resulta llastimós que en el segle XXI encara les
dones hagen d'estar reivindicant qüestions que no demostren sinó la  immaduresa
social generalitzada.

Tot seguit, el Sr. alcalde-president manifesta no estar d'acord amb el punt
número 5 de la moció.

A continuació la Sra. Mar Vicent García, del grup municipal socialista,
agraeix les esmenes del Bloc Nacionalista Valencià; apunta que totes les seues
propostes són positives i les comparteix. Es dirigeix al Sr. alcalde i li aclareix que
sobre la paritat, qüestionada per ell, és necessària per a aconseguir la plena igualtat
econòmica, social, política, ..etc. Opina que la desigualtat ha de corregir-se amb
esforços, entre altres, legals. La paritat no vol dir anar contra ningú sinó a favor.
Considera que, encara en l'actualitat, resulta molt més difícil que les dones
accedisquen a llocs de treball de responsabilitat que els hòmens.

Pren la paraula el Sr. alcalde, manifesta no entendre la prioritat que el grup
socialista confereix a la paritat quan de 7 membres que l'integren només 1 és dona:
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opina que amb les mesures proposades es col·loca la dona en una situació de
complex d'inferioritat; aclareix que la dona pot ser tot el que el seu esforç li permeta
ser; que la dona i l'home són hui en dia  el mateix. Pensa que eixes declaracions
són purament testimonials, que en el pla d’allò pràctic, Xàtiva ja ha impulsat
projectes com una Escola Taller només per a dones. Conclou dient  que en la vida
no es reivindica, s'actua, i acaba la seua intervenció dient  que està d'acord amb tota
la moció i amb les esmenes però no amb el punt 5è de la moció originària.

A continuació la Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, del Bloc Nacionalista
Valencià, apunta que li basta amb què es reconega la necessitat de contractar una
dinamitzadora per a la igualtat de la dona, encara que entén que no es puga
contractar immediatament. Pel que fa al punt 5è no exigeix paritat immediata però,
en part, opina que són necessàries polítiques actives d'integració. Acaba la seua
intervenció proposant una negociació sobre l'apartat 5è.

Tot seguit pren la paraula el Sr. Josep Martínez Alventosa, del grup municipal
Esquerra Unida: l'Entesa,  diu que acceptaria que s'eliminaren al·lusions a la
democràcia paritària a canvi que s'estimulen polítiques actives d'integració. Opina
que aquestes polítiques són necessàries i han donat els seus fruits. Acaba dient que
la paritat, en definitiva, s'aconsegueix amb mèrits i no per sexe.

Acaba la intervenció la Sra. Mar Vicent García, regidora del grup municipal
socialista, manifesta que la paritat en el PSOE és un exemple que es veu plasmat
en el govern de la nació i que aquest exemple rendeix en tots els àmbits. Considera
que més enllà de posicionaments testimonials, allò vertaderament important és la
preocupació pel tema i aquesta preocupació el seu partit, diu, la té molt assumida.
Acaba la seua intervenció aclarint que no té problema a substituir la referència a la
democràcia paritària.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents, ACORDA:
 Únic.- Aprovar la Moció presentada sobre “Celebració del 8 de març, dia de

la dona treballadora”,  amb les esmenes formulades per la senyora Cristina Suñer
Tormo, l'exclusió del punt cinquè, referit a la democràcia paritària, i el compromís sin
die respecte de la contractació d'una tècnic dedicada exclusivament a dissenyar i
posar en marxa campanyes d'igualtat.

13è -  PRECS I PREGUNTES

Es van formular els següents precs i preguntes:

Sra. Cristina Mª Suñer Tormo

A) Pregunta a la Sra. Rosa Mª Esteban Miedes, regidora delegada de Fira i
Festes, sobre per què les campanyes de Nadal s'havien fet en castellà.
La Sra. Rosa Mª Esteban Miedes, li diu que ja va contestar en comissió.
Aclareix que tot es va fer en valencià excepte alguna falca en ràdio.

B) Pregunta al Sr. Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i
Urbanisme, sobre les denúncies de la Sèquia Murta.
El Sr. Vicente Parra Sisternes, contesta que quan es dirigisca a ell
correctament li contestarà; Afegeix que ja li ha contestat sobre l'assumpte
en sessions anteriors.
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− Pregunta al Sr. Vicente Parra Sisternes, sobre les denúncies formulades
al Jutjat pel que fa als abocaments il·legals.
El Sr. Vicente Parra Sisternes contesta que no hi ha constància a
l'Ajuntament. La Sra. Cristina Mª Suñer apunta que hi ha 2 funcionaris que
han anat a declarar. el Sr. Vicente Parra Sisternes respon que no sobre
aquest assumpte.

