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PLE DE L'AJUNTAMENT

SESSIÓ  ESPECIAL CONSTITUTIVA NÚM.  8/2011
DATA:   11 DE JUNY DE 2011

ACTA DE LA SESSIÓ

ASSISTENTS:

1. SR. ALFONSO RUS TEROL
2. SRA. M. JOSÉ PLA CASANOVA
3. SRA. YOLANDA ESPERANZA SIPAN SARRIÓN
4. SR. VICENTE PARRA SISTERNES
5. SR. MARCO ANTONIO SANCHIS FERNÁNDEZ
6. SRA ROSA MARÍA ESTEBAN MIEDES
7. SR. RAMÓN VILA GISBERT
8. SRA MARIA EMILIA SORO PERONA
9. SR. JOSE ANTONIO VIDAL PIQUER
10. SR. JORGE HERRERO MONTAGUD
11. SRA MARIA JOSE MASIP SANCHIS
12. SR. ROGER CERDÀ BOLUDA
13. SR. JUAN IGNACIO REIG SANCHIS
14. SRA. MARIA CONSUELO ANGULO LUNA
15. SR. PEDRO ALDABERO LÓPEZ
16. SRA. ANA FRANCISCA SANHIPÓLITO DIEGO
17. SR. RAFAEL LLORENS GOZALBES
18. SRA. CRISTINA MARIA SUÑER TORMO
19. SR. JOAN JOSEP GARCIA TEROL
20. SR. MIGUEL ANGEL LORENTE LÓPEZ
21. SRA. FRANCESCA CHAPI ALBERO

INTERVENTORA.
SRA CARMEN SAVALLS SANFÉLIX

VICESECRETARI
EN FUNCIONS DE SECRETARI
SR. EDUARDO BALAGUER PALLÁS

En el Sala de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i
cinc minuts del dia onze de juny de 2011,  es reuneixen els candidats electes
anteriorment relacionats, en nombre de vint-i-u, segons l'Acta de Proclamació de la
Junta Electoral de Zona, com resultat de les Eleccions locals celebrades el passat
dia 22 de maig de 2011, a fi de procedir a la constitució de l'Ajuntament i elecció
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d'alcalde, conforme estableixen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General 5/1985.

A continuació es procedeix a tractar els assumptes inclosos en l'ORDRE DEL
DIA:

1r. CONSTITUCIÓ MESA D'EDAT

El secretari manifesta que  la Mesa d'Edat que presidirà l'acte deu estar
integrada pel regidor electe de major edat,  SR. RAFAEL LLORENS GOSALEZ, i pel
de menor edat, SR. MIGUEL ANGEL LORENTE LOPEZ.

Pel que acreditada aquesta circumstància mitjançant diligència que obra en
l'expedient i trobant-se ambdós presents,  queda constituïda la Mesa d'Edat.

COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS

El president de la  Mesa d'Edat pregunta al secretari per les credencials
presentades així com l'acreditació de la personalitat dels electes, de conformitat amb
les certificacions remeses per la Junta Electoral de Zona.

El secretari dóna  compte que la totalitat dels regidors han formulat la
corresponent declaració d'interessos que preceptua l'article 75.7 de la Llei 7/1985,
així com que s'ha formalitzat la pertinent acta d'arqueig el 10 de juny de 2011 junt
amb la documentació referent als justificants de les existències en metàl·lic i valors
propis de la corporació dipositats en la caixa municipal i entitats bancàries.

JURAMENT O PROMESA DELS REGIDORS. DECLARACIÓ DE
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ

En primer lloc mitjançant lectura de la fórmula legalment establerta en el Reial
Decret  707/1979, de 5 d'abril, prenen  possessió del càrrec els regidors que
integren la Mesa d'Edat, Rafael Llorens Gosálbez, regidor de major edat i Miguel
Ángel Lorente López, regidor de menor edat.

A continuació, el president de la Mesa procedeix a  nomenar els regidors
segons l'ordre que consta en l'Acta d'Escrutini expedida per la Junta Electoral de
Zona.

Els regidors es dirigeixen a l'estrada  situada en el centre de la sala, on
procedeixen a prendre possessió dels seus càrrecs.

