
1

PLE DE L’AJUNTAMENT

SESSIÓ  ORDINÀRIA NÚM.   19/2007
DATA:   7 DE DESEMBRE DE 2007

ACTA DE LA SESSIÓ

ASSISTENTS:

GRUPO POPULAR:

Alcalde- President:

Sr. Alfonso Rus Terol

Regidors

Sra. Mª 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. Mª Emilia Soro Perona
Sr. Jorge Herrero Montagud
Sra. Mª José Pla Casanova
Sr. Enrique Perigüell Ortega
GRUP SOCIALISTA

Sr. Roger Cerda Boluda
Sra. Mª Consuelo Angulo Luna
Sr. Rafael Llorens Gosálbez
Sra. Ana Francisca Sanhipólito Diego
Sr. Ricardo Medina Medina
Sra. Cristina Silvana Torres Cámara
GRUP BLOC

Sra. Cristina Maria Suñer Tormo
Sra. Maria 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 12 hores i 15 minuts del dia set de desembre de dos
mil set, es reuneixen al Saló de Sessions de la Casa Consistorial i sota la
presidència de l’alcalde-president, el Sr. Alfonso Rus Terol, els regidors
indicats, a fi de realitzar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament
convocada.

La corporació està assistida per la interventora i pel vicesecretari, en funcions
de secretari, que actua com a federatari.

Falta a la sessió del 1r tinent d’alcalde, Vicente Parra Sisternes i el regidor Abel
Tasqué Garcia, a qui l’alcalde excusa.

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.

L’alcalde declara oberta la sessió, que desenvolupa segons el següent ORDRE
DEL DIA:

1r. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 18 DEL 5 DE
NOVEMBRE DE 2007

De conformitat amb allò que preceptua 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 sobre l'acta de la sessió anterior,
que s’ha distribuït junt amb la convocatòria que ara es realitza.

Cristina Maria Suñer Tormo, del grup municipal bloc, manifesta que al
punt 3 de l’acta sobre la Ciutat de l’Esport va voler dir que el Consell Jurídic
Consultiu, per relació de confiança, es partidista amb els assumptes en què
intervé i que afecten a l’Ajuntament de Xàtiva. A més, observa que el punt
referit a l’assignació de Sufragi Universal a un carrer, ella va dir que aquest
nom no reflexa la lluita feminista, la lluita per aconseguir el vot de la dona.
També manifesta que se li ha entregat l’acta en castellà i que se li va notificar
després de la convocatòria. Suggereix que s’aplique el sistema de reproducció
íntegra de les intervencions en forma de diari de sessions, i anuncia que votarà
en contra.

En no formular-se cap altra objecció, per dèsset vots a favor (el vot de
l’alcalde-president, els deu vots dels regidors presents del grup municipal
popular i els sis vots dels regidors presents del partit socialista), dos vots en
contra (els dos vots de les regidores del grup municipal bloc) i cap abstenció,
s’aprova l’acta de referència, que correspon a la sessió ordinària realitzada el
dia 5 de novembre de 2007.

2n. EXP. NÚM. 804/2007, PER AVALAR PROEXA, SA PER A
RENOVAR UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB LA CAIXA D'ESTALVIS
D'ONTINYENT

Atès els antecedents de l'expedient, en què consta l’informe del tresorer
municipal de data de 15 de novembre, favorable a la proposta d'avalar
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PROEXA amb una pòlissa de tresoreria per un import de 600.000 euros amb la
Caixa d’Ontinyent.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim
Interior del 29 de novembre de 2007

Considerant el que es preceptua especialment als articles 51 i 52 del text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, pel que fa a les operacions
de crèdit i tresoreria.

Obri el torn d'intervencions Cristina Maria Suñer Tormo, del grup
municipal bloc, la qual manifesta que s'abstindrà. Tot i que considera necessari
avalar la societat, pensa que aquesta hauria de tindre uns altres objectius, uns
altres continguts i un altre funcionament.

