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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i cinc minuts del dia quatre de desembre de
dos mil nou, 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 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. 4, DEL 6 DE
NOVEMBRE DE 2009

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
estat distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, proposa que s'esmene
l'error que consta en la pàgina 5 de l'acta i on diu Cristina M. Suñer Tormo, del Grup
Municipal Socialista  diga del Grup Municipal Bloc.

I no havent-se formulat més objeccions, per unanimitat dels vint-i-un
membres presents s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària
celebrada el dia 6 de novembre de 2009.

2n. EXP. NÚM. 859/2009, SOBRE L'APROVACIÓ D'UN CONV ENI DE
COL·LABORACIÓ, ENTRE L'INSTITUT DE CONSERVACIÓ I RE STAURACIÓ
DE BÉNS CULTURALS I L'EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA,  PER A
RESTAURAR PECES EXISTENTS AL MUSEU MUNICIPAL, EN SU CCESSIUS
EXERCICIS

Vista la proposta que emet el 4 de novembre de 2009, la regidora delegada
de Cultura, relativa a l'aprovació d'un Conveni de Col·laboració, per a la
restauració de peces  existents al Museu Municipal de Xàtiva, a subscriure entre
aquest Excm. Ajuntament i l'Institut de Conservació i Restauració de Béns
Culturals, amb el contingut següent que consta en l'expedient.

Vist l'informe emés el 18 de novembre de 2009, per la responsable del
Departament de Cultura on indica el procediment que s'ha de seguir, amb la
conformitat al mateix de la directora de l'Àrea Sociocultural i la fiscalització
favorable de la interventora municipal.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa Permanent
Sociocultural, emés per unanimitat el passat 20 de novembre de 2009.



3

Obert debat, Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta
estar a favor de l'aprovació del conveni si bé, quant a la sessió plenària que ara se
celebra, lamenta l'escàs ordre del dia, la qual cosa, diu, que és funció de l'equip
de govern.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta estar a favor
encara que haguera preferit que la despesa es pagara en un sol any.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres presents,
ACORDA:

Primer. Aprovar el text íntegre transcrit en la part expositiva del present
acord, del conveni de col·laboració a subscriure entre aquest Excm. Ajuntament i
l'Institut de Conservació i Restauració de Béns Culturals, per a la restauració de
cinc peces existents al  Museu Municipal de Xàtiva.

Segon. Aprovar la despesa total de 46.800 euros (IVA inclòs del 17%), que
haurà de distribuir-se en TRES anualitats, amb càrrec a la partida “333.22706.
Museu. Estudis i treballs tècnics”, amb la següent distribució per exercicis:

Any 2010 ………………. 15.600 euros.
Any 2011 ………………. 15.600 euros.
Any 2012 ………………. 15.600 euros.

Tercer. Facultar el Sr. Alcalde-President per a la firma del Conveni de
referència i de quants documents i actuacions es precisen en dret.

Quart. Notificar el present acord a Carmen Pérez García, directora-gerent
de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, c/. Pintor
Genaro Lahuerta, 25, 3a planta, 46010 - València i donar-ne compte a la  regidora
delegada de Cultura, perquè en prenga coneixement i al director del Museu
Municipal de l'Almodí i a l'Oficina de Gestió Pressupostària, als efectes
procedents.

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 554 al 605 (corresponent al mes de novembre de 2009)
De tot això, queda el Ple assabentat.

4t. DESPATX EXTRAORDINARI

 Prèvia declaració d'urgència adoptada per la unanimitat dels 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, de 28
de novembre de 1986, es  passa a tractar els següents assumptes no inclosos en
l'Ordre del Dia.
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4t.1. MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PER LA REGIDORA  DEL
PARTIT POPULAR YOLANDA SIPAN, DEL GRUP MUNICIPAL SO CIALISTA
ROGER CERDÀ I DEL GRUP MUNICIPAL BLOC CRISTINA M. S UÑER TORMO,
SOBRE COOPERACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA, EN EL
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE, SOTA  LA DENOMINACIÓ “O BJECTIUS
DEL MIL·LENNI”

El secretari procedeix a llegir la moció presentada conjuntament per la
regidora del Partit Popular Yolanda Sipan, del Partit Socialista Roger Cerdà i del
Partit Bloc, Cristina M. Suñer Tormo, sobre cooperació de l'Ajuntament de Xàtiva, en
el desenvolupament sostenible, sota la denominació “objectius del Mil·lenni”, amb el
següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I. La cooperació al desenvolupament dels governs locals espanyols constitueix una

política pública orientada a la reducció de la pobresa, la lluita contra les desigualtats i
la promoció del desenvolupament sostenible. L’evolució de la solidaritat és fruit del
compromís compartit entre la societat civil i les ONGD.

II. Al setembre de 2000, els líders mundials es reuniren a Nacions Unides. Allí es
comprometeren a lluitar junts i marcaren els 8 objectius de Desenvolupament del
Mil·lenni: 1 Eradicar la pobresa extrema i la fam, 2 Aconseguir l’ensenyament primari
universal, 3 Promoure l’igualtat de gènere, 4 Reduir la mortalitat infantil, 5 Millorar la
salut maternal, 6 Combatre la VIH/SIDA i altres malalties, 7 Garantir la sostenibilitat
del medi ambient i 8 Crear una aliança global per al desenvolupament.

