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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i deu minuts del dia quatre de gener de dos
mil huit, es reuneixen al Saló 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 fedetària.

Falta a la sessió el regidor Sr. Enrique Perigüell Ortega,  a qui el Sr. Alcalde
considera excusat.

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.

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

1r. EXP. NÚM. 786/2007, RATIFICACIÓ DE L'ADHESIÓ A LA XARXA
ESPANYOLA DE CIUTATS SALUDABLES

El secretari explica la necessitat de votar la ratificació de la inclusió del
present punt en l'ordre del dia, en tractar-se d'un expedient no dictaminat prèviament
per Comissió Informativa.

Cristina M. Suñer Tormo i Roger Cerdá Boluda, portaveus dels Grups Bloc i
Socialista, respectivament, manifesten estar a favor de la ratificació.

I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels membres presents, aprova ratificar
la inclusió del present assumpte en l'ordre del dia, havent de donar-se compte del
mateix a la Comissió Informativa Sociocultural.

Estudiats els antecedents de la constitució, a l'empara d'art. 43 dels Estatuts
de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, de la Secció Xarxa Espanyola
de Ciutats Saludables, la qual està integrada en la Comissió de Treball competent
en l'àmbit de la salut de la FEMP; regint-se la seua activitat pel que disposen els
Estatuts i Reglament de Règim Interior de la FEMP.

Vistes les normes de funcionament de la Secció “Xarxa Espanyola de Ciutats
Saludables”, conegudes les activitats de la secció, que està dirigida a la promoció i
protecció de la salut i benestar dels ciutadans, en concordança amb els principis
d'actuació corresponents al projecte Healthy Cities, de l'Organització Mundial de la
Salut.

Vist l'informe proposta de la directora de l'Àrea dels Serveis Socioculturals, en
el qual es proposa, a la vista dels antecedents exposats, que s'adopte l'oportú acord
per l'òrgan competent.

Obri el torn d'intervencions  M. Isabel Molina Devesa, del grup municipal Bloc,
manifesta que l'assumpte deuria haver passat per comissió; que l'Ajuntament ja té
una auditoria mediambiental que no s'aplica i desitjaria  que amb el Pla de Salut no
passe el mateix; vaticina que, a la fi, l'Ajuntament acabarà havent d'aportar uns
diners a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a emetre uns informes
que evidenciaran que Xàtiva dista molt de ser un model de Ciutat Saludable, amb
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patents deficiències en matèria de salubritat, educació, transport, etc.; considera que
seria més pràctic fonamentar adequadament polítiques concretes com ara aplicar el
Pla d'Estalvi Energètic que, després de generar un cost important per a
l'Ajuntament, mai es va posar en marxa. Acaba la seua intervenció manifestant que
la posició municipal en un assumpte com aquest no deixa de ser ridícula.

A continuació intervé Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista,
manifesta que l'assumpte no ha passat per comissió pel que falta la informació
suficient; desconeix les mesures concretes que alberga el Pla però manifesta que el
que el seu Grup entén per Ciutat Saludable no es dóna a Xàtiva. En conseqüència i
davant de la falta de coneixement exprés s'abstindrà.

Intervé Yolanda Sipán Sarrión, regidora delegada de Promoció Humana,
explica que l'objectiu de la Xarxa és la salut i el benestar per als ciutadans pel que
difícilment algú es pot oposar a això; la Xarxa ofereix un model o patró per a
implantar-lo; biologia (ésser humà), medi ambient, estils de vida i atenció sanitària,
són els quatre pilars sobre els quals es planteja el projecte; la Xarxa no és la solució
però sí un recurs més.

En segon torn, M. Isabel Molina Devesa, contesta que l'Ajuntament té
l'Auditoria Ambiental i el Pla de Sostenibilitat, també el Pla d'Estalvi Energètic,
distintes actuacions en matèria de salut; segons la seua opinió l'Ajuntament penja
diplomes en la paret encara que estiguen buits de contingut; acaba dient que no veu
la rendibilitat ni l'efectivitat pràctica de cap de les polítiques municipals en matèria de
salut i medi ambient.

Roger Cerdá Boluda, diu que no se li han aclarit  les mesures concretes que
comporta el Pla, si bé, coincideix amb la intervenció de la seua predecessora en la
falta de virtualitat pràctica; no li mereix confiança i el considera una mera postura.