A continuació Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista,
manifesta  estar d'acord amb les paraules de la seua predecessora i anuncia,
igualment, que s'abstindrà.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot de l’alcalde-president i
els deu vots dels regidors presents del grup municipal popular), cap vot en
contra i huit abstencions (les sis abstencions dels regidors presents del grup
municipal socialista i les dues abstencions de les regidores del grup municipal
bloc), ACORDA:

Primer. Aprovar avalar PROEXA en la concertació d'una operació de
tresoreria amb la Caixa Ontinyent, amb les característiques següents:

Import: 600.000 euros
Termini: 1 any
Tipus d'interés: Euribor trimestral més un diferencial de l'1 %
Comissions: Exempt
Segon. Facultar el senyor alcalde per a la signatura del document de

formalització del contracte i la resta d'actuacions que per dret corresponguen i,
a més, remetre la documentació corresponent a la Caixa d’Ontinyent als
efectes oportuns.

3r. RESOLUCIONS D'ALCALDIA

Segons el que preceptua el vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de
1986, a l'article 53-1, en relació amb el 42, als efectes de control i fiscalització
previstos a l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, s’informa la sessió
plenària de les següents Resolucions de l’alcalde-president:

Números 969 a l'1066 (corresponents al mes de novembre de 2007).
El senyor Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista,

pregunta el motiu pel qual es va dictar la resolució número 1015 sobre
aprovació de la certificació de les obres restauració paisatgística entorn de les
muralles de llevant, 2a fase i posteriorment la resolució número 1039 l'anul·la i
la invalida.

L’alcalde manifesta que és una qüestió de l'oficina tècnica i que suposa
que es tracta d'una esmena d'error.

De tot això, queda el Ple assabentat.
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 4t. DESPATX EXTRAORDINARI

Els membres que integren la corporació, de conformitat amb el que
estableix l'article 91.4 del vigent Reglament d'Organització, Funcionament i
règim Jurídic de les entitats locals, del 28 de novembre de 1986, per
unanimitat, declaren d’urgència els següents assumptes no inclosos en l'Ordre
del Dia.

4t.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
SOBRE L'APROVACIÓ PER LA FEMP D'UNA RESOLUCIÓ SOBRE LA
COOPERACIÓ DELS MUNICIPIS EN EL SISTEMA PER A LA PROMOCIÓ
DE L'AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES PERSONES EN
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

S'obri el debat amb la lectura de la Moció per part de senyora Mª
Consuelo Angulo Luna,  regidora del grup municipal socialista, presentada el 5
de desembre de 2007, amb el registre d'entrada número 25677, del següent
tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

El Ple de la 9a Assemblea General de la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies (FEMP) aprova per unanimitat, una resolució sobre la
cooperació dels municipis en el Sistema per a la Promoció de l'Autonomia
Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.

El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva adopta aquesta resolució i en
conseqüència, aprova la proposició següent: la Llei de Promoció d'Autonomia
Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència reconeix un nou
decret de caràcter  universal i públic, a qui accedeix en condicions d'igualtat i
de no discriminació.

Aquesta Llei respon a un procés de transformació de les polítiques
assistencials  que dóna pas a les prestacions que poden ser exigibles pels
ciutadans com a drets subjectius, de ple caràcter i per tant demandats per les
persones a qui se’ls reconeixen aquestes prestacions.

Aquesta Llei d'àmbit estatal reconeix plenament la col·laboració i
cooperació de totes les administracions públiques i del seu desenvolupament a
través de l'exercici de les seues competències per part de les comunitats
autònomes.

Els ajuntaments com a administracions més pròximes als ciutadans,
garanteixen l'eficàcia i l'eficiència tant en les prestacions com en l'assistència
de les persones.

Per aquestes raons, aquest Ple municipal aprova el següent:

PROPOSTA D'ACORD:

Primer. Instar la Generalitat Valenciana, en el marc de la
coresponsabilitat i de la necessària lleialtat institucional, a promoure el
desenvolupament d'un acord amb l'Ajuntament de Xàtiva que afavorisca la
descentralització de competències, acompanyades de l'adequat finançament,
de manera que garantisca unes prestacions socials de qualitat a un cost
raonable i assequible per a tots.
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Segon. Promoure actuacions i impulsar el desenvoupament d'un “Pla
Municipal per a la Promoció de l'Autonomia Personal i d'Atenció a les Persones
en Situació de Dependència”,  ja que és imprescindible que l'Ajuntament de
Xàtiva assumisca la dotació de recursos necessària per al seu
desenvolupament efectiu per part de l'Administració Central i del Govern de la
Generalitat Valenciana.

