
1

PLE DE L'AJUNTAMENT

SESSIÓ  ORDINÀRIA NÚM.  16/2007
DATA:   7 DE SETEMBRE DE 2007

ACTA DE LA SESSIÓ

ASSISTENTS:

GRUP POPULAR:

Alcalde- President:

Sr. Alfonso Rus Terol

Regidors

Sra. M. José Masip Sanchis
Sr. Ramón Vila Gisbert
Sra. Yolanda Esperanza Sipán Sarrión
Sr. Marco Antonio Sanchis Fernández
Sra. Rosa María Esteban Miedes
Sr. José Antonio Vidal Piquer
Sra. M. Emilia Soro Perona
Sr. Jorge Herrero Montagud
Sra. M. José Pla Casanova
Sr. Vicente Parra Sisternes
Sr. Enrique Perigüell Ortega

GRUP SOCIALISTA

Sra. M. Consuelo Angulo Luna
Sr. Rafael Llorens Gosálbez
Sr. Ricardo Medina Medina
Sr. Abel Tasqué García
Sra. Cristina Silvana Torres Cámara

GRUP BLOC

Sra. Cristina María Suñer Tormo
Sra. María Isabel Molina Devesa

INTERVENTORA

Sra. CARMEN SAVALLS SANFÉLIX

VICESECRETARI
EN FUNCIONS DE SECRETARI
Sr. EDUARDO BALAGUER PALLÁS



2

A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i quinze minuts del dia set de
setembre 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 per la interventora  i pel vicesecretari, en
funcions de secretari, que actua a més com a fedetari.

Falta a la sessió el regidor Sr. Roger Cerdá Boluda i la regidora Sra. Ana
Francisca Sanhipólito Diego, 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 30 DE JULIOL DE  2007 I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA NÚM. 15, DE 3 D'AGOST 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 algun membre de la
Corporació ha de formular alguna observació   a les actes, que han estat
distribuïdes junt amb la convocatòria de la present sessió.

La Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc manifesta que
votarà en contra pels motius adduïts en reiterades ocasions, demana el compliment
dels acords d'anteriors plens en relació amb la redacció de les actes en llengua
valenciana.

La Sra. Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista, manifesta que
recolza les actes en valencià encara que entén que en el mes d'agost pot dispensar-
se; sol·licita que les intervencions de les actes siguen més explícites i prolongades a
fi de recollir, amb la major fidelitat, allò que es diu durant el transcurs de la sessió.

L'Ajuntament en Ple, per dèsset vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President,
els onze vots dels regidors del grup municipal popular i els cinc vots dels regidors
presents del grup municipal socialista), dos vots en contra (els dos vots de les
regidors del grup municipal Bloc)  i cap abstenció, són aprovades les actes de
referència, corresponents a la sessió extraordinària celebrada el dia 30 de juliol de
2007 i a la sessió ordinària celebrada dia 3 d'agost de 2007.

2n. EXP. NÚM.  427/2005 REHABILITACIÓ I COBRIMENT DE LA PLAÇA
DE BOUS. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES, DECLARACIÓ DE
DESPESA DE CARÀCTER PLURIANUAL

Donat compte dels antecedents de l'expedient en què consta acord de la
Junta de Govern Local de data 27-09-2006, en què s’aprova la modificació del
conveni, per a la rehabilitació i cobriment de la Plaça de Bous, entre la Generalitat i
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l'Ajuntament de Xàtiva, ampliant-lo en 4.000.000 €, al mateix temps s'amplia fins al
2008 la vigència del conveni, exercici en què es rebrien els 4.000.000 € objecte
d'ampliació.

Vist que els compromisos de despesa de caràcter plurianual estan regulats
en els articles 174 de la TRLRHL i 79 a 88 del RD 500/90, i que correspondrà al Ple
de la Corporació la declaració de despeses de caràcter plurianual.

Vist l'informe de l'interventor-acctal. de data 17 d'agost de 2007 i el dictamen
favorable de la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes de data 23 d'agost de
2007.