Acaba el torn d'intervencions el Sr. Alcalde-President, manifesta que el Pla
planteja  normes de conducta i de funcionament  pel que paga la pena estar dins;
diu que les actuacions concretes a Xàtiva s'han multiplicat en els últims anys,
abocaments, zones verdes, eco parc, etc. Manifesta que estarà d'acord en tot el que
millore la ciutat.

A les 12 hores i 30 minuts s'incorpora M. José Masip Sanchis.

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

Únic. Ratificar l'adopció de l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de
novembre de 2007, del tenor literal següent:

“Primer. Sol·licitar la inclusió de la ciutat de Xàtiva com a soci de la “Xarxa
Espanyola de Ciutats Saludables”, I acceptaR els compromisos exigits pel Consell
rector de la Xarxa, com ara:
• Compromís d'elaborar una anàlisi de situació i un pla de salut per a la ciutat de

Xàtiva.
• Acceptació de les normes de funcionament de la Secció de la FEMP, Xarxa

Espanyola de Ciutats Saludables.
• Designar com a responsable polític la regidora delegada de Sanitat, Sra.

Yolanda Sipán Sarrión i com a responsable tècnic, Sra. Eva Sáíz Bolinches, com
a interlocutors davant de la Secció.

• Acceptar els drets i les obligacions derivades de la inclusió com a soci.
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• Les aportacions econòmiques de l'Ajuntament, en el supòsit d'exigir-se als
membres, s'entenen com nous compromisos, sense perjudici dels actes
administratius posteriors en els quals es concreten tals aportacions.

Segon. Donar compte del present acord a la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies (Secció Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables), a la
delegada de Sanitat, Yolanda Sipán i a la Intervenció de fons municipal”.

2n. EXP. NÚM. 482/2007, ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI
PER A L'ELABORACIÓ D'UN PROGRAMA INTEGRAL DE SENSIBILITZACIÓ
TURÍSTICA I DIVULGACIÓ DEL PLA DE DINAMITZACIÓ DEL PRODUCTE
TURÍSTIC

El secretari explica la necessitat de votar la ratificació de la inclusió del
present punt en l'ordre del dia, en tractar-se d'un expedient no dictaminat prèviament
per Comissió Informativa.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc manifesta estar a favor de
la seua inclusió.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista diu que forma de treballar
és que es tracte en la seua comissió informativa per a poder conéixer i estudiar
l'expedient, per la qual cosa votarà en contra.

L'Ajuntament en Ple, per tretze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President,
els deu vots dels regidors presents del grup municipal popular i els dos vots de les
regidores del grup municipal Bloc), set vots en contra (els set vots dels regidors del
grup municipal socialista) i cap abstenció, acorda incloure el present assumpte en
l'ordre del dia.

 Vista l'acta d'obertura de pliques, reunida  la Mesa de Contractació, en data,
15 d'octubre de 2007, per a procedir  a la qualificació de la documentació general
presentada pels licitadors que han optat al procediment negociat sense publicitat
tramitat per a la contractació del servei per a l'elaboració d'un Programa Integral de
Sensibilització turística i divulgació del Pla de Dinamització del Producte Turístic,
constant que es van presentar tres ofertes, per INGENIA SERVICIOS INTEGRALES
SLU, ST. SOLUCIONES TURISTICAS SL i SKALA ESTRATEGIAS, SLU.

Vist l'informe subscrit per la tècnic de Turisme, Sra. Manuela García, en
relació amb la proposició econòmica i funcional presentada per l'empresa SKALA
ESTRATEGIAS, SLU,  ja que de les dues licitadores, INGENIA SERVICIOS
INTEGRALES SLU, ST. SOLUCIONES TURISTICAS SL, no es  valoren per superar
el preu de licitació, l'import màxim del qual es va establir en la clàusula segona, amb
un màxim de 30.000 euros, l'oferta de la mercantil SKALA ESTRATEGIAS, SLU,
s'ajusta als criteris establerts en els plecs, sent l'informe tècnic FAVORABLE, a
l'adjudicació del servei a la citada mercantil, sempre segons el parer de qui subscriu
el present informe, que l'eleva a l'òrgan competent per a la seua adjudicació.

