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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i quinze minuts del dia tres d'agost de
dos mil set, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota la
presidència de l’Alcalde-President, Sr. Alfonso Rus Terol,  els regidors indicats, a fi
de celebrar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament convocada.

La corporació està assistida pel vicesecretari, en funcions de secretari, que
actua a més com a fedetari.

Falta a la sessió el regidor Sr. Roger Cerdá Boluda i el Sr. Ricardo Medina
Medina, del grup municipal socialista, als qui el Sr. Alcalde considera excusats.

El Ple es constitueix favorablement per complir els assistents amb el terç del
nombre legal dels seus membres, i assistir el president i el secretari en funcions.

El Sr. Alcalde declara oberta la sessió, que es desenvolupa conforme al
següent ORDRE DEL DIA:

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA    NÚM.
14, DE L'11 DE JULIOL DE 2007

De conformitat amb allò que s'ha preceptuat en l'article 91 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de
novembre de 1986, el senyor alcalde president pregunta si cap membre de la
corporació ha de formular alguna observació  a l'acta de la sessió extraordinària
anterior, que ha estat distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

El Sr. Rafael Llorens Gosalbez, del grup municipal socialista anuncia que
s'abstindrà.

La Sra. Cristina María Suñer Tormo, del grup municipal Bloc manifesta que
votarà en contra per no complir-se amb les determinacions de l'Estatut d'Autonomia i
de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, a la qual cosa afegeix que l'acta,
transcrita en castellà, no respon a la realitat de les intervencions, majoritàriament
realitzades en valencià.

I no havent-se formulat cap altra objecció, per setze vots a favor (el vot del Sr.
Alcalde-President, els vots dels onze regidors del Partit Popular i els quatre vots dels
cinc regidors presents del Partit Socialista), dos vots en contra (els vots de les
regidors del grup Bloc) i una abstenció (l'abstenció del regidor del partit socialista, el
Sr. Rafael Llorens Gosálbez) va ser aprovada l'acta de referència, corresponent a la
sessió extraordinària celebrada el dia 11 de juliol de 2007.

2n. EXP. NÚM.  475/2007 DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS NO
RECUPERABLES PER A L'ANY 2008

Donat compte de l'escrit de la Direcció Territorial d'Ocupació i Treball de la
Generalitat Valenciana, en el qual se sol·licita es determinen per aquest Ajuntament
les dues festes de caràcter local no recuperables per a l'any que ve 2008, amb la
finalitat d'elaborar el calendari laboral de la província.

Considerant que de les dues festes que se celebren en aquest municipi dies
1 i 5 d'agost,  amb caràcter de festes locals no coincideixen  en dies festius.
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i
Seguretat,  de 30 de juliol de 2007.

L'Ajuntament en Ple, després de deliberació i per unanimitat, ACORDA:
Primer. Declarar que les dues festes locals no recuperables seran en

aquesta Ciutat, per al pròxim exercici 2008, les corresponents als dia 1 d'agost,
festivitat de Sant Feliu i 5 d'agost, festivitat de la Mare de Déu de les Neus.

Segon. Remetre una còpia certificada del present acord a la Direcció
Territorial d'Ocupació  i Treball i donar-ne compte a l'Associació d'Empresaris de
Xàtiva.

3r. EXP. NÚM. 958/2006, APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ALTERACIÓ DE
LA QUALIFICACIÓ  JURÍDICA DEL SUBSÒL PÚBLIC EN LA UNITAT
D'EXECUCIÓ 14

Per acord del Ple Municipal de data 5 d'abril de 2007, es va aprovar incoar el
procediment per a l'alteració de la qualificació jurídica (desafectació)  del subsòl
davall el carrer Olímpic d'aquesta localitat, propietat de l'Ajuntament de Xàtiva com a
conseqüència del conveni urbanístic per a l'execució de la unitat d'actuació núm. 14,
convertint-se el bé immoble de domini públic en un bé immoble de caràcter
patrimonial.

