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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i deu minuts del dia set de març 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 l’interventor accidendal i pel vicesecretari, en
funcions de secretari, que actua a més com fedetària.

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 NÚM. 2, DE L'11 DE FEBRER
DE 2008

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 l'acta de la sessió anterior, que ha
sigut distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc Nacionalista Valencià
manifesta que votarà en contra reiterant que l'acta no es transcriu al valencià i
s’incompleix, de forma reiterada, els acords adoptats en eixa matèria.

I no havent-se formulat cap altra objecció, per díhuit vots a favor (el vot del Sr.
Alcalde-President, els onze vots dels regidors del grup municipal popular i els sis
vots dels regidors presents del grup municipal socialista), dos vots en contra (els dos
vots de les regidores presents del grup municipal Bloc Nacionalista Valencià) i cap
abstenció, s'aprova l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada
el dia 11 de febrer de 2008.

2n. EXP. NÚM. 150/2008, PER A AVALAR LA MERCANTIL PROEXA, SA,
EN LA RENOVACIÓ DE L'OPERACIÓ DE TRESORERIA CONCERTADA AMB LA
CAIXA D'ESTALVIS DEL MEDITARRANI (CAM)

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en el qual consta informe del
tresorer municipal de data 18 de febrer, favorable a la proposta d'avalar a PROEXA
una pòlissa de tresoreria per un import de 600.000 euros amb la CAIXA DEL
MEDITERRANI.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim
Interior 28 de febrer de 2008

Considerant l'especialment preceptuat en  els articles 51 i 52 del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, quant a les operacions de crèdit i
tresoreria.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal bloc, manifesta que el seu vot
serà en contra ja que no està present en el Consell d'Administració de l'empresa i no
comparteix un funcionament que opina que hauria de millorar.

A continuació Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista, manifesta
que  huit mesos després de les eleccions encara no s'ha constituït el Consell
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d'Administració de Proexa el que demostra el desinterés del Govern Municipal,
motiu pel qual votarà en contra.

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), huit vots en contra (els sis
vots dels regidors presents del grup municipal socialista i els dos vots de les
regidores presents del grup municipal bloc) i cap abstenció, ACORDA:

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

Import: 600.000. euros.
Termini: 1 any.
Tipus d'interés: Euribor trimestral més un diferencial de l'1 %.
Comissions: 0,35 %
Segon. Facultar el senyor alcalde per a la firma del document de formalització

del contracte i la resta d'actuacions que en Dret corresponguen i remetre la
documentació corresponent a la CAIXA DEL MEDITERRANI als efectes oportuns.

3r. 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 del 67 al 135 (corresponent al mes de febrer de 2008)

De tot això, queda el Ple assabentat.

 4t. DESPATX EXTRAORDINARI

Prèvia declaració d'urgència adoptada per majoria absoluta legal dels
membres que integren la corporació de conformitat en el qual 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.

4t.1. MOCIÓ QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT EL GRUP MUNICIPAL
PARTIT POPULAR, EL GRUP MUNICIPAL PARTIT  SOCIALISTA I EL GRUP
MUNICIPAL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, SOBRE EL DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA

El secretari procedeix a la lectura de la moció que presenten conjuntament  el
grup municipal Partit Popular, el grup municipal partit socialista i el grup municipal
bloc nacionalista, amb el següent tenor literal:

“Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona Treballadora,
tots els grups polítics mostrem el nostre compromís per instar que des de totes les
administracions (locals, autonòmiques i estatals) s'assumisca l'obligació
constitucional d'incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques amb
l'objectiu últim d'aconseguir  la vertadera i definitiva igualtat d'oportunitats entre
dones i homes.
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La consecució d'una societat més justa i igualitària requereix del
reconeixement, en tots els àmbits de la capacitat, aptituds i vàlua de les dones. Per
aquesta raó, es fa necessari continuar modificant comportaments, actituds, normes i
valors socials que determinen la societat en què vivim.