Tercer. Instar la Generalitat Valenciana a constituir un Comité Consultiu
de la Comunitat Valenciana per a la promoció de l'autonomia personal i atenció
de la dependència, com un òrgan de participació de les administracions
autonòmica i local, dels agents socials (sindicats i organitzacions empresarials)
i de les associacions representatives de les persones dependents (persones
majors i persones amb discapacitat) i les seues famílies.”

En finalitzar l’exposició de la moció s'obri el debat per tractar sobre el
fons de l'assumpte.

Mª Consuelo Angulo Luna reitera l’argument de la moció.

Cristina Maria Suñer Tormo, del grup municipal bloc, manifesta estar
d'acord i planteja  la conveniència que s'incremente la partida de Benestar
Social per a l'any 2008.

Pren la paraula Mª José Masip Sanchis, regidora delegada de Benestar
Social, manifesta que tot el món està d'acord amb una llei d'aquest tipus,
excepte els grups nacionalistes en el Congrés; diu que qui ha de posar-se les
piles és el Govern Central i que, en lloc de’això, el que fa és passar la pilota a
les comunitats autònomes; que El Govern Central dóna una idea equivocada i
crea falses esperances; que el copagament segueix sense regular-se, i es fa
imprescindible una regulació que no es porte a terme fins després de les
eleccions. Si la Comunitat Valenciana ha desenvolupat els seus decrets i està
generant recursos, també ho fa l'Ajuntament de Xàtiva mitjançant la Tele
Assistència, Menjar a Casa, discapacitats, Alzehimer, malalts mentals, etc.
Acaba la seua intervenció agraint la moció però ressenyant que no necessita
que se li inste per a treballar.

A continuació Mª Consuelo Angulo Luna, del grup municipal socialista
intervé novament per manifestar que la Llei demana coses concretes que no es
fan; les campanyes publicitàries són necessàries per informar la ciutadania; no
comprén que l'Ajuntament de Xàtiva no done suport a les propostes que el
partit popular aprova a Madrid i la a l’FEMP.

Cristina Maria Suñer Tormo, del grup municipal bloc, diu que amb les
ordres de protecció o la Llei d'Igualtat ha passat el mateix entre el partit popular
i el partit socialista a Madrid, lleis s’han aprovat sense pressupost. L'Ajuntament
de Xàtiva destina molt poc pressupost a serveis socials i depén massa de les
subvencions. S’hauria de donar suport a qualsevol proposta d'increment per a
serveis socials.

Intervé novament Mª José Masip Sanchis, regidora delegada de
Benestar Social. Diu que l'Ajuntament ha tocat pràcticament tots els punts que
afecten la Llei de Dependència, totes les dades obtingudes estan a disposició
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de tot el món; les Campanyes es fan per a fets concrets no per fer-se la foto,
l'Ajuntament de Xàtiva treballa a un ritme superior al de la Llei. Acaba la seua
intervenció manifestant que està d'acord amb què benestar social ha de
créixer.

Per tant, l'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot de l’alcalde-
president i els deu vots dels regidors presents del grup municipal popular), huit
vots a favor (els sis 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.

4t.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC,  PER
INSTAR LA PRESIDÈNCIA DEL CONSORCI DE LES COMARQUES
CENTRALS A CONVOCAR LA JUNTA GENERAL I AIXÍ RENOVAR ELS
SEUS ÒRGANS DESPRÉS DE LA CELEBRACIÓ  LES ELECCIONS
MUNICIPALS

S'obri el debat amb la lectura de la Moció per part de Mª Isabel Molina
Devesa,  regidora del grup municipal bloc, presentada el 5 de desembre de
2007, amb el registre d'entrada número 25683, del següent tenor literal:

“Les comarques centrals conformen un espai territorial estratègicament
molt important, amb una població que representa el 14% del total de la
Comunitat Valenciana, una cohesió d'identitat  i cultural innegable, una situació
privilegiada entre dos principals eixos d'atracció econòmica de la Comunitat
(Alacant i València) i amb un teixit empresarial i uns treballadors molt dinàmics,
que generen el 29% del PIB valencià.