I assistint la totalitat de regidors electes i havent estat possessionats en els
seus càrrecs, segons l'article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de
Règim Electoral General, el president de la  Mesa d'Edat declara constituïda la
corporació; a continuació dirigeix unes paraules als nous edils en el sentit que tots
ells, cadascun en la seua nova responsabilitat, facen honor a la confiança dipositada
pels ciutadans ja que en definitiva són qui han  fet possible que ells els representen,
sent als ciutadans  i als qui caldrà rendir comptes de la tasca pública que comença
amb la sessió de constitució.
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ELECCIÓ D'ALCALDE. JURAMENT DEL CÀRREC D'ALCALDE I PRESA
DE POSSESSIÓ

El secretari de l'Ajuntament segons l'article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de
19 de juny, de Règim Electoral General, en relació amb l'elecció d'alcalde-president
de la corporació, assenyala que podran ser candidats tots els regidors que
encapçalen aquelles llistes que van obtindre representació, i serà proclamat electe,
en primera ronda, qui obtinga la majoria absoluta i, en segon torn, si cap obtinguera
aquesta majoria, seria proclamat alcalde el regidor que haguera obtingut més vots
populars en les eleccions d'acord amb l'Acta de Proclamació remesa per la Junta
Electoral de Zona, condició que recau en el cap de llista pel Partit Popular, el senyor
Alfonso Rus Terol.

El Sr. President de la MESA pregunta als regidors que encapçalen les llistes
que van obtindre representació, des de la menys a la més votada si mantenen la
seua candidatura a alcalde.

Els regidors manifesten que mantenen la seua candidatura.

El president de la Mesa manifesta que a continuació ha de passar-se a la
votació d'alcalde, que tradicionalment ha sigut secreta.

Pren la paraula el secretari, explica que tradicionalment la votació ha sigut
secreta però que  per part d'algun dels candidats s'ha manifestat a la Secretaria  la
intenció que la votació siga ordinària, conforme determina la legislació de règim
local, i no secreta, mentre que altres candidats s'han postulat en el sentit que es
mantinga el sistema tradicional de votació secreta. Com que existeixen
discrepàncies pel que fa al sistema de votació a emprar per a l'elecció d'alcalde, la
Secretaria informa que, d'acord amb el que disposa l'ordenament jurídic d'aplicació,
caldrà acudir al sistema ordinari i en el cas que algun d'ells sol·licite la votació
secreta haurà de procedir-se a una prèvia votació, ordinària, a fi de decidir el model
que s'ha de seguir.

El president de la Mesa insisteix en el fet  que la votació hauria de ser secreta
com s’ha realitzat tradicionalment.

El secretari es reitera en la posició que recull l'ordenament jurídic d'aplicació i
manifesta, de nou, que la votació ha de realitzar-se de manera ordinària i que
només ha de ser secreta si així s'acorda per majoria absoluta o, per costum, si tots
els grups estigueren d'acord.

El president de la Mesa pregunta  si algun membre de la corporació desitja
que la votació no siga secreta com ha vingut mantenint-se tradicionalment.

Roger Cerdá Boluda,  Cristina María Suñer Tormo i Miguel Angel Lorente
López, manifesten que desitgen que la votació siga secreta. Alfonso Rus Terol, es
manifesta en sentit contrari.
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I vist açò, el secretari manifesta  que ha de procedir-se a la votació prèvia per
a determinar el sistema de votació que s'emprarà per a l'elecció de l'alcalde, que
dóna el resultat següent:

Deu vots a favor de la votació secreta; onze  vots en contra i cap abstenció.
Pel que el secretari manifesta que l'elecció d'alcalde es realitzarà pel sistema

ordinari.

A continuació es procedeix a la votació per a l'elecció d'alcalde, pròpiament
dita, i s’obté el següent resultat.

SR. ALFONSO RUS TEROL _____ 11   vots
SR. ROGER CERDÀ BOLUDA ____     6  vots
SRA M. CRISTINA SUÑER TORMO ___       2 vots
SR. MIGUEL ANGEL LORENTE
LÓPEZ

___       2 vots

I en haver obtingut el SR. ALFONSO RUS TEROL un  total d'11  vots, que
representen la majoria absoluta dels 21 que de dret integren la corporació, el
president de la Mesa el proclama ALCALDE DE XÀTIVA.

A continuació es dissol la Mesa d'Edat i es confereix un torn de paraula als
edils que han encapçalat cadascuna de les candidatures amb representació en el
consistori, per ordre invers al nombre de sufragis obtinguts.

Miguel Ángel Lorente López,  comença el seu discurs manifestant que hui és
un dia gran perquè la democràcia cristal·litza en els representants del poble en el
consistori, però la democràcia va molt més enllà, la democràcia també és la gent
que està en el carrer, la gent que no ha pogut entrar i també volen expressar la seua
opinió; per això anuncia que el seu grup pren el compromís de ser la corretja de
transmissió de tota ixa gent perquè sense  participació no hi ha transparència. Diu
que molts d’aquells que hui no han pogut vindre tampoc ho faran el pròxim ple per
les hores intempestives que se celebren les sessions.