Per a superar els problemes específics que afecten els drets de les dones i
que, en definitiva, interessen al conjunt de la societat, resulta fonamental continuar
treballant amb fermesa  i constància conjuntament des de les administracions
públiques, els agents socials, les entitats associatives, els mitjans de comunicació i
la societat en general.

La Llei 9/2003 d'abril, de la Generalitat Valenciana, per la igualtat entre dones
i homes i el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes (2006/2009) i la Llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de les
Corts Generals del Govern Central recullen el compromís del Consell d'incorporar la
perspectiva de gènere a totes les seues polítiques, aconseguint que cada vegada
existisca major presència femenina, en tots els àmbits de la nostra societat.

Recolzem la iniciativa de la Generalitat (a través de la Llei 9/2003 d'igualtat
d'oportunitats entre homes i dones) de promocionar i impulsar la implantació de
Plans d'Igualtat en les empreses de la nostra Comunitat.

La conciliació de la vida laboral i familiar és un tema que afecta en major grau
a les dones i en el qual és necessària la implicació de tota la societat, per a afavorir
l'accés al mercat de treball en igualtat de condicions.

Apostem  per polítiques que promoguen un canvi cultural en el sector
empresarial, per a generar la consciència de la necessitat i el valor d'afavorir la
conciliació de vida familiar i laboral dels seus treballadors/es.

Per allò que s'ha exposat, els grups municipals conjuntament de l'Ajuntament
de Xàtiva sol·liciten al Ple d'aquest Ajuntament  l'adopció dels acords següents:

1. Impulsar des de l'Administració Local, totes la mesures d'acció positiva
encaminades a aconseguir l'objectiu d'igualtat, contribuint a l'èxit d'una
societat més justa, solidària i igualitària, aplicant la perspectiva de gènere
en totes les polítiques locals.

2. Seguir el principi de “Tolerància 0” davant de totes les formes de
discriminació, des de la implicació que suposa la participació i denúncia
davant dels fets delictius en contra de la dona, incrementant el repudi
social enfront de l'agressor i augmentant i reforçant els mecanismes
posats en marxa per a protegir i atendre les dones víctimes de la violència
de gènere.

3. Adoptar mesures, a nivell local, que possibiliten conciliar la vida laboral,
familiar i personal.

4. Que l'Administració Autonòmica i Estatal promoguen els plans d'igualtat
per a les empreses, així com també la promoció de polítiques actives
d'ocupació  que afavorisquen la incorporació  de la dona en el mercat
laboral, practicant polítiques que tinguen específicament en compte la
dona discapacitada, la dona en risc social o aquelles que són
discriminades per la seua imatge en els mitjans de comunicació.

5. Que la Generalitat continue aplicant les actuacions previstes en el Pla
d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes.

6. Instar el Govern Central perquè impulse el compliment de la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes.
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7. Fer un homenatge en aquest dia a les dones, per l'esforç realitzat en la
recerca de la igualtat de drets i d’oportunitats, i per fer realitat el seu ple
desenvolupament familiar, laboral, cultural i social.

8. Buscar la implicació de tota la societat civil perquè es reconeguen els
drets de la dona i per a fer de la igualtat d'oportunitats una realitat.

9. Traslladar el present acord al president del Govern, al president de la
Generalitat i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes”.

Obert el torn d'intervencions, Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal
Bloc Nacionalista Valencià manifesta que ha participat en la moció perquè considera
transcendental la consecució d'objectius i posicionament comú en la lluita per la
igualtat i drets de les dones; considera què es tracta d'una moció de mínims però,
encara així, valora com absolutament imprescindible aprovar-la; expressa que
moltes dones han lluitat per la igualtat i, inclusivament, han perdut les seues vides
en l'interés.

A continuació M. Consuelo Angulo Luna, del grup municipal socialista,
celebra  un acord unànime en un assumpte prioritari com el de la igualtat entre
dones i homes; considera que la moció és de mínims però suficient per a donar
exemple de consens a la Societat.