Fins el 17 de febrer de 1999, es va fer un gran esforç polític per constituir
el Consorci de les comarques centrals Valencianes. Es va crear una institució
destinada a establir les accions necessàries per a afavorir la seua promoció
econòmica, la cohesió social i cultural i mediambiental i sobretot la seua
ordenació territorial, un esforç que actualment està paralitzat.

Una de les finalitats del Consorci era l'ordenació territorial, que cal fer-la
des d'institucions globals, com és el Consorci, on participen ajuntaments,
mancomunitats, agents econòmics i socials de tots els territoris implicats, que el
converteix en un òrgan de màxima representació.

Amb el suport econòmic de la Unió Europea, el Consorci pot encertar
accions concretes d'ordenació territorial, a més de la planificació de les
infraestructures, que serà molt més eficient si es realitza des de la proximitat de
les necessitats. Unes necessitats més que conegudes, però de les què podem
donar un exemple: la línia ferroviària  Xàtiva-Alcoi, eternament excusada per
falta de pressupost i infinitament guardonada en innumerables actes de
commemoració en cadascun dels seus aniversaris.

Però tot l'esforç necessari per crear-se i posar-se en funcionament s'ha
deixat perdre, el Consorci de les Comarques Centrals Valencianes s’ha
paralitzat totalment des del mes de juliol de 2002, ha incomplit els seus estatuts
i sobretot la voluntat de tantes persones que tant d'esforç van fer, la



7

presidència deixa morir una institució profundament democràtica, útil i
necessària  ara més que mai. Aquesta institució és la que seria capaç de fer
front a una etapa econòmica que ha de buscar més enllà de la construcció  i
tornar a reactivar  els sectors i els teixits industrials que no fa tant de temps
eren dels més importants d'Espanya (calçat, teixits …); un temps en què els
empresaris de les comarques centrals apostaven per la producció i no per la
importació de mercaderies de baixa qualitat.

Les comarques centrals valencianes pateixen les conseqüències de la
reconversió de sectors industrials valencians, com és el cas del tèxtil, els
joguets i el moble. La reducció de les vendes i la producció d'aquestes
indústries provoca una constant destrucció d'ocupació. D'altra banda, la
asimetria entre el pes del sector turístic i la reduïda dimensió empresarial
dificulta la implantació de canvis en la gestió que busquen una millor qualitat en
l'oferta turística.

L'acció política ha de descentralitzar-se i democratitzar-se, i així atendre
les característiques pròpies i diferenciades de cada territori, tal com reconeix la
pròpia Unió Europea quan recomana polítiques actives de traspàs de
competències i recursos econòmics a les comunitats locals. En aquest sentit, el
Govern Valencià compta amb el reconeixement d'àrees funcionals i amb la
cessió de part de les seues competències, per facilitar el creixement equilibrat i
sostenible de tot el territori, i el Consorci és l'instrument  més adequat on
concorren tots els agents socials i econòmics (ajuntaments, mancomunitats,
empresaris, sindicats i universitats) a més de ser una via per accedir a
programes de la UE i ajudar a compensar la reducció de recursos com a
conseqüència d'haver perdut la consideració de regió Objectiu 1.

Per tot això que s'ha exposat, es presenta la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

1. El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva insta l'actual presidència del Consorci
a convocar la Junta General per a renovar els seus òrgans, que tal com
marquen els seus estatuts s'hauria d'haver convocat després d’haver celebrat
les eleccions municipals (del mes de maig). Atès que la Junta no es va renovar
en la legislatura anterior s’hauria de fer el més ràpid possible i fer possible els
objectius del Consorci”.