− Pregunta al Sr. Vicente Parra Sisternes sobre el motiu pel qual el Consorci
per a la Gestió de Residus no està constituït i bloquejada la seua
constitució.
El Sr. Vicente Parra respon que el Consorci si que està constituït i  no està
bloquejat. Afegeix que hi ha prevista una assemblea per al pròxim 22 de
març de 2006.

C) Pregunta al Sr. alcalde sobre la compatibilitat entre la Ciutat Sociosanitària
i la zona d'oci adjacent.
El Sr. alcalde contesta que li sembla compatible i els informes tècnics així
ho avalen. Afegeix que en el futur podria produir-se que la discoteca
haguera de desplaçar-se per no tenir aparcament.

D) - Pregunta al Sr. José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos
Humans, si no li consten inconvenients de legalitat a la contractació de 60
treballadors per raó d'obra o servei determinat.
El Sr. José Antonio Vidal Piquer, respon que contestarà en la següent
sessió.

- Pregunta al Sr. José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos
Humans si les funcions que desenvolupen les 60 persones contractades
per raó d'obra o servei (bé siguen ordinàries o extraordinàries) consten en
el Decret d'Alcaldia dictats de desembre a gener.

El Sr. José Antonio Vidal Piquer respon que contestarà en la següent
sessió.

Sr. Josep Martínez Alventosa

A) Pregunta a la Sra. Elena Llopis Arnero, regidora delegada de joventut,
pels criteris seguits per a valorar l'escàs increment de subvenció al
Consell de la Joventut, atés que celebrava el 20 aniversari, ja que li consta
que a la regidora en principi li va semblar correcte el pressupost presentat.
La Sra. Elena Llopis Arnero contesta que sobre aquest menester ja va
donar explicacions en l'Assemblea del Consell. Afegeix que es va reunir
amb l'executiva la qual li va proposar, inicialment, unes activitats
ordinàries de l'exercici a què va donar el seu vistiplau. En data de hui, diu,
no s'han tractat les activitats extraordinàries del 20 Aniversari pel que
l'ajuda atorgada ho és basant-se en la proposta d'activitats ordinàries.

Sr. Rafael Llorens Gosálbez
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A) Pregunta al Sr. alcalde sobre l'assumpte de les bonificacions per la revisió
del cadastre. Apunta que el Sr. alcalde es va comprometre a bonificar
situacions de sobre valoració i li agrairia que l'Ajuntament aplicara les
bonificacions que permeta la Llei.
El Sr. alcalde li contesta que quan es dispose de dades s'actuarà.

B) Pregunta al Sr. Juan Carlos Crespo Badía, si s'ha demanat un increment
en les taxes d'estacionament ja que de fet s'han pujat les tarifes.
El Sr. Crespo li contesta que ha hagut una alteració de tarifes sense
consentiment ni constància municipal. Apunta que li consta que ja està
esmenat i diu que esbrinarà el què ocorre.

El Sr. Tomás Fuster Bellido

A) Pregunta al Sr. José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos
Humans, sobre el seu anterior requeriment referit al tema de la borsa de
treball.
El Sr. José Antonio Vidal Piquer contesta que l'any 2005 es van contractar
44 treballadors en el marc de diverses subvencions. Aquestes
contractacions es van fer de conformitat  amb els criteris de l'Ordre del
SERVEF i de la comissió de valoració. També es va contractar 25
treballadors per necessitats del servei. Afegeix que tots se seleccionen
des de la borsa de treball i que això es trasllada als sindicats. L'ampliació
de dades, diu, es pot trobar en l'expedient.

El Sr. Ildefonso Suárez Garrido

A) Prega que se li done trasllat de la petició de l'empresa concessionària de
canvi d'ubicació de la Residència de la 3a edat.

B) Pregunta per la retirada de la pancarta d’aigua neta per a tots ubicada al
pavelló de Volei.
El Sr. alcalde contesta que s'ha retirat perquè el pavelló és per a fer esport
no per a fer política.

C) Pregunta per les gestions sobre l'organització d'una exposició de la Via
Augusta que es va fer fa 2 anys.
El Sr. alcalde contesta que no es va fer cap exposició.

I  NO HAVENT-HI MÉS ASSUMPTES QUE TRACTAR, EL SR. ALCALDE
PRESIDENT DÓNA PER FINALITZAT L'ACTE, S’ALÇA  LA SESSIÓ A LES
CATORZE HORES I TRENTA MINUTS, DE TOT AIXÒ S'ESTÉN LA PRESENT
ACTA, DE LA QUAL JO, EL SECRETARI, DONE FE I CERTIFIQUE,

      L'ALCALDE,                                                      EL SECRETARI EN FUNCIONS,
EL VICESECRETARI,