Pren la paraula Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, regidora delegada de
Promoció Humana agraeix als grups socialista i al bloc  el seu esforç pel consens;
manifesta que es tracta d'un important exemple per a la ciutadania i proposa traçar
un pacte social entre els tres partits  amb representació en el consistori tendent a no
utilitzar aquest tema partidistament; acaba manifestant el seu desig que continue la
línia traçada.

Acaba el torn d'intervencions el Sr. Alcalde-President qui manifesta el seu
desig que arribe la data en què no se celebrara el dia de la dona perquè seria motiu
d'haver aconseguit la vertadera igualtat.

I no havent-hi més intervencions, l'Ajuntament en Ple per unanimitat dels vint
membres presents, aprova la moció presentada conjuntament pel grup municipal
Partit Popular, el grup municipal partit socialista i el grup municipal bloc nacionalista,
que ha estat transcrita.

A les dotze hores i trenta minuts s'incorpora a la sessió Ana Francisca
Sanhipólito Diego.

5é. PRECS I PREGUNTES

Es  formulen els següents precs i preguntes:

• El Sr. Alcalde respon a la pregunta formulada per Cristina M. Suñer Tormo en la
sessió anterior afirmant que l'Ajuntament ha donat trasllat  al Consorci de les
comarques centrals de l'acord Plenari pel qual s'insta la convocatòria de la Junta
General per a renovar òrgans de govern després de la celebració de les
eleccions municipals.

• José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de règim interior, en relació amb la
pregunta formulada per la senyora Cristina M. Suñer Tormo en la sessió anterior
sobre la compatibilitat d'alguns funcionaris respon que en la segona aprovació de
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la relació de llocs de treball, que actualment es tramita, es deixaran sense efecte
les compatibilitats concedides a fi que, qui ho desitge, les torne a sol·licitar.

• M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de turisme, en relació amb la pregunta
formulada per la senyora Cristina M. Suñer Tormo sobre despeses generades en
la celebració de Fitur 08, respon que van viatjar en un autobús 59 persones, i
van formar un grup de treballadors del taller d'ocupació, personal de premsa i
ciutadans;  es va pagar l'allotjament a 6 informadores i una nit a la pròpia
regidora delegada; que  les altres persones que van anar es van pagar les seues
despeses; els 1.200 € a justificar eren per a dietes i desplaçaments de les 6
informadores; que tot està documentat en Tresoreria.

Cristina M. Suñer Tormo, sol·licita que se'ls facilite l'accés a la informació
referida per la regidora i que conste la present petició com efectuada formalment
i als efectes oportuns.

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal bloc manifesta que en relació amb
les parades de l'autobús urbà, aquestes haurien de tindre el cartell indicador
d'horari en sentit contrari a fi que puga ser llegit des de la vorera; per la qual cosa
prega que s'invertisquen.

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal bloc,  manifesta que no hi ha
constància que l'empresa Taurotoro, SL  haja pagat el cànon per l'explotació de
la Plaça de Bous ni hi haja constància de la realització de millores en la mateixa;
en el contracte consta que es va canviar el pagament del cànon per obres de
millores sempre que foren supervisades per l'Oficina Tècnica i en l'expedient no
consta cap document acreditatiu; sol·licita que es requerisca a l'esmentada
empresa a fi que les justifique.

El Sr. Alcalde-President respon que la Plaça de Bous no era de l'Ajuntament sinó
del Patronat; que la inversió es va fer a l'inici del contracte amb el canvi del blanc
i altres millores.

Cristina M. Suñer Tormo manifesta que en el departament d'obres no consta.

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal bloc, pregunta quan està previst
que la Diputació Provincial de València implante a Xàtiva el servei de lloguer
de bicicletes.

El Sr. Alcalde contesta que ho desconeix tot sobre aquest servei; diu que han de
ser empreses privades les que estiguen prestant-lo i no la Diputació; que, en tot
cas, si la Diputació el promou s'implantarà a Xàtiva.