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

Mª Isabel Molina Devesa, del grup municipal bloc, explica el contingut de
la moció.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista, manifesta estar
d'acord amb la moció perquè considera necessari que les comarques centrals
entren de nou en funcionament. Diu que ha de reprendre's el camí que el
Consell de les comarques centrals va iniciar en el seu dia, ja que pot ser
interessant per als ajuntaments perquè comparteixen moltes coses.
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Únic. Aprovar la moció de referència en tots els seus termes

4t.3. REITARACIÓ IN VOCE DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER
CRISTINA MARIA SUÑER TORMO, DEL GRUP MUNICIPAL BLOC, PER A
CONDEMNAR LA VIOLÈNCIA QUE S'EXERCITA CONTRA ELS
NACIONALISTES VALENCIANS

Cristina Mª Suñer Tormo del grup municipal Bloc, reitera la moció que va
presentar en el Ple anterior sobre la condemna dels atacs feixistes i d'extrema
dreta a les seus dels partits d'Esquerra Republicana del País Valencià i la
Intersindical Valenciana i sol·licita la declaració d'urgència perquè aquesta es
tracte i s’aprove.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista, es mostra favorable a
la proposta.

L’alcalde-president manifesta  estar en contra de la urgència de la moció.

I vist açò, l'Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot de
l’alcalde-president i els deu vots dels regidors presents del grup municipal
popular), huit vots a favor (els sis vots dels regidors presents del grup municipal
socialista i els dos vots de  les regidores del grup municipal bloc) i cap
abstenció, ACORDA:

Únic. No declarar la urgència i, en conseqüència, no tractar sobre el fons
de l'assumpte referit a Reiteració de  la moció presentada per Cristina Mª Suñer
Tormo, del grup municipal Bloc, sobre la condemna dels atacs feixistes i
d'extrema dreta a les seus dels partits d'Esquerra Republicana del País
Valencià i la Intersindical Valenciana.

5é. PRECS I PREGUNTES

S’han formulat els següents precs i preguntes:

 Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal bloc, formula les
preguntes següents:

− Pregunta per què les sol·licituds a Tauro Toro, SL per utilitzar la
Plaça de Bous mai s'han facilitat a la Comissió Informativa.
L’alcalde contesta que la Plaça de Bous ha pertangut a un Patronat
durant 40 anys, el qual ha gestionat mitjançant un arrendatari els
interessos de l'immoble i la seua explotació. L'Ajuntament no ha
cobrat per la utilització recent de la plaça, ja que aquest dret pertoca
únicament a l'arrendatari.

Cristina Mª Suñer Tormo, diu que ha preguntat diverses vegades per
les despeses que va ocasionar al municipi la realització d'un míting
del Partit Popular el passat estiu a Xàtiva, i que l’alcalde sempre va
mantindre que el seu partit va córrer amb qualsevol estipendi.



9

L’alcalde aclareix que la Plaça de Bous està en les mateixes
condicions que fa 40 anys, que en aquests moments el propietari de
l'immoble és l'Ajuntament  però de l'activitat és de Tauro Toro, SL. El
cost dels serveis extraordinaris de policia i neteja són els que es
produeixen, lògicament, quan ve una autoritat; per la qual cosa el
partit popular no deu res.

− Pregunta a Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Educació  per les
inversions de Cieg, SA.  En el programa “Crea Escola” per a Xàtiva.
Ramón Vila Gisbert contesta que en aquest moment no pot donar
informació rigorosa, per tant ho farà en la pròxima Comissió que es
realitze.

− Pregunta novament a Ramón Vila Gisbert, regidor delegat
d'Educació, quan acabaran les obres del nou Institut d'Educació
Secundària Doctor Simarro, que tenien una duració prevista de 18
mesos.

Ramón Vila Gisbert, diu que creu que finalitzaran el setembre de l'any
2008, encara que és una qüestió que no depén d'ell. Afegeix que
quan s’acabe, s’haurà d’equipar.

− Pregunta a Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Educació per la
realització dels nous cicles formatius, ja que segons Cieg, SA cal
consensuar amb els directors dels Instituts de la Costera i del
Simarro si es els cicles es realitzaran en un sol centre o en diversos.

Ramón Vila Gisbert, respon que en un principi la idea és que tots
siguen instituts d'ensenyança secundària.

− Pregunta si la zona d'oci Plaza Mayor té llicència d'activitat.

L’alcalde contesta que igual com tots els altres establiments de la
ciutat, i també que els informes tècnics municipals són favorables.

− Pregunta si s'ha rebut l'obra d'urbanització del referit Sector.

L’alcalde contesta que no li consta.

− Pregunta si s'ha tramitat la corresponent llicència d'obertura del
centre.