En el període d'informació pública no s'ha presentat cap al·legació, segons
certificació de la vicesecretaria de data 29 de juny de 2007.

Vist l’informe emés pel secretari en funcions, en què assenyala que
l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació aplicable, realitzant
proposta de resolució:

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió celebrada
el 30 de juliol de 2007.

Oberta la deliberació, la Sra. Cristina María Suñer Tormo, del grup municipal
Bloc, manifesta que votarà a favor; no obstant aixó, indica que li sembla ridícul  fer
l'alteració després que les empreses hagen venut i escripturat els aparcaments.

El Sr. Rafael Llorens Gosálbez, es manifesta també a favor, encara que
considera que es deuria solucionar el problema que ha apuntat la Sra. Suñer.

A continuació pren la paraula el Sr. Vicente Parra Sisternes, del grup
municipal popular per a manifestar que la UA 14 no és d'aquest equip de govern.

L'Ajuntament en Ple, després de deliberació i per unanimitat, ACORDA:
Primer. Alterar definitivament la qualificació jurídica del subsòl davall el carrer

Olímpic d'aquesta localitat, propietat de l'Ajuntament de Xàtiva com a conseqüència
del conveni urbanístic per a l'execució de la unitat d'actuació núm. 14, passant de
ser un bé de domini públic a ser un bé de caràcter patrimonial.

Segon. Reflectir en la rectificació anual del Llibre Inventari de Béns de la
corporació l'alteració de la qualificació jurídica que ha patit el bé immoble i sol·licitar
al Registre de la Propietat que procedisca a deixar constància d'aquest canvi per
mitjà dels corresponents assentaments o anotacions registrals necessàries.

Tercer. Realitzar l'acte de recepció formal del bé immoble que ha estat
desafectat, de conformitat amb l'article 8.3 del Reglament de Béns de les entitats
locals.

Quart. Facultar el Sr. Alcalde perquè subscriga els documents que siguen
necessaris de cara a l'execució dels precedents acords.
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4t. EXP. NÚM. 1011/2006, INICI DEL PROCEDIMENT DEL PROGRAMA
D'ACTUACIÓ INTEGRADA, PER GESTIÓ INDIRECTA, DE LA UNITAT
D'EXECUCIÓ 1 EN EL CARRAIXET: RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS

Vista la sol·licitud formulada pel Sr. Grahan John Carver, en representació de
Projecte Taronja, SL, per a la tramitació d'una actuació integrada per gestió indirecta
de la Unitat d'Execució núm. 1 del Carraixet, en sòl urbanitzable residencial de baixa
densitat, a la qual acompanya la documentació pertinent, de conformitat amb l'article
130 de la Llei Urbanística Valenciana.

Atés que per acord plenari de data 4 de gener de 2006, es va aprovar
l'obertura del procediment i es van aprovar les bases particulars reguladores del
procediment per a l'adjudicació de la condició d'urbanitzador.

Atés que, amb anterioritat a la preceptiva publicació de l'anunci de concurs
(art. 132 de la LUV i 291 i192 del decret 67/2006, de 19 de maig, del consell, pel
qual s'aprova el reglament d'Ordenació  i Gestió Territorial i Urbana), es van
presentar sengles recursos de reposició a l'esmentat acord Plenari pels portaveus
dels grups polítics municipals Bloc Nacionalista Valencià i Grup Municipal Socialista,
en el qual sol·liciten l'anul·lació de l'acord plenari.

Vist l'informe de data 23 de juliol de 2007, evacuat pels tècnics redactors de
la proposta de programació de l'actuació integrada, en la qual proposen la
desestimació dels recursos presentats per considerar que la viabilitat del programa
s'ajusta a la Legislació vigent i al Pla General d'Ordenació Urbana de Xàtiva.