• M. Consuelo Angulo Luna, del grup municipal socialista, pregunta a Yolanda
Esparanza Sipán Sarrión per què votà en contra de la celebració dels actes del
25 de novembre i per què ha canviat la seua postura davant la proximitat de les
eleccions.

Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, regidora delegada de Promoció Humana
respon que el seu canvi de postura es deu a la millora en les formes i a la
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vertadera recerca del consens que s'ha manifestat en el present moment i no
amb anterioritat.

A les 12 hores i 45 minuts s'absenta de la sessió M. Isabel Molina Devesa.

• M. Consuelo Angulo Luna, del grup municipal socialista pregunta novament a
Yolanda Esperanza Sipán Sarrión  per què no s'ha respectat l'acord del Consell
de la Dona sobre l'acte d'homenatge del 8 de març, aconseguit amb el consens
de totes les integrants.

Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, contesta que no deurien mesclar-se
assumptes; la moció de M. Consuelo Angulo Luna mai es va presentar al
Consell, per la qual cosa mai va ser aprovada i, a més, el pretés homenatge a
Patrocinio Camús ja es va fer l'any 2006. Considera que s'ha polititzat
l'assumpte.

M. Consuelo Angulo Luna manifesta que no era un tema polític que allò que s'ha
succeït respon a una decisió unilateral de la regidora i en contra del criteri
manifestat en el Consell.

Cristina M. Suñer Tormo, corrobora la versió de M. Consuelo Angulo Luna.

• Rafael Llorens Gosalbez, pregunta a Vicente Parra Sisternes, regidor delegat
d'Obres i Urbanisme, sobre la contestació a la pregunta de la sessió anterior del
tancament dels sectors Bola I i Bola II i dels problemes de clavegueram en eixa
zona.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'obres i urbanisme contesta que el
col·lector està compartit amb els sectors Bola I, Bola II i Palasiet; que està obert
des de fa 15 dies i les obres en execució; que tardaran un poc a finalitzar  perquè
ha de superar la línia ferroviària mitjançant un pas inferior; que  el pàrquing es
rebrà immediatament.

• Rafael Llorens Gosalbez, pregunta de nou a Vicente Parra per l'assignació de les
vivendes de VPO.

Vicente Parra Sisternes, respon que els propietaris ja estan escollint vivendes
per ordre de sorteig i que no va a muntar-se una oficina a l'Ajuntament.

• Rafael Llorens Gosálbez, recorda  a Vicente Parra Sisternes que l'informe sobre
l'obra de la Plaça de Bous fa molt de temps que es va sol·licitar i pregunta si
s'està preparant pressupost per a l'adequació dels corrals i altres necessitats.

Vicente Parra contesta que els festejos taurins estan adjudicats a una empresa
que és la responsable  que existisquen les condicions necessàries per a la
celebració de corregudes; l’Ajuntament ha encarregat al projectista de la Plaça
un pressupost.

• Roger Cerdá Boluda pregunta el Sr. Alcalde quan es va a constituir Proexa, atés
que han passat ja 8 mesos des de la celebració de les eleccions.
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El Sr. Alcalde-President contesta que la raó de la demora en la configuració del
Consell d'Administració consisteix a estudiar una combinació adequada entre
polítics i representants de la ciutat atés que el seu desig és que la societat civil
estiga representada; mentrestant Proexa continua funcionant.

• Roger Cerdá Boluda pregunta al Sr. Alcalde sobre la seua voluntat de creació
d'una comissió per a la commemoració dels actes de bombardeig de la ciutat.

El Sr. Alcalde diu que ja contestarà.

Roger Cerdá pregunta  al senyor alcalde a quina Comissió Informativa assignarà
l'assumpte.

El Sr. Alcalde respon que ja li contestarà.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les    hores i    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:
       L'ALCALDE,                                         EL SECRETARI EN FUNCIONS,

EL VICESECRETARI,