III. L’ajuda al desenvolupament de l’Ajuntament de Xàtiva destinada a cooperació atén
projectes destinats a atendre les necessitats més bàsiques de la població del Tercer
Món i és mostra de la connexió de la cooperació local amb els Objectius del
Mil·lenni. Les accions en recolzament de la governança local, la cooperació directa
amb els governs i la ciutadania amb les comunitats del Sud, i la rellevància de les
campanyes de sensibilització, entronquen directament amb l’objectiu 8: Fomentar
una associació mundial per al desenvolupament.

IV. L’agenda 21 va mostrar el potencial que tenen les entitats locals dels països de la
OCDE per promoure qüestions internacionals. Ara els Objectius de
Desenvolupament del mil·lenni ofereixen una plataforma més ampla per a les
accions locals i per a forjar noves i extenses aliances. Una plataforma referendada
internacionalment. A més els ODM són únics perquè expressen objectius i
aspiracions amb la ciutadania que es pot sentir directament identificada.

V. L’administració local, l’Ajuntament de Xàtiva juga un lloc determinant, amb la gran
quantitat de decisions que prenen a diari els polítics hi ha oportunitats de canvi.

VI. L’Ajuntament de Xàtiva és membre fundador del Fons valencià per la solidaritat des
de 1994, associació d’ajuntaments de la Comunitat valenciana que, des d’una
voluntat solidària, s’uneixen lliurement per contribuir al desenvolupament dels països
del Tercer Món.

Per tot allò exposat anteriorment, es proposa al Ple l´adopció dels ACORDS següents:
PRIMER. L’Ajuntament de Xàtiva insta els Caps d’Estat i del Govern reunits el 15 de

setembre de 2005 a Nova York en el Sim del Mil·lenni perquè:
• Complisquen les promeses realitzades en la Declaració del Mil·lenni i

aprofiten l’oportunitat històrica per eradicar la pobresa amb l’objecte d’afavorir
la pau del Món.

• Garantir que, amb esperit solidari, els Objectius del Mil·lenni siguen
aconseguits a tots els països.
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• Que es reconega el paper fonamental dels governs locals com agents
indispensables per a la implementació dels ODM.

SEGON. L´Ajuntament de Xàtiva es compromet a:
•   Recolzar la governança local per arribar als ODM l’any 2015 i enfortir la

participació ciutadana i les aliances amb la societat civil i el sector privat.
•   Llançar una campanya Ciutat del Mil·lenni per demostrar i promoure el

compromís de la Ciutat de Xàtiva als seus ciutadans per arribar als ODM:
Campanya d’educació dels joves envers els ODM, aprofitant la condició de
soci i les eines divulgatives i de sensbilització del Fons valencià per la
solidaritat, dintre de l’aportació anual a aquesta associació.

•   Aprofitar els “esdeveniments singulars” de la ciutat de Xàtiva per promoure
els ODM.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres presents,
ACORDA:

Únic . Aprovar la moció anteriorment transcrita presentada conjuntament per
la regidora del Partit Popular Yolanda Sipan, del Partit Socialista Roger Cerdà i del
Partit Bloc, Cristina M. Suñer Tormo, sobre cooperació de l'Ajuntament de Xàtiva, en
el desenvolupament sostenible, sota la denominació “objectius del Mil·lenni”.

4t.2. MOCIÓ PRESENADA CONJUNTAMENT PER LA REGIDORA DEL
PARTIT POPULAR YOLANDA SIPAN, DEL GRUP MUNICIPAL SO CIALISTA
ROGER CERDà I DEL GRUP MUNICIPAL BLOC CRISTINA M. S UÑER TORMO,
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

El Sr. Secretari procedeix a llegir la moció presentada conjuntament per la
regidora del Partit Popular Yolanda Sipan, del Partit Socialista Roger Cerdà i del
Partit Bloc, Cristina M. Suñer Tormo, sobre cooperació de l'Ajuntament de Xàtiva,
contra la violència de gènere, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I. El 25 de novembre es commemora el Dia Internacional contra la violència de
gènere. Fa cinc anys de la promulgació de la Llei Integral de Mesures urgents
contra la Violència de Gènere, Llei Orgànica 1/2004, de 29 de desembre, de
mesures de protecció integral contra la Violència que s´exerceix sobre les
dones, o estableix mesures de protecció per a prevenir, sancionar i eradicar
aquesta violència de gènere, entesa com tot acte de violència física,
psicològica, incloses les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les
coaccions o la privació arbitrària de llibertat.

II. Aquesta mesura legal està sent imprescindible perquè la mentalització social
en contra dels crims estiga calant fons en la societat, mesura que està tenint
especial transcendència per aconseguir la protecció de les víctimes de
maltractaments i la figura del respecte i la dignitat que han obtingut les dones
al llarg d’aquests anys.