Obert el torn d'intervencions la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup
municipal Bloc anuncia que votarà en contra; manifesta que aquesta situació
contractual es pressuposava donada la rapidesa amb què es van realitzar les obres
en tractar-se d'un projecte electoralista; manifesta que tots sabien que es
necessitava un informe de Patrimoni no obstant això es va optar per adjudicar l'obra
a una proposició gens respectuosa amb el Patrimoni; considera que la plaça no s'ha
rehabilitat ja que el que es pretenia era tirar-la; mai s'ha donat informació en relació
amb els  sobrecostos i al final s'ha produït un increment de 4 milions d'euros que,
intueix, encara es veurà incrementada; allò que s'ha succeït és una mostra més de
la forma d'actuar de l'equip de govern; considera que el Consell Jurídic Consultiu ha
fet equilibris per a poder informar favorablement la modificació del contracte; malgrat
això aquest informe com el del vicesecretari demostren la il·legalitat d'un assumpte
en què s'ha afavorit l'empresa adjudicatària; considera que el projecte va haver de
redactar-se tenint en compte el caràcter protegit del bé; no fent-ho així i permetent
aquesta modificació es vulnera la lliure concurrència; en el present moment, la
valoració dels tècnics està feta perquè quadre la despesa plurianual en 10 milions;
denuncia que les obres han estat finalitzades sense que el projecte modificat s'haja
aprovat; que s'han aprovat les certificacions  d'obra sense la pertinent consignació;
finalitza la seua intervenció per manifestar que està totalment en contra de la
rehabilitació de la Plaça de Bous; que la valoració econòmica del modificat és
absolutament discrecional i que, per tractar-se de diners públics cal ser molt
respectuós, cosa que no ha succeït. En definitiva, opina que amb molts menys
diners es podria haver rehabilitat l'edifici.

Pren la paraula el Sr. Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista,
opina que el que diu l'informe del Consell Jurídic Consultiu és per a avergonyir
qualsevol equip de govern; vaticina que s'acabaran gastant més de 10 milions,
discrepa del procediment i de la rehabilitació  i considera que tot esdevé de la
inactivitat de la Comissió de Patrimoni a què l'Alcalde ha deixat sense
competències; manifesta que la Plaça de bous no s'ha acabat i s'han gastat els 10
milions, sol·licita que els tècnics informen sobre el valor del que resta de l'obra;
acaba la seua intervenció recalcant  que l'alberg El Cigroner està per finalitzar.

Tot seguit intervé el Sr. Alcalde, manifesta que s'han invertit 10 milions
d'euros en bens protegits, com és la Plaça de Bous, i que, en total, es porten
invertits 42 milions a Xàtiva en Patrimoni; considera que l'oposició diu s'oposa a les
coses pel mer fet que no es facen el que xoca amb la impressió general de propis i
estranys que desitgen i valoren la plaça de bous; acusa els partits de l'oposició de
no haver-se interessat mai per l'estat ruïnós de la plaça i acaba recordant que davall
el seu govern, l'Ajuntament de Xàtiva va comprar l'immoble i després el va
rehabilitar amb diners de la Generalitat.

Intervé novament la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, aclareix que no està en
contra de la rehabilitació sinó de com s'ha fet; que la seua funció com a oposició és
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fiscalitzar i que ha quedat demostrat que s'ha vulnerat la legislació administrativa tal
com diuen els tècnics en els seus informes; demana que amb els diners de tots se
siga més respectuós; manifesta que hi ha un informe geotècnic que diu que la plaça
de bous no es trobava en ruïna imminent; considera que sobre Santa Clara i sobre
el Puig no s'ha fet res perquè no li interessa a l'Alcalde; denuncia que els
condicionaments exposats per l'interventor en el seu informe no consta que s'hagen
complit; acaba la seua intervenció  demanant que l'informe de l'arquitecte municipal
siga més rigorós i menys discrecional.

El Sr. Rafael Llorens Gosálbez, manifesta que al seu grup no se’l pot acusar
de no recolzar la recuperació del patrimoni xativí; aclareix que la seua discrepància
se centra en la forma d'administrar la subvenció concedida per la Generalitat;
considera que les previsions i la despesa s'han desbordat i apel·la que no es
produïsca massa increment en el futur.