Vist l'informe de data 26 de juliol de 2007, evacuat pels tècnics municipals del
departament d'Urbanisme municipal, en el qual es proposa la desestimació dels
recursos presentats per considerar que no hi ha vulneració de la LUV ni contradicció
amb les Ordenances del vigent Pla General.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió celebrada
el 30 de juliol de 2007.

Obri el debat la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc per
manifestar trobar-se en contra de la desestimació perquè considera que les
al·legacions no estan degudament resoltes; no hi ha hagut resposta clara a la
pregunta de l'exigència de la LUV de justificar la necessitat de programar; li sorprén
que s'adduïsca que la motivació quede implícita en la LUV el que, al seu entendre,
evidencia precisament la falta de motivació; l'Administració reconeix l'incompliment
de l'article 130 de la LUV: manifesta que entén l'actitud de l'empresa però no la dels
tècnics municipals que es limiten a fer referència a les DEUT del PGOU sense major
explicació; respecte a la viabilitat de l'actuació tampoc es justifica pel que també
s'incompleix la llei: sempre s'ha  negat que existira coneixement del projecte però
l'informe a les al·legacions evidencia que hi havia consens entre l'Ajuntament i la
promotora respecte de la tramitació de l'expedient; en definitiva, considera
lamentable que no s'analitzen les deficiències de la zona i s'aborden de forma
global, es perd una oportunitat de resoldre totes les deficiències.

A continuació pren la paraula el Sr. Rafael Llorens Gosábez, manifesta que
l'informe dels tècnics municipals no el convenç, que tant el nombre de vivendes com
l'aprofitament urbanístic vulneren el PGOU, diu que està en contra del creixement
urbanístic previst en el PAI del Carraixet ja que  abans s'haguera hagut de
solucionar la situació consolidada.
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Intervé el regidor d'obres i urbanisme Sr. Vicente Parra Sisternes, manifesta
que l'empresa Projecte Taronja ha presentat una PAI per a desenvolupar el sòl
urbanitzable previst en el PGOU, ara no s'aprova més  que les bases per a
presentar alternatives tècniques per a programar; quan això es formule es dirà si
s'aprova o es desestima i si es condicionarà; considera que s'està prejutjant una
cosa quan ni tan sols s'ha presentat el projecte en l'Ajuntament.

Novament intervé la Sra. Suñer, diu que els tècnics de l'ajuntament fan el que
el regidor d'obres els mana; l'informe dels tècnics  és continuista amb la seua
posició del mes de gener; adverteix de la responsabilitat en què incorren els qui
voten a favor.

El Sr. Rafael Llorens Gosálbez, manifesta que no qüestiona la professionalitat
dels tècnics municipals sinó que discrepa del seu criteri; el que el seu grup demana
és el desenvolupament complet de tot el sector R-7, per a una millor connexió
d'infraestructures.

Torna a prendre la paraula el regidor d'obres i urbanisme i insisteix en el fet
que s'estan precipitant i que els condicionaments o la desestimació deu produir-se
en el moment de conéixer les alternatives tècniques.

Acaba el debat amb la intervenció del Sr. Alcalde-President que diu que
l'única cosa que es fa és obrir un concurs en una zona habitada pel PGOU; quan es
conega el desenvolupament detallat es decidirà; solucionar les carències del règim
de semiconsolidats és inviable per la problemàtica que ocasiona.

L'Ajuntament en Ple, després de deliberació i per dotze vots a favor (el vot del
Sr. Alcalde-President i els onze vots dels regidors del Partit Popular), set vots en
contra (els cinc vots dels regidors presents del grup municipal socialista i els dos
vots de les regidors del grup municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Primer. Desestimar  els recursos de reposició presentats pels grups polítics
municipals Bloc Nacionalista Valencià i Grup Municipal Socialista contra l'acord
plenari de data 4 de gener de 2006.

Segon. Continuar amb la tramitació de l'expedient i considerant-se aprovada
l'obertura del procediment i aprovades les bases particulars reguladores del
procediment per a l'adjudicació de la condició d'urbanitzador, ordenar la publicació
del corresponent anunci de concurs, amb el contingut especificat en l'art. 132 de la
LUV i 291 i 192 del decret 67/2006, de 19 de maig.