III. L´esmentada Llei consagra entre els seus principis rectors i fins essencials, el
de coordinar els recursos i instruments de qualsevol tipus dels distints poders
públics per assegurar la prevenció dels fets de violència de gènere i, si és el
cas, la sanció adequada als culpables d´aquestos.
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IV. Que el Ministeri d´Interior i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
van acordar un<<Protocol de col·laboració i coordinació entre les Forces i
Cossos de Seguretat de l´Estat i els Cossos de Policia Local per a la
protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere>>, en el marc
d´allò que s´ha establert per la Llei Orgànica 1/2004 de protecció integral
contra la violència de gènere, Llei 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos
de Seguretat de l´Estat i Llei Orgànica 6/1985, del poder judicial.

V. Els òrgans de coordinació previstos són la Junta Local de Seguretat i la
Comissió de Coordinació Policial en aquells Municipis on no s´haja constituït
la Junta Local de Seguretat.
En el si de la Junta Local de Seguretat es constituirà una Mesa de
Coordinació Policial, que s´encarregarà de l´aplicació i del seguiment dels
acords adoptats per aquella.

VI. L’Ajuntament de Xàtiva, com a administració més pròxima als ciutadans,
considerem prioritària la col·laboració i coordinació entre les administracions
públiques per a garantir el compliment eficaç de les mesures judicials de
protecció a les víctimes de violència de gènere

Per tot el que s’exposa anteriorment, es proposa al Ple l'adopció dels
ACORDS següents:

Primer. L’Ajuntament de Xàtiva manifesta públicament el seu rebuig a
qualsevol acte de violència física, psicològica, incloses les agressions a la llibertat
sexual, les amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de llibertat.

Segon. L´Ajuntament de Xàtiva acorda adherir-se al Protocol de col·laboració
i coordinació entre les Forces i Cossos de Seguretat de l´Estat i els Cossos de
Policia Local per a la protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere,
subscrit entre el Ministeri d´Interior i la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies.

Tercer. Gestionar la constitució de la Mesa de Coordinació Policial,
encarregada de l´aplicació i seguiments dels acords que s´adopten per la Junta
Local de Seguretat o per la Comissió de Coordinació Policial.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres presents,
ACORDA:

Únic . Aprovar la moció anteriorment transcrita presentada conjuntament per
la regidora del Partit Popular Yolanda Sipan, del Partit Socialista Roger Cerdà i del
Partit Bloc, Cristina M. Suñer Tormo, sobre cooperació de l'Ajuntament de Xàtiva,
contra la violència de gènere.

4t.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC SOL· LICITANT
L'ANUL·LACIÓ DE LA CONDEMNA DEL POETA D'ORIHUELA MI GUEL
HERNÁNDEZ I LA REVISIÓ DEL PROCÉS PSEUDOJUDICIAL DE L QUAL VA
SER OBJECTE

S'inicia el punt amb la lectura i posterior exposició de la Moció, amb número
de registre d'entrada 28718, de 28 de setembre, per  part de Joan Josep Garcia
Terol, del Grup Municipal Bloc,  del següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El Bloc valora de forma molt positiva la moció aprovada conjuntament a la
Diputació d'Alacant mitjançant la qual se sol·licita l'anul·lació de la condemna del
poeta d'Orihuela Miguel Hernández i la revisió del procés pseudojudicial del qual va
ser objecte. Des del Bloc, considerem que la nostra corporació municipal s'ha de
sumar a aquesta iniciativa de manera unànime, perquè compta amb el suport de tots
els demòcrates.

Per al Bloc hem d'aprofitar el 2010, any Hernandià, que recorda el centenari
del naixement del poeta d'Orihuela, per aprofundir en el coneixement de la seua
obra per part de la societat valenciana, així com reivindicar el llegat literari d'un dels
nostres representants més universals. Així mateix, cal reivindicar amb força
l'anul·lació d'un procés judicial arbitrari i il·legítim, que va provocar el final de la vida
de Miguel Hernández en la presó d'Alacant i impulsar la reparació democràtica de la
memòria  del poeta, tal com  des de fa temps reclamen tant entitats cíviques com els
seus familiars que tenen la potestat legítima de sol·licitar la revisió del procés i als
qui hem de fer lloc des de les institucions democràtiques.

El conjunt de les institucions valencianes han de contribuir a reparar la
memòria de les persones que van ser objecte d'actuacions al marge de la decència,
de l'equitat i del més mínim respecte per la legalitat. És per això que, el Bloc igual
que hem realitzat la campanya  per a recuperar la memòria de Miquel Grau, creiem
també  necessari posar-nos al costat de qualsevol iniciativa que insta a deixar sense
valor jurídic la sentència condemnatòria al poeta d'Orihuela, o pose en valor el
reconeixement de la seua persona i de la seua obra.

Per tot  el que exposa el Grup Municipal Bloc de l'Ajuntament de Xàtiva,
proposa al Ple l'adopció del següent:

ACORD

Primer. Mostrar el suport de la corporació municipal a qualsevol iniciativa que
s'impulse per a anul·lar el procés judicial i posterior condemna del poeta valencià
Miguel Hernández.

Segon. Instar les Corts Valencianes, com a màxima expressió del Poble
Valencià, per a aprovar una moció institucional en el mateix sentit.”