Acaba el torn d'intervencions el Sr. Alcalde, manifesta que la plaça de bous
tenia aluminosi i que  no ha rebut una sola moció dels grups a l'oposició preocupant-
se pel seu estat durant anys; considera que l'obra executada ha de constituir un
orgull per a la ciutat, màximament en haver comptat amb la important aportació de la
Generalitat; acaba dient que l'oposició es nega a tot el que evidencia un desig de
tenir  una Xàtiva pitjor i una alarmant carència en la forma de fer oposició.

Vist el dictamen de la Comissió Especial de Comptes i Informativa d'Hisenda.

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

Primer. Declarar despesa de caràcter plurianual el projecte de Rehabilitació i
Cobriment de la Plaça de Bous de Xàtiva, a càrrec del conveni de Col·laboració
entre la Generalitat i l'Ajuntament de Xàtiva, amb el finançament, les anualitats i
percentatges que s'indiquen:

Aportació Aportació Percentatge
Anualitat                 Import                  Generalitat         Ajuntament     finançament
2006 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00%
2007 3.010.066,14 3.000.000,00 10.066,14 100,34%
2008            4.018.682,85              4.000,000,00           18.682,85           133,96%
Total 10.028.748,99 10.000.000,00 28.748,99

Segon. Comunicar el present acord a l'Oficina Pressupostària, als efectes
oportuns i al director de l'Àrea de Foment per a la seua inclusió en la modificació del
contracte.

3r. EXP. NÚM. 288/2006 COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST
EXERCICI 2006. APROVACIÓ DEFINITIVA

Donat compte pel secretari de l'expedient instruït per a l'aprovació del compte
general del Pressupost de 2006, preparada i redactada per l'Oficina Pressupostària.

El president de l'Entitat proposa la seua aprovació pel Ple de la Corporació,
de conformitat amb el que estableix l'art.212 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.



5

Atés que l'esmentat compte, aprovat inicialment per la Comissió d'Economia i
Règim Interior, en funcions de Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada
el 26 d'abril de 2006, procedint-se a la informació pública mitjançant exposició al
tauler d'anuncis de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la Província número 110,
de 10 de maig de 2006, no havent-se presentat durant el període d'informació
pública cap al·legació en contra de l'aprovació de l'esmentat compte.

Atés que la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes, en sessió celebrada
el 23 d'agost de 2007, va procedir a dictaminar favorablement l'aprovació definitiva
del Compte general del Pressupost de l'exercici 2006.

Oberta la deliberació, la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal
bloc, manifesta que votaran en contra perquè no comparteix ni el fons ni la forma de
gestió econòmica.

El Sr. Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista també diu que
votarà en contra per coherència ja que el seu grup no ha participat en res.

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

Primer. Aprovar definitivament el Compte general del Pressupost de 2006,
format pel de la pròpia entitat, el de l'organisme autònom Consell Esportiu i el de la
societat mercantil, de capital íntegrament municipal, PROEXA SA.

Segon. Donar compte del present acord, en compliment de l'art. 212.5 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, al Tribunal dde Comptes,
junt amb els justificants dels estats i comptes anuals.

4t. SOBRE DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
NÚMERO 721, DE 6 D'AGOST DE 2007, SOBRE NOMENAMENT DE MEMBRE
EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

El secretari procedeix a la lectura de la Resolució d'Alcaldia número 721, de 6
d'agost de 2007, sobre nomenament de membre de la Junta de Govern Local, amb
el següent tenor literal;

“Vista la resolució d'alcaldia número 652, de 6 de juliol de 2007 per la qual es
designen membres de la Junta de Govern Local.