Tercer. Notificar el present acord als grups municipals Bloc Nacionalista
Valencià i Grup Municipal Socialista i al Sr. Grahan John Carver, en representació
de Projecte Taronja, SL.

5é. RESOLUCIONS D'ALCALDIA

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

Números 509 al 635 (corresponent al mes de juny de 2007).

De tot això, queda el Ple assabentat.

 6é. DESPATX EXTRAORDINARI
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Prèvia declaració d'urgència adoptada per unanimitat, en compliment del que
estableix l'article 91.4 del vigent Reglament d'Organització, Funcionament i règim
Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986, es  passa a tractar els
següents assumptes no inclosos en l'Orde del Dia.

El secretari procedeix a donar compte dels documents següents:

1r. PROPOSADA D'ESMENES FETA PEL SR. ALCALDE A L'ACORD
SOBRE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN
ÒRGANS COL·LEGIATS, amb el següent tenor literal:

“L'Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 11 de juliol de 2007 i en
compliment d'allò que s'ha preceptuat en l'article 58.c) del ROF, va adoptar, a
proposició de l'Alcaldia, acord a fi de nomenar representants de la corporació en
qualsevol classe d'òrgans col·legiats en els quals aquesta haja d'estar representada.

Havent advertit determinats errors o omissions, és pel que aquesta Alcaldia
proposa el següent:

Primer. Designar representant de la corporació en l'òrgan col·legiat que a
continuació es relaciona:

• En el Consell de la Policia Local
Sr. José Antonio Vidal Piquer

Segon. Modificar la següent designació conferida en la sessió d'11 de juliol de
2007:

On diu:
• En el Consorci Provincial de Bombers de València

Sr. Enrique Perigüell Ortega

Ha de dir:
• En el Consorci Provincial de Bombers de València.
Sr. José Antonio Vidal Piquer

Tercer. Procedisca's a comunicar aquests nomenaments a les persones i
institucions interessades, perquè en prenguen coneixement i efectes procedents”.

2n. RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚMERO 709, DE 27 DE JULIOL DE 2007,
SOBRE DELEGACIONS DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL ESPORTIU
MUNICIPAL EN EL REGIDOR D'ESPORTS, amb el següent tenor literal:

“En relació amb el contingut del Decret 653 de data 6 de juliol de 2007 sobre
delegacions de l'Alcaldia en regidors.

Atés que en aquesta resolució es conté la delegació següent:

SISÉ. Delegar en el senyor Jorge Herrero Montagud les matèries pròpies
d'Hisenda i Esports, que comprén el següent:

Esports
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− Organització d'activitats esportives
− Organització d'esdeveniments esportius
− Escoles esportives municipals
− Relació amb Clubs i associacions esportives
− Gestió d'instal·lacions esportives
− Consell Esportiu

Hisenda

− Formació, Gestió i Liquidació  del Pressupost General
− Comptabilitat
− Tresoreria
− Operacions de crèdit i de Tresoreria
− Gestió tributària
− Relacions amb l'Administració Tributària de l'Estat
− Gestió recaptatòria voluntària i executiva

Advertit que els estatuts del Consell Esportiu Municipal confereixen a l'alcalde
la condició de president nat de tots els seus òrgans de govern.

Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb
els articles 43, 44, 45 i 51 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,

RESOLC

PRIMER. Ampliar les delegacions conferides al Sr. Jorge Herrero Montagud en el
sentit d'exercir les funcions de Presidència en tots els òrgans col·legiats de govern
del Consell Esportiu Municipal.

SEGON. Notificar la present resolució a la regidora interessada, que es considerarà
acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre el Resolució del
nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seua publicació en el mateix,
igualment publicar la Resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, sense
perjudici de la seua efectivitat des de l'endemà de la firma de la resolució per
l'alcalde”.