Vist l'expedient tramitat a aquest efecte, en què consten els Plecs  de
Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques, la
invitació a un mínim de tres empreses, l'obertura de les pliques presentades per la
Mesa de Contractació, i l'informe tècnic valorant les ofertes presentades.

Reunida la mesa de contractació en data 10 de desembre de 2007, estudiat
l'informe tècnic pel qual es procedeix a la baremació de les ofertes presentades
ponderades, d'acord amb els criteris objectius aplicables,  es proposa l'adjudicació a
favor de SKALA ESTRATEGIAS, SLU.
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Atés que l'alcalde ha delegat en el Ple l'adopció del present acord que, per
aplicació del que preveu l'article 21.1 LBRU correspondria als de la seua
competència.

Obert debat pren la paraula Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc,
manifesta que la present situació prova com de malament es gestiona el Pla de
Dinamització Turística; exposa que es tracta d'un assumpte impulsat a l'agost que
segueix sense resolució; considera que  el departament de turisme  funciona molt
malament i fa que l'Ajuntament pague interessos per demores; reitera que la Mesa
de Contractació és de 15 d'octubre, els informes són de novembre i pel gener no
s'ha adjudicat el contracte; que els interessos de convenis i avals són molt elevats;
acaba dient que s'abstindrà i demana serietat i responsabilitat en la gestió; de
l'adjudicació diu  no tenir res que oposar.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista manifesta que s'alegra que
per fi els temes del Pla de Dinamització Turística vagen arribant a coses concretes;
lamenta que s'haja deixat passar  l'any 2007 ja que haguera pogut utilitzar-se la
Llum de les Imatges per a promocionar la ciutat. Acaba la seua intervenció
manifestant que s'abstindrà.

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

Primer. Declarar vàlid l'acte de licitació.
Segon. Adjudicar el contracte per a la prestació del servei per a l'elaboració

d'un Programa Integral de Sensibilització turística i divulgació del Pla de
Dinamització del Producte Turístic, a la proposta més avantatjosa, oferida per la
mercantil SKALA ESTRATEGIAS, SLU, per la quantitat de 29.480 €, IVA inclòs, amb
estricta subjecció   als Plecs  de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de
Prescripcions Tècniques aprovats per aquesta Administració.

Tercer.  Requerir a la mercantil adjudicatària a fi que en el termini de huit dies
naturals següents a la notificació del present acord, constituïsca  la garantia
definitiva del contracte, procedint-se a la devolució de la garantia provisional
depositada.

Quart.  Autoritzar el Sr. Alcalde-President per a la firma del contracte i
successives diligències que en Dret siguen necessàries per a la perfecció i execució
del mateix.

Cinqué.  Notificar el present acord als interessats, i comunicar-lo a la regidora
de Turisme, a la gerent del PDPT, a la Tècnic de Turisme i al Departament
d'Intervenció als efectes oportuns.

3r. EXP. NÚM.  772/2006, PER A SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA
LA MODIFICACIÓ DE LES ALINEACIONS DEL PGOU EN ELS CARRERS
PORTAL DE LA GRANJA I DOCTOR SIMARRO

Donat compte de l'informe emés per l'arquitecte municipal, del següent tenor
literal:
“Vist que el municipi de Xàtiva compta amb el Pla General d'Ordenació Urbana
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme en data de 29 de març
de 2.000.
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Vista la instància presentada amb data 18 de juny de 2007 per José Emilio Llácer
Bellver en representació de José Manuel Esteve Ribera, en el qual s'aporta la
modificació dels plans, aprovats per la “Direcció Territorial de Cultura, Educació i
Esports de la Generalitat Valenciana”, al projecte de reforma i habilitació d'edifici
situat al C/ Argenteria 6 amb façana posterior que dóna al carrer Portal de la Granja,
en la qual, contrari al PGOU., es conserva l'alineació històrica, i es manté la línia
actual de la façana en el carrer Portal de la Granja, s'informa:
Que davant de la diferència de criteri entre el Pla General d'Ordenació urbana i la
Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esports de la Generalitat Valenciana, es
considera convenient modificar el PGOU en l'aspecte següent: Adequar l'alineació
que dóna en el carrer Portal de la Granja a la conservació de la línia de façana
existent i al carrer Doctor Simarro regularitzar l'alineació de façana a prolongació de
la línia existent tal com s'indica en el pla NÚM. 2 adjunt”.