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, manifesta que estaria
d'acord en què la moció siga conjunta i que adopte el tenor de l'acord prèviament
aprovat  per la Diputació de València sempre que es traduïsca al valencià i que es
remeta també a les Corts.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta estar d'acord.

Vicente Parra Sisternes, del Grup municipal Partit Popular manifesta que la
moció ha de revestir el text aprovat en el Ple de la Diputació pels  tres grups que
l'integren i afegeix que en les Corts pot plantejar la moció el Grup Compromís.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres presents,
ACORDA:

Primer.- Aprovar l’acord adoptat per la Diputació de València en el que es
sol·licita l’anulació de la condemna del poeta Oriolà Miguel Hernández i la revisió del
procés pseudojudicial del que va ser objecte, per a que siga aprovat en los Corts,
amb el següent tenor literal:
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“El 18 de gener de 1940, el Consell de Guerra Permanent número 5 format
després de la victòria de les forces colpistes que encapçalava el general Francisco
Franco va condemnar mort l'oriolà Miguel Hernández Gilabert, un dels poetes del
segle XX més insignes, prolífics i reconeguts en la nostra literatura universal.

Una condemna a mort que va ser comutada per la pena de 30 anys de presó
amb l'únic objectiu, per part de les forces colpistes, que el nostre poeta alacantí més
important fora “ignominiosament exterminat”.

Així, en la presó alacantina d'Alacant moriria a causa d'una greu malaltia el 28
de març de 1942, complint de facto la sentència de mort inicial corresponent a
l'expedient número 21.001 del Jutjat Militar de Premsa. Amb la seua mort es va
emmudir la capacitat creativa de l'autor d'obres que han passat als annals de la
història de la literatura universal com a Perito en Lunas, El Rayo que no cesa o
Vientos del Pueblo.

L'any que ve es commemora el Centenari del naixement de Miguel
Hernández, el moment idoni per a homenatjar el nostre poeta universal i, sobretot,
netejar i recuperar la seua memòria. La sentència que penja sobre el seu nom és
una deshonra per als demòcrates, que pensen, creuen i continuen lluitant per una
societat justa i lliure.

Els càrrecs que es consideren provats i motiven  la sentència com els seus
“antecedents esquerrans”, dedicar-se a activitats literàries i ser membre actiu de
l'Aliança d'Intel·lectuals Antifeixistes”, publicar nombroses poesies, cròniques i fullets
de propaganda revolucionària”, “excitació contra persones d'orde i el Moviment
Nacional “ i “fer-se passar per Poeta de la Revolució” en cap  cas justifiquen ni el
procés judicial a què va ser sotmés ni la pena que li va ser imposada. És més, són
un insult a la seua memòria i una pesada càrrega per al sentiment de justícia d'una
societat com l'espanyola compromesa amb la igualtat, la cultura i el respecte a la
llibertat.

El primer homenatge que hem de brindar és la reparació de la seua memòria i
el compliment del més bàsic principi de Justícia, truncat amb Miguel Hernández en
aquella farsa jurídica, prèvia a la condemna.

La societat espanyola, en el seu conjunt, gràcies a la Llei de la Memòria
Històrica de 26 de desembre del 2007, impulsada pel Govern d'Espanya, té la
ferramenta necessària per a rescabalar i netejar la memòria del nostre poeta.

Per tant se sol·licita els següents

ACORDS

1.- Recolzar la iniciativa de la família de Miguel Hernández Gilabert i de tots
els grups socials i cívics que s'han sumat a la petició de la Declaració de Reparació i
Reconeixement del poeta.

2.- Recolzar la petició, davant del Ministeri de Justícia, de la revisió del
pseudoprocés judicial que va patir Miguel Hernández Gilabert i la consegüent
anul·lació  judicial de la condemna.

3.- Expressar el nostre suport, compromís i col·laboració amb els familiars, la
“Comissió Cívica d'Alacant per a la Recuperació de la Memòria Històrica” i la
“Fundació Pública Miguel Hernández” en les seues accions per a entaular el Recurs
de Revisió de Sentències Penals Ferms.

4.- El trasllat del present acord a tots els ajuntaments de la Província de
València per al seu suport Institucional i difusió del mateix”.
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Segon .- Que aquest text siga traduït al valencià per a la seua comunicació i
constància.

4t.4.  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC, PE R AL
DESENVOLUPAMENT DE L'ARTICLE 46 DE L'ESTATUT D'AUTO NOMIA
VALENCIÀ, SOBRE LA PROPOSTA D'UNA LLEI DE COMARCALI TZACIÓ

S'inicia el punt amb la lectura i l’exposició de la Moció, amb número de
registre d'entrada 28720, de 28 de setembre, de Joan Josep Garcia Terol, del Grup
Municipal Bloc,  del següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'article 46 de l'Estatut d'Autonomia Valencià de l'any 1982 preveia que “una
llei de les Corts Valencianes … determinarà la divisió comarcal, després de ser
consultades les corporacions locals afectades”