3r. RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚMERO 710, DE 27 DE JULIOL DE 2007,
SOBRE DELEGACIONS DE LA SECRETARIA GENERAL PER A L'EXERCICI DE
LES FUNCIONS DE SECRETARIS DE COMISSIONS INFORMATIVES
PERMANENTS. PRESIDÈNCIA DEL CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL EN EL
REGIDOR D'ESPORTS, amb el següent tenor literal:

“Vista la proposta efectuada a aquesta Alcaldia pel senyor Eduardo Balaguer
Pallás, vicesecretari, secretari en funcions, en el sentit de delegar les funcions
reservades pròpies de la Secretaria General per a l'exercici de què corresponen als
secretaris de les comissions Informatives Permanents de l'Ajuntament de Xàtiva.
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Atés que l'esmentada proposta de delegació competencial recau en els
següents funcionaris de la plantilla, tots ells Tècnics pertanyents al Grup A:

COMISSIÓ 1
DENOMINACIÓ: RÈGIM INTERIOR I SEGURETAT
SECRETÀRIA: AMPARO MATEU CERDÀ

COMISSIÓ 2
DENOMINACIÓ: COMISSIÓ D'HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES
SECRETARIS: JOAQUIN GRAU PELLICER I JAVIER MARTIN OLIVARES
(ACTUAREN CONJUNTAMENT I INDISTINTAMENT)

COMISSIÓ 3
DENOMINACIÓ: COMISSIÓ SOCIOCULTURAL
SECRETÀRIA: EVA SÁIZ BOLINCHES

COMISSIÓ 4
DENOMINACIÓ: COMISSIÓ DE FOMENT
SECRETARI: JUAN BOLUDA VAYÁ

Atés que, a més, es proposa, a fi a millorar la fluïdesa del trànsit de la
informació dimanant d’aquestes comissions, com de les àrees que els meritats
funcionaris dirigeixen, ampliar el marc de la delegació a la pràctica, en sentit ampli,
de notificacions relacionades amb assumptes que es tracten en les comissions
informatives ja citades o que es tramiten en les àrees que cadascun dels esmentats
funcionaris dirigeix.

Atés que la delegació de les funcions reservades d'assessorament legal
preceptiu i fe pública, respecte d'òrgans municipals distints de l'alcalde, Junta de
Govern o Ple està expressament prevista en l'article 13.2 del Reial Decret
1174/1987, de 18 de setembre.

Atés que la delegació de firma (respecte de funcions no reservades com les
de notificació), està prevista en l'article 16 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

RESOLC

PRIMER. Aprovar el règim de delegacions proposat pel senyor Eduardo Balaguer
Pallás, vicesecretari de l'Ajuntament de Xàtiva, en relació amb les funcions
reservades de secretaries de comissions Informatives Permanents en els funcionaris
municipals que han estat referits.

SEGON. Delegar la firma en els meritats  funcionaris, per a la notificació
d'assumptes que siguen tractats en el si de les comissions Informatives en què
actuen com a secretaris, així com per a la notificació d'assumptes que es tramiten
en les àrees que cadascun d'ells dirigeix.
La delegació de firma no altera la competència de la Secretaria General respecte de
les funcions reservades de fe pública i d'assessorament legal preceptiu.
En la pràctica de les notificacions que es firmen per delegació  es farà constar
l'òrgan de procedència.
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TERCER. Notificar la present resolució als interessats, que es considerarà
acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i donar-ne compte al Ple
perquè en prenguen coneixement en la primera sessió que celebre.”.

4t. RESOLUCIÓ NÚMERO 716, DE 30 DE JULIOL DE 2007, SOBRE
AMPLIACIÓ DE DELEGACIONS DE L'ALCALDIA  LA REGIDORA DE FIRA I
FESTES I PLAÇA DE BOUS, amb el següent tenor literal:

“En relació amb el contingut del Decret 653 de data 6 de juliol de 2007 sobre
delegacions de l'Alcaldia en Regidors.