Considerant el que disposen els articles 94, modificació dels plans i 83,
tramitació de plans generals, de la vigent Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la
Generalitat, Urbanística Valenciana, així com en l'article 223 del ROGTU

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió celebrada
el 30 de novembre de 2007, en què proposa l'inici de l'expedient per a la modificació
puntual del Pla General, en els termes indicats en l'informe emés per l'arquitecte
municipal.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta que votarà a
favor i postil·la que aquest expedient demostra que és possible portar assumptes a
Comissió i després a Ple.

A continuació Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista també
manifesta que el seu vot serà a favor i reitera la conveniència que els assumptes
passen abans per Comissió; igualment es congratula que, en la present ocasió,
directrius de la Direcció General de Patrimoni coincidisquen amb les de
l'Ajuntament,

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat i sense debat previ, ACORDA:
Primer. Sotmetre a informació pública l'expedient per a la modificació puntual

del PGOU de Xàtiva, consistent en la “Adequació de l'alineació que dóna en el
carrer Portal de la Granja a la conservació de la línia de façana existent i en el carrer
Doctor Simarro regularitzar l'alineació de façana a prolongació de la línia existent”,
d'acord amb l'informe emés per l'arquitecte municipal i els plànols adjunts al mateix.
Aquesta informació es realitzarà durant el període d'un mes, en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana i en un diari no oficial d'àmplia difusió en la localitat. Durant
aquest termini, l'esmentat document es trobarà dipositat en les dependències
municipals per a la seua consulta pública.

Segon. Suspendre la concessió de la llicència d'obres sol·licitada pel Sr. José
Manuel Esteve Ribera, per a la reforma i ampliació de l'immoble situat al carrer
Argenteria número 6, fins a l'aprovació definitiva de la modificació de referència.

Tercer. Notificar el present acord a l'interessat, i donar-ne compte a
l'arquitecte municipal i al regidor delegat d'Obres i urbanisme.

4t. 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
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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 del 1067 al 1097 (corresponent a la primera quinzena del mes de
desembre de 2007).

De tot això, queda el Ple assabentat.

 5é. DESPATX EXTRAORDINARI

 5é.1. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI PER A
L'ELABORACIÓ D'UNA PÀGINA WEB TURÍSTICA DE L'AJUNTAMENT DE
XÀTIVA

El Sr. Alcalde sol·licita novament que el present assumpte se sotmeta a
votació per a la seua inclusió en l'ordre del dia per les mateixes raons que ja va
exposar en els punts primer i segon.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta la seua negativa
a la inclusió per no considerar-lo urgent.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, es manifesta a favor de la
inclusió.

L'Ajuntament en Ple, per díhuit vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President,
els onze vots dels regidors presents del grup municipal popular i els set vots dels
regidors del grup municipal socialista), dos vots en contra (els vots de les dues
regidores del grup municipal Bloc) i cap abstenció, acorda, de conformitat amb 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, incloure el present
assumpte en l'ordre del dia.

Vista l'acta d'obertura de pliques, reunida  la Mesa de Contractació en data,
10 de desembre de 2007, per a procedir  a la qualificació de la documentació
general presentada pels licitadors que han optat al procediment negociat sense
publicitat tramitat per a la contractació del servei per a l'elaboració d'una Pàgina
Web Turística de l'Ajuntament de Xàtiva, en què consta que es van presentar quatre
ofertes, per XATIRED SOLUCIONES INTERNET SLU, MOBILE MÀRQUETING
CONSULTORIA SL, ESTUDIO DE DISEÑO ECLECTICK, i VG COMUNICACIÓN.

Vist l'informe subscrit pel  tècnic de Modernització i Desenrotllament Local, Sr.
Vicent Pérez, en què desestimant l'oferta presentada per l'empresa ECLECTICK,
per superar el preu de licitació, l'import màxim del qual es va establir en la clàusula
segona, amb un màxim de 30.000 euros, l'oferta de la mercantil MOBILE
MÀRQUETING CONSULTORIA SL., s'ajusta als criteris establerts en els plecs, sent
l'informe tècnic FAVORABLE, a l'adjudicació del servei a la citada mercantil, sempre
segons el parer de qui subscriu el present informe, que l'eleva a l'òrgan competent
per a la seua adjudicació. 