Han passat vint-i-cinc anys des de l'aprovació d'aquesta norma bàsica i la llei
a què fa referència encara no ha arribat al Parlament Valencià. En la reforma de
l'estatut de l'any 2006 es continua proposant una llei de comarcalització en l'article
65:
“1. Una llei de Les Corts, en el marc de la legislació de l'Estat, que haurà de ser
aprovada per majoria de dos terços, podrà determinar la divisió comarcal, després
de ser consultades les entitats locals afectades.
2. Les comarques són circumscripcions administratives de la Generalitat i les
entitats locals determinades per l'agrupació de municipis per a la prestació de
serveis i gestió de fets comuns.
3. Les àrees metropolitanes i les agrupacions de comarques seran regulades per
Llei de Les Corts aprovada també per majoria de dos terços, després de ser
consultades les entitats locals  afectades”

La comarca és després del  municipi l'espai amb què més fàcilment
s'identifica la ciutadania del nostre país. La divisió comarcal és assumida pels
valencians i per les valencianes, que coneixen perfectament la comarca a què
pertanyen i són conscients dels llaços econòmics, administratius, geogràfics i
culturals que mantenen amb les valencianes i els valencians que viuen en altres
poblacions d’eixe mateix espai.

L'estructuració comarcal del territori valencià ha estat estudiada per
historiadors, geògrafs i erudits com como Mateu i Llopis, Beüt i Beleguer, Roselló Verger,
Joan Soler, Pérez Puchal …  que han dissenyat diverses propostes.

Posseïm per tant el marc estatutari que legalitza la divisió comarcal, la
reflexió científica  que la justifica i la predisposició de la ciutadania que viu que la fan
viable. Queda només, per tant,  la voluntat política de fer-la realitat.

Per tot això presentem la següent proposta d’

ACORD
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1. El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva demana a Les Corts que insten el Govern
de la Generalitat Valenciana que desenvolupe l'article 46 de l'Estatut d'Autonomia
Valencià.

2. El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva demana a les Corts Valencianes que cree
una comissió per a l'estudi de l'organització comarcal i elabore un projecte de llei de
comarcalització que siga discutit i aprovat pel Parlament Valencià.

3. Traslladar aquest acord a la Taula i a tots els grups polítics de les Corts
Valencianes”.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu estar a favor de la
moció, considera que és una assignatura pendent i del que es tracta és de complir la
Llei, des de 1982.

Vicente Parra Sisternes, del Grup Municipal Popular, respon que no pot
considerar-se molt urgent una cosa que està sense complir des a l'any 1982; estem
davant d'una competència de les Corts Valencianes perquè és un desenvolupament
de l'Estatut d'Autonomia.

Joan Josep Garcia Terol, considera que es pot plantejar a les Corts però la
divisió comarcal afecta  els municipis i aquests poden evidenciar l'interés a les Corts;
ho considera fonamental per a desenvolupar la realitat històrica i cultural.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que no entén el
vot en contra; l'Ajuntament pot instar qui considere convenient; la pressió davant de
les Corts podria mobilitzar el procés.

El Sr. Alcalde-President, manifesta que no és el moment de crear noves
estructures; la  Comunitat Valenciana ja té les mancomunitats.

L’Ajuntament en Ple, per dotze vots en contra (el vot del Sr.Alcalde-President
i els onze vots dels regidors del Grup Municipal Popular), nou vots a favor (els set
vots dels regidors del Grup Municipal Socialista i els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Bloc) i cap vot en contra, ACORDA:

Únic. No aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Bloc, per al
desenvolupament de l'article 46 de l'Estatut d'Autonomia Valencià, sobre la proposta
d'una Llei de Comarcalitzaci.

4t.5. MOCIÓ IN VOCE PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA PER A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE  LA MESA DE
CONTRACTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA

S'inicia el punt amb la lectura de la moció a càrrec de  Rafael Llorens
Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'Ajuntament de Xàtiva, reunit en Ple el passat 4 de juliol de 1996, va decidir
la composició de caràcter permanent de la Mesa de Contractació de l'Ajuntament.
Segons l'acord vigent, la Mesa de Contractació està presidida per l'alcalde o el
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regidor en qui delegue i constituïda  pel president i els quatre vocals següents: el
president de la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda o membre de la mateixa
en qui delegue, el secretari de l'Ajuntament o funcionari que substituïsca o en qui
delegue, la interventora de l'Ajuntament  i el secretari de la Comissió Informativa
Permanent de Foment. Així mateix, es nomena  com a secretari de la mateixa el
secretari de l'Ajuntament, sense perjuí de la seua condició de vocal de la mateixa o
funcionari que el substituïsca o en qui delegue.

La valoració que fem des del Grup Municipal Socialista, després de 13 anys
de funcionament de la Mesa de Contractació amb aquesta composició, no és res
positiva. Una de les qüestions a millorar és la representació dels grups de l'oposició
en la mateixa. Aquest fet, junt amb la negativa continuada per part de l'equip de
govern a facilitar l'accés a la informació de les diferents adjudicacions portades a
terme, ha generat nombroses controvèrsies i polèmiques que podrien estalviar-nos
si els diferents grups de l'oposició estigueren representats en l'òrgan esmentat.