L’alcalde respon que igual com a tots els establiments de la ciutat.

 Mª Isabel Molina Devesa, del grup municipal bloc, formula les
preguntes següents:

− Pregunta si s'han cedit 10.000 m2  per a la Ciutat de la Justícia.
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L’alcalde respon que no sap d'on ha eixit la informació. El conseller
ha sol·licitat 6.500 m2; s'ha emés un informe sobre possibles
ubicacions i quan s’haja decidit se cedirà en seu plenària.

− Diu que el Jutjat núm. 1 i  núm. 2 no reuneixen les condicions de
salubritat recomanables, que el Palau de Justícia és de l'Ajuntament
de Xàtiva, i pregunta si l'Ajuntament ha fet alguna gestió davant la
Generalitat Valenciana.

L’alcalde diu que l'Ajuntament s'ha entrevistat amb el conseller,
jutges i secretaris,  s'han posat de manifest les necessitats i el
conseller no ha objectat la millora de les condicions del Palau.

− Prega als presidents de comissions Informatives que faciliten el
treball, des d'un punt de vista de companys de consistori, pel que fa a
les peticions d'informació  i d'accés a aquesta.

• Ricardo Medina Medina, del grup municipal socialista, formula la
pregunta següent:

− Pregunta a Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Esports per
l'accident esportiu que va ocórrer al Poliesportiu les Pereres.

Jorge Herrero Montagud, aclareix que s'ha fet un seguiment i que
l'accident va ocórrer al pavelló de vòlei; s'han adoptat mesures en les
porteries ancorant-les el sòl per tal d’evitar altres accidents.

 Mª  Consuelo Angulo Luna, del grup municipal socialista, formula els
següents precs i preguntes:

− Prega a Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, regidora delegada de
Promoció Humana, que compte amb el seu grup per a participar en
actes com la celebració del Dia de la Sida.

− Pregunta a Yolanda Esperanza Sipán Sarrión,  que s’ha de fer amb
els amuntegaments que es generen a la ciutat, concretament amb les
50 persones del carrer de Corretgeria i voltants.

L’alcalde contesta que el més important és que se'n vagen perquè els
veïns no poden viure; aclareix que s'està pendent d'autorització
judicial.

Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, regidora delegada de Promoció
Humana,  afegeix que hi ha pendent una reunió amb el jutge i
manifesta que s'han aconseguit algunes millores al el carrer de
Corretgeria.

 Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista, formula el
següent prec.
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− Prega que s'actue  en els 17 solars que l'Ajuntament té en la zona de
Bola I i II, que es troben bruts i insalubres.

 Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista, formula les
preguntes següents:

− Pregunta per l'estat en què es troben els locals de les bandes de
música i quan es podran utilitzar.

L’alcalde respon que les bandes poden utilitzar els locals quan
vulguen. S'estan fent gestions amb la Diputació  per reformar l’interior
del local que és a càrrec de les bandes, però s'intenta aconseguir que
no els coste res; són reformes de quasi 600.000 euros.

− Pregunta perquè no s'ha invitat a l'Ajuntament al simposi
internacional sobre els Borja; i demana que es facen gestions perquè
no torne a ocórrer.

Mª José Pla Casanova, regidora delegada de Cultura, manifesta que
no sap que s'haja fet cap simposi, i per tant no ha de realitzar cap
gestió.

L’alcalde-president diu que l'esdeveniment el va organitzar una
empresa privada, en concret ho està  realitza un senyor anomenat
Eliseo Climent, el qual està escrivint la història dels Borja a l’inrevés,
partint de Gandia, amb gran menyspreu sobre posició històrica de
Xàtiva.

El Sr. Cerdá contesta que precisament per autoestima Xàtiva hauria
d'estar present en aquest tipus d'esdeveniments.

− Pregunta a Mª José Masip Sanchis si estava present en la Junta de
Govern Local del dia 1 d'octubre de 2007.

La Regidora Mª José Masip, respon que el fet d’estar present és
intranscendent i així ho fa saber. L’únic ànim del partit socialista és el
desprestigi personal i lamenta que es reprenguen actituds del passat.

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

 VIST I PLAU, EL SECRETARI EN FUNCIONS
      L'ALCALDE EL VICESECRETARI