Vist l'expedient tramitat a aquest efecte, en què consten els Plecs  de
Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques, la
invitació a un mínim de tres empreses, l'obertura de les pliques presentades per la
Mesa de Contractació, i l'informe tècnic en què es valoren les ofertes presentades.

Reunida la Mesa de Contractació en data 28 de desembre de 2007, estudiat
l'informe tècnic pel qual es procedeix a la baremació de les ofertes presentades
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ponderades, d'acord amb els criteris objectius aplicables,  es proposa l'adjudicació a
favor de MOBILE MÀRQUETING CONSULTORIA SL.

Considerant que l'alcalde ha delegat en el Ple l'adopció del present acord
que, per aplicació del que preveu l'article 21.1 LBRU correspondria als de la seua
competència.

Obert el debat Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, anuncia que
s'abstindrà perquè no ha participat en l'expedient ni aquest ha passat per Comissió;
es tracta de diners que estaven en el pressupost de 2007  que podien haver-se
gestionat abans.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista manifesta que s'abstindrà
perquè no ha participat ni se li ha permés aportar res ni en aquest punt ni en el Pla
de Dinamització Turística; opina que arriba tard ja que tot açò hauria d'haver estat
l’any 2007, any transcendental.

Pren la paraula M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de turisme per a
manifestar que com a responsable de turisme se sent orgullosa que el Pla de
Dinamització Turística s'estiga desenvolupant encara que no va a la velocitat que
desitjaria; el Pla de Dinamització Turística porta una burocràcia que implica tres
administracions i és molt complex; que, no obstant això, des de fa unes setmanes
els assumptes van eixint i molts més que n’eixiran.

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

Primer. Declarar vàlid l'acte de licitació.
Segon. Adjudicar el contracte per a la prestació del servei per a l'elaboració

d'una Pàgina Web Turística de l'Ajuntament de Xàtiva, a la proposta més
avantatjosa, oferida per la mercantil MOBILE MÀRQUETING CONSULTORIA SL,
per la quantitat de 27.000,00 €, IVA inclòs, amb estricta subjecció   als Plecs  de
Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques aprovats
per aquesta Administració.

Tercer.  Requerir a la mercantil adjudicatària a fi que en el termini de huit dies
naturals següents a la notificació del present acord, constituïsca  la garantia
definitiva del contracte, i es procedisca a la devolució de la garantia provisional
dipositada.

Quart.  Autoritzar el Sr. Alcalde-President per a la firma del contracte i
successives diligències que en Dret siguen necessàries per a la perfecció i execució
del mateix.

Cinqué.  Notificar el present acord als interessats, i comunicar-lo a la regidora
de Turisme, a la Gerent del PDPT, a la tècnic de Turisme i al Departament
d'Intervenció als efectes oportuns.

6é. PRECS I PREGUNTES

Es van formular els següents precs i preguntes:

• Sra. Marisa Molina Devesa, pregunta per la posada en marxa del Pla d'Estalvi
Energètic.
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− El Sr. Alcalde contesta que està en marxa, que moltes mesures es van
adoptar prèviament a l'aprovació del Pla i que altres s'han anat executant.
Que, al present moment, s'està estudiant una reducció de consum d'un 50%.

− La Sra. Molina Devesa prega que s'estudie el consum elèctric de la rotonda
de la Plaça d’Espanya la facturació del qual arriba als 30.000 €.

• Ricardo Medina Medina, pregunta quantes places i quins carrers s'han entregat a
la concessió de l'ORA.

- José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat Ciutadana, contesta
que s'han donat 151 places; que els carrers són bàsicament els proposats amb
alguna modificació formulada per la policia.

• Ricardo Medina Medina, pregunta pel tema de la gratuïtat de l'autobús urbà.

- El Sr. Alcalde explica que l'empresa està fent una proposta però que no serà
totalment gratuït.

• Ricardo Medina Medina, pregunta quan comencen les obres de la Ciutat de
l'Esport.

- Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Esports, contesta que està pendent
d'adjudicació la direcció d'obra.

• Ana Francisca Sanhipólito Diego,  pregunta si està previst algun acte en
commemoració dels  550 anys de la mort de Calixt III.

- M. José Pla Casanova manifesta que contestarà en Comissió.