Considera que la situació és difícil, que vénen temps amargs. A la ciutat hi ha
3.117 persones que volen treballar i no poden, s'ha de fer més; són conscients  que
l'especulació vinculada al món immobiliari ha passat, allò està superat i per això cal
redefinir  el model econòmic d'aquesta Ciutat; diu que no són ingenus són
conscients que aquesta crisi és una crisi que ens ve donada per qüestions no sols
de Ciutat, ni del País Valencià ni  de l'Estat Espanyol, sinó que és una crisi
conjuntural i per tant han de treballar tots junts per a redefinir el model econòmic. És
l'hora de l'economia lligada a les persones, és l'hora de l'economia lligada a la
sostenibilitat, al medi ambient.

La gent del seu partit, la gent d'Esquerra Unida diu que són gent humil que es
creu la democràcia, per això la gent que ha estat darrere d'ells ha treballat molt. Li
haguera agradat donar-li l'enhorabona al Sr. Alcalde pel resultat però diu que no pot
fer-ho perquè en unes eleccions els vots es guanyen amb els valors, amb les
propostes, amb les paraules i no amb promeses materials. Espera que en les
pròximes eleccions municipals, siga qui siga alcalde de Xàtiva, el seu grup puga
donar-li l'enhorabona.
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Cristina M. Suñer Tormo comença donant les gràcies en nom seu i en el del
seu company a les 1.872 persones, hòmens i dones que han confiat en el seu
projecte, persones compromeses amb Xàtiva. Manifesta que la tasca que els ha
encarregat la ciutadania és continuar defenent els interessos de tota Xàtiva, una
altra vegada des de l'oposició. La seua tasca serà de control i fiscalització com ha
sigut fins ara i de col·laboració amb aquelles coses en què se'ls deixe. Diu que
aquesta legislatura serà una legislatura difícil perquè el Govern Valencià ha
començat  amb un decret que suprimeix les línies en valencià. Continuaran defenent
la dignitat  de la nostra llengua i continuaran treballant per Xàtiva.
 Per a finalitzar vol donar l'enhorabona al Sr. Alcalde i acaba amb uns versos de
l'escriptor Vicent Andrés Estelles que diuen
 “No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen, baixa al carrer i
participa. No podran res davant un poble unit, alegre i convatiu” .

Roger Cerdá Boluda,   comença agraint públicament a totes i cadascuna de
les persones que han confiat en el projecte de Ciutat que representa el seu partit,
concretament 4.408 persones.  Diu que han sigut moltes però no la majoria per tant
la ciutadania ha expressat la seua voluntat de forma democràtica i han de respectar-
ho perquè són demòcrates per convicció i per principis. Malgrat no tindre la
confiança de la majoria  diu que estan ací per a treballar per la millora de la ciutat i
per a donar resposta als problemes dels ciutadans ja que són temps difícils i la
ciutadania demana respostes concretes i efectives per part  dels seus governants i
ells  han d’estar a l'altura. Durant els passats 4 anys van recalcar que Xàtiva
necessitava una nova manera de fer, una nova forma de governar, els ciutadans així
ho han entés  i ho han traslladat  en el seu vot, de fet hui el conjunt de forces de
l'oposició  representen més electors que els que ostenten el govern i això ha de ser
motiu de reflexió  per a tots. Creu que és el moment en què  els qui tenen l'ocasió de
governar la ciutat estiguen decidits a sumar a més gent i no a restar força, a
multiplicar el treball i les solucions i sobretot a evitar la divisió  i l'enfrontament, és
moment de governar per tots i no en contra de ningú.  Diu que si aquest canvi es
produeix  la col·laboració del seu grup serà contínua i constructiva perquè la seua
prioritat és la ciutat i la superació dels problemes actuals per això creuen que és
absolutament necessari un canvi en l'actitud de la majoria demostrant que es tenen
clares les necessitats de la ciutat i de les persones que en ella viuen. Manifesta que
tenen per davant 4 anys que com en els 4 anteriors, ells, els socialistes, es van a
dedicar a treballar per a la ciutat des de l'oposició  controlant i fiscalitzant la tasca
del govern però també proposant idees i solucions que puguen enriquir el debat i
aportar una nova visió  respecte a les qüestions que es plantegen en aquest
Ajuntament. La nostra ciutat  continua necessitant  una nova manera de fer les
coses i en això és en el que es centraran. La millora de la ciutat i de la qualitat de
vida dels ciutadans obliga  a buscar ponts de diàleg  i punts d'acord. És  l'hora que
el govern deixe de marginar l'oposició que ara representa més ciutadans que el
propi govern, per això demanen que canvie la seua manera de fer, ens els integre
en els òrgans on es decideix una part important dels assumptes municipals ja que
creuen que és l'hora que el govern entenga que és necessari facilitar el treball a
l'oposició amb més transparència en la gestió, facilitant la participació en el control
de les contractacions, en l'accés a la informació incrementant les possibilitats de
participació. Espera que tots puguen  entendre que els ciutadans no volen
enfrontaments sinó que el que volen és un treball, que no volen  falses il·lusions sinó
solucions i aquesta és l'obligació que tots tenen hui ací, treballar per a ajudar els
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nostres  veïns, eixe és el seu desig i espera que siga la voluntat de tots i cadascun
dels grups representants en aquest consistori.