Atés que en aquesta resolució es conté la delegació següent:
“SÈPTIM. Delegar en Sra. Rosa María Esteban Miedes les matèries pròpies

de Fira i Festes. Plaça de Bous, que comprén el següent:

Fira i Festes

− Organització de la Fira d'agost (contractes, actuacions, elecció de Reina,  jurats,
llibre de Fira, representacions, sopar gala, punts informació turística, atraccions,
etc.)

− Organització de la Campanya de Nadal.
− Programes de festes i tradicions populars.
− Relacions amb la Junta Local Fallera.
− Subvencions a associacions ciutadanes, festes de carrer i pedanies, en matèria

de programació festiva.
− Organització de programació anual en matèria de Festes.
− Organització de la programació anual en matèria d'Oci.
− Relació institucional amb Generalitat, Diputació i Administració Central per a

l'obtenció d'ajudes dedicades a la promoció de Fira i Festes.

Pl. Bous

− Gestió de recursos humans propis.
− Programació.
− Contractació d'espectacles.
− Gestió econòmica.”

Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb
els articles 43, 44, 45 i 51 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,

RESOLC

PRIMER. Ampliar les delegacions conferides a la Sra. Rosa María Esteban
Miedes que, a més de la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de
gestionar-los, en general, comportarà la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afecten tercers pel que fa a formalització de contractes de
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servei, de subministrament i de consultaria i assistència, en el marc del límit
quantitatiu legalment atribuït a l'Alcaldia.

SEGON. Notificar la present resolució a la Regidora interessada, que es considerarà
acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre el Resolució del
nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seua publicació en el mateix,
igualment publicar la Resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, sense
perjudici de la seua efectivitat des de l'endemà de la firma de la resolució per
l'alcalde”.

L'Ajuntament en Ple, després de deliberació i per dotze vots a favor (el vot del
Sr. Alcalde-President i els onze vots dels regidors del grup municipal popular), set
abstencions (les cinc abstencions dels regidors presents del partit socialista i les
dues abstencions de les regidores del grup municipal bloc) i cap vot en contra,
ACORDA:

Únic. Aprovar la proposta d'esmena formulada pel Sr. Alcalde a l'acord sobre
nomenament  de representants de la corporació en òrgans col·legiats, i donar-ne
compte de la mateixa al regidor delegat en el Consell de la Policia Local i en el
Consorci Provincial de Bombers de València, Sr. José Antonio Vidal Piquer i al
regidor Sr. Enrique Perigüell Ortega.

I a més l'Ajuntament en Ple, queda assabentat de les  resolucions d'Alcaldia,
números 709, de 27 de juliol de 2007, sobre “delegacions de la Presidència del
Consell Esportiu Municipal en el regidor d'Esports”, número 710, de 27 de juliol de
2007, sobre “delegacions de la Secretaria General per a l'exercici de les funcions de
secretaris de comissions informatives permanents. Presidència del Consell Esportiu
Municipal en el regidor d'Esports” i resolució d'Alcaldia, número 716, de 30 de juliol
de 2007, sobre “ampliació delegacions de l'Alcaldia la regidora de Fira i Festes i
Plaça de Bous”.

7é. PRECS I PREGUNTES

Es van formular els següents precs i preguntes:

• Sra. Cristina M. Suñer Tormo, formula a la regidora Sra. Yolanda Sipan Sarrión,
regidora delegada de Promoció Humana i Medi Ambient,  les preguntes
següents:

1r.     Si contractarà una tècnica d'igualtat de la dona, tal  com es va acordar en
sessió plenària.

− La  Sra. Yolanda Sipan, diu que contestarà en el pròxim Ple.
− Pren la paraula la regidora Sra. M. José Masip Sanchis per a aclarir que ja hi ha

un tècnic d'igual de la Dona que és la Sra. Àngela Lloret i que el que es va
acordar en la sessió plenària a què la Sra. Suñer es refereix és la contractació
d'un psicòleg.