• Ana Francisca Sanhipólito Diego,  manifesta que el Pressupost d'Acció
Comercial és de 40.000 €, pregunta si és suficient.

- M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme, respon que per a
començar sí, però  que en pretén aportar més cada any; que les accions a
desenvolupar estan pendents de discussió amb ADEXA.

• M. Consuelo Anglulo Luna  pregunta per les mesures adoptades en relació amb
els altercats ocorreguts en la vivenda del carrer Bosch, número 7.

- Yolanda Sipan Sarrión, regidora delegada de Promoció Humana aclareix que
en el mateix dia de hui s'ha desallotjat i clausurat per haver-hi ruïna imminent;
que la mare i la filla que habitaven la vivenda estan en el pavelló  de psiquiatria
de l'Alcanyis.

- La Sra. Angulo la felicita per la celeritat a resoldre el problema.

- El Sr. Alcalde-President manifesta que moltes vegades la Llei impedeix actuar
amb la celeritat que la societat demanda i que si poguera actuaria al moment.
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- A continuació M. Consuelo Angulo Luna, pregunta si va a actuar-se en altres
llocs.

- José Antonio Vidal Piquer, contesta que al carrer Urios i al carrer Corretgeria.

• M. Consuelo Angulo Luna  diu que en educació no s'han contemplat els
conserges en centres de primària.

- Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Educació manifesta que és un tema antic;
s'ha posat algun conserge nou; és un problema que deu solucionar la Conselleria
i que pateixen molts altres ajuntaments.

- El Sr. Alcalde diu respecte d'això que també s'està estudiant que siga la segona
activitat dels policies.

• Rafael Llorens Gosálbez, pregunta si s'estan fent aparcaments en el nou col·legi
de Gozalves Vera.

- El Sr. Alcalde contesta que no que els farà Proexa, SA davall de la pista de
patinatge.

• Rafael Llorens Gosálbez diu que amb motiu de les pluges alguns ajuntaments
han fet gestions per a exempció de l'IBI rústica. Pregunta si l'Ajuntament de
Xátiva les ha fet.

- Vicente Parra Sisternes, regidor delegat de Parcs i Jardins contesta que s'està
estudiant l'ordre.

• Rafael Llorens Gosálbez, pregunta per les obres que falten executar a la Plaça
de Bous.

- Vicente Parra Sisternes contesta que no té l'informe.

- El Sr. Llorens  respon que l’arquitecte diu que li l'ha entregat al regidor.

- El Sr. Parra reitera que no ha rebut l'informe i que està pendent d'assentar-se
amb l'arquitecte.

• Roger Cerdá Boluda pregunta quines actuacions es van a fer a la Casa del
Cigroner i quins seran els seus usos futurs.

- Marco Antonio Sanchis Fernández respon que s'està pendent que es valore el
que falta per acabar.

- El Sr. Cerdá  es pregunta com va a acabar-se sense crèdit en el Pressupost.

- El Sr. Alcalde contesta que es farà alberg o un altre ús; hi ha fórmules perquè
l'Ajuntament no haja d'aportar més; una de les possibilitats és la cessió al CDT.
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• Roger Cerdá Boluda pregunta si es té prevista alguna ajuda perquè la gent jove
puga emancipar-se.

- Marco Antonio Sanchis Fernández diu que s'estan fent gestions amb l'IVAJ.

• Roger Cerdá Boluda pregunta a què va a destinar-se la partida de “altres
despeses de Presidència” de 165.000 €.

- El Sr. Alcalde diu que donarà informació detallada dia a dia; és una previsió i ja
s'administrarà i liquidarà.

• Roger Cerdá Boluda pregunta al Sr. Alcalde si li sembla correcta l'actuació de la
Policia Local en Lámparas Arnau, pregunta si la policia està per a això.

- El Sr. Alcalde  contesta que la policia està per a salvaguardar qualsevol
pertorbació de l'ordre públic i per a adoptar mesures de força en salvaguarda de
la Llei quan no s'actua voluntàriament i pels procediments legals, el contrari seria
que cadascú fera el que volguera.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   tretze hores i vint  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 secretari que done fe.

            VIST I PLAU:
        L'ALCALDE,                                                            EL VICESECRETARI,

EN FUNCIONS DE SECRETARI,