A banda de tot açò i amb la voluntat d'incrementar el grau de transparència
en les decisions de la Mesa, fem nostra la proposta recollida en el document
elaborat pel Partit Popular en la seua Conferencia Intermunicipal del passat 20 de
novembre del  present anomenat Bases para el pacto para la transparencia y contra la
corrupción. En aquest es proposa “Atribuir la presidència de la Mesa de Contractació
a un empleat públic de carrera de l'entitat Local”.

Per tot l'anteriorment exposat, des del Grup Municipal Socialista, proposem al
Ple la següent:

PROPOSTA D'ACORD

Modificar, mitjançant el corresponent acord plenari, la composició de la Mesa
de Contractació de l'Ajuntament de Xàtiva. Aquesta composició ha de complir les
premisses següents:

1. Incorporar un representant de cadascun dels grups de l'oposició en la
mateixa.

2. Atribuir la presidència de la mateixa a un empleat públic de carrera de
l'entitat Local”.

El secretari informa que una moció amb contingut dispositiu no pot ser
aprovada per urgència i in voce.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, manifesta que en
eixe cas reconfigura la moció com proposta d'incoació d'expedient per a tal fi.

El Sr. Alcalde-President manifesta  que la Llei de Contractes de 2007,
respecte de les meses de contractació, diu el mateix que l'acord del Ple de 1986 i
presenta la mateixa composició.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, desitja que s'integren
en la Mesa de Contractació tots els grups polítics.

El Sr. Alcalde-President pregunta si en alguna Mesa de Contractació d'algun
Ministeri hi ha integrants de l'oposició.
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Rafael Llorens Gosálbez del Grup Municipal Socialista respon que no hi ha
polítics, només hi ha tècnics.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc recolza la moció; la realitat
demostra que porten molt de temps demanant formar part de la Mesa de
Contractació i se'ls nega, es pregunta si serà perquè hi ha alguna cosa a amagar.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, diu que la proposta
és a fi al dret a la informació de l'oposició; hi ha antecedents en matèria de
contractació amb circumstàncies molt lamentables, i posa com a exemple el Fons
Estatal en el si del qual els criteris aplicats no han estat adequats, i l'Ajuntament de
Xàtiva es troba a la cua de la creació d'ocupació.

El Sr. Alcalde-President respon que  en aquest Pla s'han adoptat els criteris
recomanats pels tècnics, com sempre es fa.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, reitera que considera que
l'equip de govern té alguna cosa a amagar; en el Fons Estatal el criteri corrector
seguit no consta en cap informe; manifesta que són massa coses, Junta de Govern,
Mesa de Contractació o Consell Esportiu, que demostren la falta de transparència;
no entén quin és el problema quan el Partit Popular a nivell nacional està demanant
canvis; les coses no es poden fer per la pura regla de la majoria.

Vicente Parra Sisternes, del Grup Municipal Popular, diu que la composició
de la Mesa són el president i 4 vocals dels quals 3 són funcionaris i 1 polític; es
prima el tema tècnic al polític; les funcions de la Mesa no en són cap, es procedeix a
l'obertura de sobres, en un acte públic; tots els regidors han tingut  sempre totes les
pliques a la seua disposició per a consulta.

A les 13 hores s'absenta de la sessió la regidora M. Emilia Soro Perona.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, manifesta que més
enllà de l'obertura de pliques, la Mesa té una funció d'aplicar criteris; sempre hi ha
decisions polítiques que no adopten els tècnics; adverteix que s'ha incomplit l'article
76.3 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

El Sr. Alcalde-President diu que la Mesa de Contractació ha de ser tècnica i
no política i la prova és que tres dels quatre integrants són tècnics.

L’Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde i els deu
vots dels rregidors presents del Grup Municipal Popular), nou vots a favor (els set
vots dels regidors del Grup Municipal Socialista i els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Bloc) i una abstenció (l'abstenció de la regidora M. Emilia Soro Perona)
ACORDA:

Únic. No aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista sobre la
modificació de la composició de la Mesa de Contractació de l'Ajuntament de Xàtiva.

4t.6. MOCIÓ IN VOCE PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE LA CREACIÓ D'UN REGLAMENT MUNICIPA L PER A LA
REGULACIÓ DE LA RECEPCIÓ DE REGALS A L'AJUNTAMENT D E XÀTIVA
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S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció In Voce que llig Roger Cerdà
Boluda, del Grup Municipal Socialista, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 2 d'octubre del present, el Grup Municipal Socialista va presentar al
Ple de l'Ajuntament de Xàtiva una moció perquè es creara un reglament municipal
que regulara la recepció de regals per part dels càrrecs electes  i del personal al
servei de l'administració. En aquell moment, la resposta del Grup Popular i més
concretament, de l'alcalde va ser segons el que queda reflectit en l'acta de la sessió,
que aquesta proposta era “una ximplesa sense sentit pràctic”

Posteriorment a açò, el Partit Popular en la seua Conferencia Intermunicipal
celebrada a Sevilla el passat 20 de novembre va aprovar un document Bases contra
el pacto por la transparencia y contra la corrupción. En aquest document, es proposen
50 mesures que d'aplicar-se incrementarien la transparència en la gestió pública i
evitarien l'aparició de casos de corrupció.