− La Sra. Suñer contesta que discrepa  amb la Sra. Masip.

2n.   Si s'ha produït l'increment d'ajuda a Amics del Poble Saharahui, tal com va
dir el Sr. Alcalde.
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− La Sra. Yolanda Sipan contesta que el Sr. Alcalde no va concretar l'ajuda, que
s'ha fet una aportació extraordinària encara que considera que cal anar a més;
manifesta que les xifres concretes d’aquesta aportació extraordinària les donarà
en la pròxima sessió plenària.

• Sra. Cristina M. Suñer Tormo, formula a la regidora Sra. Rosa María Esteban
Miedes, regidora delegada de Fira i Festes i Plaça de Bous,  les preguntes
següents:

1r. Sobre les actuacions de la fira.
− El Sr. Alcalde pren la paraula  per a donar complit compte de les actuacions que

es realitzaran en la fira.

2n. Sobre els criteris  en la virtut dels quals s'han adjudicat els llocs de la fira.
− El Sr. Alcalde contesta que amb els criteris dels tècnics municipals de tota la

vida.

• Sra. Cristina M. Suñer Tormo, formula al Sr. Alcalde-President,  les preguntes
següents:

1r. Si els grups artístics de Xàtiva, actuaran en la Inauguració.
− El Sr. Alcalde contesta que s'ha contractat una empresa que està dissenyant la

inauguració de la Fira.
− La regidora Sra. Rosa M. Esteban Miedes afegeix a la contestació del Sr. Alcalde

que els grups de Rock actuaran el dia 14 en el Mercat, els grups de dansa un dia
en el Real de la Fira i els grups de teatre no actuaran enguany.

2n. Què sap sobre les diligències prèvies de Murta.
El Sr. Alcalde contesta que pròximament ha d'anar a declarar com a alcalde a fi
d'explicar  sobre un abocament d'oli a la séquia.

• Sra. Cristina M. Suñer Tormo, formula al regidor Sr. Jorge Herrero Montagud,
regidor delegat d'Esports i Hisenda,  la pregunta següent:

1r. Per què se suspén la carrera de bicicletes.
− El Sr. Herrero contesta que ha sigut decisió del club ciclista, presa des de fa 10

dies que, segons sembla, prové de directrius adoptades per la Direcció General
de carreteres.

• Sra. Cristina M. Suñer Tormo, formula novament al Sr. Alcalde-President,  les
preguntes següent:

1r. Quan es farà la 2a actuació de Nits Jazz Palasiet.
El Sr. Alcalde contesta que al setembre a causa de l'existència d'abundant oferta
cultural i amb l'ànim de no col·lapsar; diu que es va començar al maig, es continuarà
amb la fira i tornaran a reprendre-la al setembre.

• Sr. Rafael Llorens Gosálbez, formula al regidor  Sr. José Antonio Vidal Piquer,
delegat de règim interior, Pedanies, Seguretat i Transports,  la pregunta següent:

1r. Si els uniformes de l'ORA són legals.
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− El Sr. Vidal contesta que s'està treballant perquè l'empresa canvie
immediatament els uniformes.

• Sr. Rafael Llorens Gosálbez, formula al Sr. Alcalde-President,  la pregunta
següent:

1r.  Sobre les gestions realitzades per a la recuperació dels béns mobles de Santa
Clara.

− El Sr. Alcalde contesta que si vol saber alguna cosa de Santa Clara que
convoque el 4t Ple.

   Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les  tretze  hores i   quinze
minuts alça la sessió.  D'això s'estén la present acta que, amb el vistiplau del
Sr. Alcalde-President, autoritze amb la meua firma, com a vicesecretari,
secretari en funcions, que done fe.

            VIST I PLAU:
             L'ALCALDE,                                                            EL VICESECRETARI,

EN FUNCIONS DE SECRETARI,