Per a finalitzar diu que desitja una convivència tranquil·la i respectuosa i que
es tinga clar que malgrat les diferències d'idees i de plantejaments tots estan ací
per a treballar per un objectiu comú. Espera que així siga.

El Sr. Alcalde pren la paraula, saluda el públic i als regidors/es.
Des dels seients del públic s'escolten crits pel que el president crida a l'ordre i

manifesta que la convivència significa educació, tolerància i respecte. Diu  que quan
han fet el seu discurs els candidats dels altres grups hi ha hagut educació i respecte
i demana, ara, que es retiren les pancartes i cartells al·lusius i es mantinga el silenci.
No obtenint compliment a la seua ordre el Sr. Alcalde demana a la policia  que
desallotge els portants.

A continuació continua amb el seu discurs. Diu que hui és un dia d'alegria. La
democràcia té unes normes i eixes normes s'intenten complir. Agraeix a tots aquells
que han confiat en la seua persona, en Alfonso Rus, en el Partit Popular, a aquelles
persones que durant 24 anys han estat recolzant-los quan governaven i quan no.
Diu que  han estat quatre legislatures treballant i vol recordar a tots els companys
que l’han acompanyat durant tots eixos anys. Durant quatre legislatures governant i
tres en l'oposició ha sigut un demòcrata. Quan no governava no anava al saló de
plens amb cap cartell. La democràcia és igual per a tots quan es guanya  i quan no
es guanya.

Manifesta que vol donar als grups polítics que estan en el consistori
l'enhorabona encara que alguns no hagen sigut recíprocs  perquè així ho entenien:
Diu que per a ell és una enhorabona que ells representen el poble de Xàtiva. Diu
que ell i tots els qui l'acompanyen han estat treballant  durant tants anys per vocació
i per servei. Considera que  és un orgull ser el representant de la seua ciutat i creu
que per a tots els  regidors també. És molt democràtic  i molt important que en els
debats que es puguen  mantindre cadascú expresse  les seues idees, cadascú
expose els seus programes, independentment dels resultats que s'obtinguen. Sap
que la democràcia és escoltar però també sap que els ciutadans li han dit que
governe i per això la seua obligació és governar amb el seu programa electoral, en
els temes que es puga arribar a acord així es farà  i en els que no obeirà el mandat
de governar.

Manifesta que desitja que la legislatura siga còmoda per a tots, això vol dir
escoltar, participar i sobretot intentar que s'aporten idees perquè en tot moment les
idees poden ser molt positives per a la ciutat. Manifesta que porta anys sense
escoltar cap idea, només negatives. Al final quan no hi ha idees i no hi ha
programes i no es vol en cap moment entendre que hi ha una majoria, s'arriba a un
punt en què no queda més remei que votar i la majoria és la que decideix. Pensa
que la democràcia és el més gran que li ha passat  a aquest País; per això quan
guanyaven altres partits ell creia en el democràcia però quan ha guanyat el seu
partit els altres també han de creure en la democràcia perquè si no seria anarquia,
podria arribar a ser dictadura.

Per a acabar dóna les gràcies a tots els ciutadans, fonamentalment als qui
han decidit que ell podia ser el representant del poble.  Als qui no ho han fet els
expressa que intentarà treballar per a convéncer-los ja  que al final tots els ciutadans
de Xàtiva són iguals, voten a qui voten. Se sent molt orgullós de representar tots els
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ciutadans. Diu que està molt content i un poc nerviós i dóna les gràcies a la seua
família perquè sempre l'han recolzat en tot.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les  tretze hores 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 en funcions que done fe.

            VIST I PLAU:
        L'ALCALDE,                                                            EL VICESECRETARI,

EN FUNCIONS DE SECRETARI,