Un dels punts d'aquest document fa referència a la recepció de regals per
part dels càrrecs electes i del personal al servei de l'administració. Concretament té
el redactat següent: “Prohibir l'acceptació de qualsevol regal, atenció o liberalitat que
no responga, pel seu import o causa, als usos i costums socials”.

A la vista del canvi de criteri del Partit Popular, des del Grup Municipal
Socialista entenem que ha de portar a terme les mesures oportunes perquè aquesta
premissa es faça efectiva al nostre Ajuntament. I per a aclarir quins regals,
atencions o liberalitats responen als usos i costums socials i que, per tant, es poden
admetre i quins no.

Per tot l'anteriorment exposat i tenint en compte la mesura aprovada pel Partit
Popular, pensem que és necessària la creació d'un reglament per a la regulació de
la recepció de regals a l'Ajuntament de Xàtiva i proposem al Ple la següent:

PROPOSTA D'ACORD

1. L'Ajuntament de Xàtiva, elaborarà un reglament municipal per a la
regulació de la recepció de regals i en el qual es determinarà quins són els regals,
atencions o liberalitats que responen als usos i els costums socials  i que, per tant,
es poden acceptar i quins no.

2. L'Ajuntament incorporarà a aquest reglament un sistema de sancions pel
seu incompliment.

3. Aquest reglament  serà incorporat al Reglament Municipal d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de l'Ajuntament de Xàtiva (ROM) de manera que
aquesta siga una norma a complir d'ara en avant i que no estiga subjecta a la
voluntat política de l'equip de govern de torn”.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta estar a favor;
considera que vist el canvi d'actitud del Partit Popular a nivell estatal hauria
d'incorporar-se al ROM la regulació dels regals i que els usos i costums socials que
permeten la seua recepció han de restringir-se al màxim.
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El Sr. Alcalde-President manifesta que el Partit Popular ha proposat les bases
per al pacte anticorrupció però aquest encara no ha estat subscrit; allò propi seria
pactar prèviament amb  totes les forces polítiques; esperarà que siga ferm el pacte,
mentrestant suggereix que la moció es passe a Comissió Informativa i que es
delimiten els regals, tipus, quantia, etc.; l'Ajuntament de Xàtiva mai ha repartit regals
a cap regidor.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que el Sr.
Alcalde contradiu el que diu el Partit Popular a nivell nacional; cal ser valent i complir
les mesures recomanades pel seu propi partit; de les 50 recomanacions del Partit
Popular l'Ajuntament de Xàtiva no en compleix cap.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que segons
sembla no hi ha cap inconvenient a fer un registre de regals.

El Sr. Alcalde-President diu que el Partit Popular ha oferit un pacte que ha de
ser acatat i a partir d'ací complir-lo en cada ajuntament; en l'actualitat els presos per
corrupció  són del Partit Socialista; insisteix en el fet que la Comissió Informativa
siga qui definisca el contingut del registre; mentrestant, quan s'observe la recepció
d'un regal il·legal que es denuncie.

L’Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde i els deu
vots dels regidors presents del Grup Municipal Popular), nou vots a favor (els set
vots dels regidors del Grup Municipal Socialista i els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Bloc) i cap abstenció  ACORDA:

Únic. No aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista sobre la
creació d'un reglament municipal per a la regulació de la recepció de regals a
l'Ajuntament de Xàtiva.

4t.7. MOCIÓ IN VOCE PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE LA PUBLICACIÓ DE LES RETRIBUCIONS I LES
DECLARACIONS DE BÉNS DELS CÀRRECS ELECTES DE L'AJUN TAMENT DE
XÀTIVA

S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció In Voce que llig Roger Cerdà
Boluda, del Grup Municipal Socialista, amb el següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 3 de juliol de 2008, el Grup Municipal Socialista va presentar una
moció al Ple de l'Ajuntament de Xàtiva que sol·licitava que es portaren a terme les
modificacions adequades  en el ROM perquè es publicaren les declaracions de béns
i del registre d'activitats dels càrrecs electes de l’Ajuntament. L'esmentada proposta
va ser rebutjada pel Grup Popular al·legant que aquesta informació era de caràcter
personal i que podria ser perillosa la seua publicació.

Posteriorment a açò, han estat diversos els casos de corrupció política que
han aparegut a la llum pública en distintes administracions inclosa l'administració
local. Aquest fet ha provocat la resposta unànime dels principals partits polítics de
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l'estat espanyol. Aquesta resposta ha anat encaminada a l'increment de la
transparència i al rebuig de la corrupció en la gestió pública.

De fet, el principal partit de l'oposició a Espanya, el Partit Popular va
presentar  en la seua Conferencia Intermunicipal celebrada a Sevilla el passat 20 de
novembre les Bases contra el pacto por la transparencia y contra la corrupción. Aquest
document recull un total de 50 mesures que d'aplicar-se possibilitarien la
transparència en la gestió pública i la reducció de la corrupció.

Dos de les mesures que s'incorporen dins d'aquest text són: “La publicació de
les retribucions íntegres (certificat d'havers) dels càrrecs públics i electes, directius i
personal de confiança de les institucions”, així com “fer públiques les declaracions
de béns dels càrrecs electes”.