Atès que al regidor Sr. Enrique Perigüell Ortega li ha estat delegada la
direcció de l'àrea denominada “Serveis Públics”, que comprèn el següent:

− Xarxes d'enllumenat públic i electrificació
− Cicle hidràulic integral (aigua, clavegueram, pluvials i depuradora)
− Brigades d'Aigües Potables i Policia Urbana
− Parc Mòbil
− Cementeri
− Escorxador
− Neteja Viària i d'Edificis
− Manteniment i conservació d'edificis públics
− Residus
− Abocaments

Considerant recomanable la seua integració en la Junta de Govern Local a fi
a la deliberació i resolució de les múltiples qüestions que afecten el seu àmbit
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competencial i  en exercici de les atribucions que a aquest efecte m'estan
conferides, RESOLC:
        Primer. Nomenar membre de la Junta de Govern Local el regidor Sr. Enrique
Perigüell Ortega, quedant aquesta composta pels membres següents:

1. El senyor Vicente Parra Sisternes
        2. El senyor Marco A. Sanchis Fernández
        3. La senyora María José Masip Sanchis
        4. El senyor Ramón Vila Gisbert
        5. El senyor José Antonio Vidal Piquer
        6. El senyor Jorge Herrero Montagud

7. El senyor Enrique Perigüell Ortega

Segon. El nomenament és per temps indefinit, supeditat a la facultat de
l'Alcaldia de cessar lliurement el nomenat o a l'expiració del mandat.
      Tercer.  El nomenament produirà efectes des del mateix dia de la present,
sense perjudici de la preceptiva publicació d'aquest Decret en el Butlletí Oficial de la
Província.

Quart. Notificar aquesta Resolució al  regidor afectat, i donar-ne compte,
igualment, al Ple de la Corporació”.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat i sense debat previ, ACORDA:
Únic. Quedar assabentat de la Resolució de referència sobre nomenament de

membre de la Junta de Govern Local el regidor Sr. Enrique Perigüell Ortega.

5è. RESOLUCIONS D'ALCALDIA

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

Números 636 al 716 (corresponent al mes de juliol de 2007).
Números 717 al 758 (corresponent al mes d'agost de 2007).
De tot això, queda el Ple assabentat.

 6è. DESPATX EXTRAORDINARI

Prèvia declaració d'urgència adoptada per la unanimitat dels presents, que
constitueixen la majoria absoluta dels membres que integren la Corporació, de
conformitat en el que estableix l’article 91.4 del vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, es
passa a tractar els següents assumptes no inclosos en l'Ordre del Dia.

6è.1r. MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT SOCIALISTA SOBRE LA
GRATUÏTAT DELS LLIBRES DE TEXT DE PRIMER I DE SEGON DE PRIMÀRIA

S'obri el debat amb la lectura de la Moció que practica el seu firmant, Sra. M
Consuelo Angulo Luna, regidora del grup municipal socialista, del següent tenor
literal:
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Durant la campanya electoral el PP de la Comunitat i també el de Xàtiva

inclogueren en el seu programa electoral la gratuïtat dels llibres de text i aquesta
gratuïtat finalment només afectarà el curs 2007-2008 el primer cicle de primària.

El bo de gratuïtat dels llibres és de 117 euros per xiquet, import que no satisfà
el cost real dels llibres de 1r ni de 2n de primària, els quals tenen un cost mitjà que
sobrepassa els 190 euros, material escolar a banda.

És per tot això que els socialistes presentem al Ple de l'Ajuntament la següent
PROPOSTA d'ACORD:

1. Que l'Ajuntament de Xàtiva pague amb càrrec al pressupost municipal la
diferència entre el preu real dels llibres de text de primer i de segon d'ESO i el
Bono Llibre de Conselleria: els 73 euros de diferència, que per la totalitat dels
630 xiquets i xiquetes matriculats a Xàtiva a primer i segon de primària fa una
despesa de 45.990 euros.

2. Que aquesta gratuïtat dels llibres de text s'estenga, com a mínim a tota
l'etapa de primària. A Xàtiva hi ha matriculats a tercer, quart, cinquè i sisè de
primària 1.301 alumnes aproximadament, per 190 euros, fa una despesa de
247.190 euros.”

Acabada la lectura, s'obri el debat per a tractar el fons de l'assumpte.

La Sra. M. Consuelo Angulo Luna manifesta que el seu grup aposta per la
gratuïtat dels llibres de text de primària i de secundària; complementàriament a la
iniciativa de la Generalitat demana un esforç a l'Ajuntament perquè la gratuïtat total,
seria la forma  de consolidar el projecte de la Conselleria.

La Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal bloc es manifesta en
total acord  amb la proposta; el bo llibre, diu, va ser una proposta electoralista del
Partit Popular que ara no pot complir i que ha retallat.

Tot seguit intervé el Sr. Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Educació,
manifesta que el preu mitjà dels llibres és inferior a 150 €; que en el si de les
famílies, molts germans reutilitzen els llibres, que hi ha editorials més cares i d’altres
més barates;  que el bo llibre és un gran encert de la Conselleria que es
complementa amb  les altres beques per a llibres; que enguany els alumnes de
Xàtiva es beneficiaren de 70.000 €; que per a l'any pròxim la Conselleria inclourà
tota la primària; que l'Ajuntament de Xàtiva inverteix una important part del
pressupost en educació, en aquelles qüestions de la seua competència.

Intervenen novament la Sra. M. Consuelo Angulo Luna, manifesta que els
llibres de 1r, 2n i 3r de primària costen un mitjana de 190 €, informació està
contrastada per tots els mitjans d'informació; que els llibres els escull el professorat
sense que puga cada alumne optar per una editorial més barata; que  les famílies de
Xàtiva podrien disposar de la gratuïtat absoluta amb tan sols 73 € de suplement per
alumne.

El Sr. Vila Gisbert contesta que el pressupost municipal és limitat i cal
administrar-lo de la millor manera.

La Sra. Suñer Tormo manifesta que és una qüestió de prioritat i de gestió del
pressupost i que, pel que es veu, la present no figura entre les prioritats de l'equip
de govern.
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Acaba el debat el Sr. Alcalde President, diu que l'obertura  de les portes a la
immigració realitzada des de Madrid ha suposat per a la Generalitat Valenciana
400.000.000 € de major despesa enfront dels 10.000.000 € que assumeix l'Estat, és
per això que, segons la seua opinió, si es desitja gratuïtat absoluta en els llibres de
text ha de demanar-se el cofinançament de l'Estat.

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

Únic. Rebutjar la moció presentada pel grup municipal socialista.

6è.2. MOCIÓ “IN VOCE” PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
POPULAR SOBRE AJUDA ECONÒMICA D'EMERGÈNCIA AL PERÚ A CAUSA
DEL TERRATRÈMOL

La Sra. Yolalnda Esperanza Sipan Sarrión, regidora de Promoció Humana
formula al Ple una moció “in voce” en la qual explica que a causa del terratrèmol
patit a Perú s'han iniciat determinades ajudes d'emergència entre les quals proposa
que l'Ajuntament destine la seua aportació anual al Fons Valencià per la Solidaritat,
xifrada en 20.000 € a aquest menester.
 Per això proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
“Requerir al Fons València per la Solidaritat a fi que els 20.000 € de l'Ajuntament de
Xàtiva corresponents a l'aportació de l'exercici 2007 es destinen a pal·liar els danys
del terratrèmol de Perú amb la intermediació del referit Organisme”.

Finalitzada l'exposició de la moció s'obri el debat per a tractar sobre el fons de
l'assumpte.

La Sra.  M. Consuelo Angulo Luna, pregunta si els 20.000 € van a detraure's
de l'aportació anual i ordinària de l'Ajuntament al Fons.

Tot seguit la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, proposa que  s'acorde una
aportació extraordinària de 20.000€ i complementària a la quota anual al Fons per
eixa mateixa quantitat.

El Sr. Rafael Llorens Golsálbez del grup municipal socialista manifesta estar
d'acord amb la proposta de la Sra. Suñer Tormo.

Dóna per finalitzat el debat el Sr. Alcalde-President amb la seua intervenció
en què manté la proposta de la regidora delegada en el sentit que l'aportació
municipal corresponent al 2007 es destine a pal·liar els danys del terratrèmol de
Perú.

Abans de sotmetre la moció a votació, la Sra. Suñer Tormo recorda que ha
presentat una esmena a la moció originària en el sentit que el ple acorde “Una
aportació extraordinària de 20.000 € i complementària a la quota anual al Fons per
eixa mateixa quantitat”. També sol·licita, en relació amb la intervenció precedent del
senyor Alcalde, que consten en l'acta les seues manifestacions, abocades en to
despectiu, diu, anticipant que votarà en sentit negatiu a l'esmena i, més
concretament, la literalitat de les seues paraules “vol més, pués mosatros no”.

I vist açò, l'Ajuntament en Ple, per dotze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-
President i els onze vots dels regidors del Partit Popular), set vots a favor (els cincs
vots dels regidors presents del grup municipal socialista i els dos vots de les
regidores del grup municipal bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. Rebutjar l'esmena presentada pel grup municipal bloc.
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I per dèsset vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President, els onze vots dels
regidors del partit popular i els cincs vots dels regidors presents del grup municipal
socialista) cap vot en contra i dues abstencions (els dos vots de les regidores del
grup municipal bloc), ACORDA:

Únic.  Aprovar la moció “in voce” presentada per la Sra. Yolanda Esperanza
Sipan Sarrión, regidora de Promoció Humana amb el contingut següent:
“Requerir al Fons Valencià per la Solidaritat a fi que els 20.000 € de l'Ajuntament de
Xàtiva corresponents a l'aportació de l'exercici 2007 es destinen a pal·liar els danys
del terratrèmol de Perú amb la intermediació del referit Organisme”. Donar-ne
compte del present acord a la Direcció d’Àrees de Serveis Socioculturals i al Fons
Valencià per la Solidaritat.

7è. PRECS I PREGUNTES

Es formulen els següents precs i preguntes:

• La Sra. Marisa Molina Devesa, formula a la regidora Sra. Marian Soro Perona,
regidora delegada de Turisme,  la pregunta següent:

− Sobre la necessitat de recórrer a un aval en el marc del Conveni per al
desenvolupament del Pla de Dinamització Turística i concretament sobre les
causes que han motivat l'incompliment de l'anualitat.
Al que la Sra. Marian Soro Perona contesta que en la penúltima Comissió de
Cultura ja es va formular aquesta pregunta i es va acordar que en la Comissió
del dia 20 de setembre de 2007 acudirà la Gerent i contestarà.

• La Sra. Cristina M. Suñer Tormo formula les preguntes següents:

− Al Sr. Vicente Parra Sisternes per què no s'ha convocat la Comissió d'Obres i
Urbanisme del mes d'agost.
El Sr. Vicente Parra Sisternes contesta que perquè no hi havia assumptes i que
se’n faran dues al setembre.

− Al Sr. José Antonio Vidal Piquer per què no s'ha convocat la Comissió de Règim
Interior i Seguretat.
El Sr. José Antonio Vidal Piquer contesta en el mateix sentit.

− A la Sra. Rosa María Esteban Miedes sobre el motiu de la no actuació de
l'Escola de Danses en la Fira.
La Sra. Rosa M. Esteban Miedes contesta que inicialment es va fixar una data
que posteriorment es va solapar amb una actuació abans concertada a Múrcia
pel que no van poder estar a la Fira.

• El Sr. Ricardo Medina Medina formula al Sr. José Antonio Vidal Piquer la
pregunta següent:

− Sobre la regularització dels uniformes dels vigilants de l'ORA.
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El Sr. José Antonio Vidal Piquer contesta que l'ordre de regularització està
donada però pretén materialitzar-se aprofitant l'adquisició dels uniformes
d'hivern.

• El Sr. Rafael Llorens Gosálbez manifesta que encara no s'han designat pel Ple
els membres del Consell Esportiu i que tampoc s'ha constituït Proexa, SA i que
en la junta de Govern Local de 20 d'agost de 2007 es va acordar complir la
sentència del Patrimoni Municipal del Sòl   pel que prega que eixos diners
s'apliquen en el pròxim pressupost.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les  tretze  hores i quaranta-cinc
minuts alça la sessió.  D'això s'estén la present acta que, amb el vistiplau del
Sr. Alcalde-President, autoritze amb la meua signatura, com a secretària que
done fe.

         Vistiplau:
      L'ALCALDE,                                                           EL VICESECRETARI,

EN FUNCIONS DE SECRETARI,