Des del Grup Municipal Socialista aplaudim el canvi del criteri del Partit
Popular i basant-se en aquest, proposem al Ple la següent:

PROPOSTA D'ACORD

1. L'Ajuntament de Xàtiva, a principis  de cada any, farà públiques tant les
retribucions íntegres (certificats d'havers) dels càrrecs públics i electes, directius i
personal de confiança de les institucions. Així mateix, també farà públiques a principi
de cada any, les declaracions de béns dels càrrecs electes.

2. L'Ajuntament de Xàtiva, modificarà el Reglament Municipal d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de l'Ajuntament de Xàtiva (ROM) per a incorporar a
aquest reglament aquesta nova mesura, de manera que aquesta siga una norma a
complir i no estiga subjecta a la voluntat política de l'equip de govern de torn”.

Cristina M. Suñer Tormo, manifesta estar a favor de la moció amb els matisos
que ja va comentar al seu dia referents a preservar la seguretat de les persones i el
seu dret a la intimitat.

El Sr. Alcalde-President manifesta estar  en contra mentre no s'aprove el
reglament a les Corts, en eixe moment ho complirà immediatament; actualment les
declaracions d'interessos estan a Secretaria.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que una cosa és
complir la legalitat i una altra és conferir un plus de transparència; el líder del Partit
Popular a nivell nacional ha realitzat una proposta que deixa en evidència la
negativa de totes les institucions governades pel Partit Popular a ser transparents; el
concepte de democràcia, transparència i lluita contra la corrupció deixa  molt a
desitjar en l'Ajuntament de Xàtiva.

El Sr. Alcalde-President diu que el seu missatge no ha canviat; quan hi haja
un acord i una reglamentació els aplicarà com sempre ha fet; en el moment en què
s'aprove el pacte complirà els 50 punts del Partit Popular.

L’Ajuntament en Ple, per onze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular), nou vots a favor (els set
vots dels regidors del Grup Municipal Socialista i els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Bloc) i cap abstenció ACORDA:

Únic. No aprovar la moció  presentada pel Grup Municipal Socialista sobre la
publicació de les retribucions i les declaracions de béns dels càrrecs electes de
l'Ajuntament de Xàtiva.
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5é. PRECS I PREGUNTES

Es realitzen els següent precs i preguntes:

• Cristina M. Suñer Tormo, pregunta a Ramón Vila Gisbert si el Col·legi de la
Inmaculada abandona el convent i la situació del col·legi i del Centre de Dia.

− Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Educació respon que no té notícia
fidedigna respecte d'això.

− El Sr. Alcalde-President explica que va mantenir una entrevista amb les monges
a nivell de donar coneixement  i buscar ubicació als docents. Manifesta que
ajudarà en les gestions necessàries.

• Cristina M. Suñer Tormo, pregunta a Jorge Herrero Montagud si l'equip de
govern vertaderament vol que el Bloc estiga en el Consell Esportiu donada la
tardança de dos anys a donar-los entrada,  compromís que va adquirir el Partit
Popular i que no compleix.

− Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Esports,  respon que ha de discutir-se
en el fòrum adequat.

• Cristina M. Suñer Tormo, recorda al Sr. Alcalde que fa un any que va dir que si el
Pla Especial del Nucli Antic no s'aprovava, el responsable seria cessat. Li
pregunta que pensa fer respecte d'això.

− El Sr. Alcalde-President respon que es farà com més prompte millor, fan falta
120.000 € per a acabar-lo.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista respecte al Pla d'Inversió
Productiva  i al Conveni signat suggereix que s'emeta un informe jurídic a fi de
conéixer en quina situació quedaria l'Ajuntament enfront d'un impagament per
part de la Generalitat.

− El Sr. Alcalde-President respon que pel retard de l'últim impagament del Fons
Estatal, l'Ajuntament ha hagut de subscriure una operació de tresoreria d'1'8
milions d'euros.

• Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta si s'encarrega
l'informe comanda per Rafael Llorens a Secretaria.

• Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista,  prega al Sr. Alcalde que fixe
data per a parlar amb els veïns del nucli antic per l'assumpte de la
peatonalització i prega que siga una reunió àmplia amb tots els veïns.

- El Sr. Alcalde-President respon que es reunirà amb qui considere oportú i
tantes vegades com siga necessari; no tancarà cap zona fins que no es reunisca
i parle amb tot el món; la desinformació que s'ha donat, diu, no és bona.

• Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta a Marco Antonio
Sanchis Fernández pel destí de la Casa del Cigroner.
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− El Sr. Alcalde-President respon que l'important és rehabilitar l'edifici, el destí ja
es decidirà.

• Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta a Marco Antonio
Sanchis Fernández, si sap de la problemàtica de trobar un local per al grup
Escolta.

− Marco Antonio Sanchis Fernández, regidor delegat de Joventut, respon que dels
Escolta no té cap instància; sabia del problema dels Jamboree que ja estan
reubicats i que han manifestat el seu desig de no  eixir de la seua zona.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les  catorze hores i cinc minuts
alça la sessió.   D'això s'estén la present acta que, amb el vistipla u del Sr.
Alcalde-President, autoritze amb la meua firma, com  a secretari que done fe.

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

EL VICESECRETARI,


