
PLE DE L'AJUNTAMENT

SESSIÓ CONSTITUTIVA  NÚM.  9/2015
DATA:   13 DE JUNY DE 2015

ACTA DE LA SESSIÓ
ASSISTENTS: 

Sr. ROGER CERDÀ BOLUDA
Sr. IGNACIO REIG SANCHIS
Sra. XELO ANGULO LUNA
Sr. JORDI ESTELLÉS CARRASCO
Sra. LENA BARAZA LORENTE
Sr. PEDRO ALDAVERO  LÓPEZ
Sra. MARIOLA SANCHIS DEL VALLE
Sr. MIQUEL ÀNGEL LORENTE LÓPEZ
Sra. FRANCESCA CHAPÍ ALBERO
Sr. MIGUEL ALCOCEL MASET
Sra. MARÍA AMOR AMORÓS GIMÉNEZ
Sr. ALFRED BOLUDA PERUCHO
Sra. MARÍA JOSÉ PLA CASANOVA
Sr. VICENTE  RIBES IBORRA
Sr. JORGE HERRERO MONTAGUD
Sra. PILAR GARCÍA MORELL
Sr. JOSÉ FRANCISCO DOMÍNGUEZ RIVERA
Sra. CRISTINA MARIA SUÑER TORMO
Sr. JOAN JOSEP GARCIA TEROL
Sra. MARÍA PILAR GIMENO CALABUIG
Sr. JUAN GINER COMPANY

INTERVENTORA
Sra. CARMEN SAVALLS SANFÉLIX

SECRETARI
Sr.  RAFAEL PÉREZ ALBORCH

A la Sala de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores dos 
minuts  del  dia  tretze  de  juny  de  2015,  es  reuneixen  els  candidats  electes 
anteriorment relacionats, en nombre de vint-i-un, conforme l'Acta de Proclamació de 
la Junta Electoral de Zona, com resultat de les Eleccions locals celebrades el passat 
dia 24 de maig de 2015, a fi de procedir a la constitució de l'Ajuntament i elecció 
d'alcalde, segons el que estableixen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica del 
Règim Electoral General 5/1985.
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Tot seguit es procedeix a tractar els assumptes inclosos en l'ORDRE DEL DIA: 

1. CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL

A. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT

El  secretari  manifesta  que  la  Mesa  d'Edat  que  presidirà  l'acte  ha  d'estar 
integrada pel regidor electe de major edat, Sr. VICENTE RIBES IBORRA i pel de 
menor edat, Sra. LENA BARAZA LORENTE.

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

B.  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 manifesta que la totalitat dels regidors ha 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  12  de  juny  de  2015  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.

C. JURAMENT O PROMESA DE REGIDORS

D. DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ

Seguidament  el  secretari  anomena  cada  un  dels  regidors  segons  l'ordre 
assenyalat,  els  quals  acrediten la  seua personalitat  mitjançant  l'exhibició del  DNI 
davant de la Mesa d'Edat,  que disposa de les credencials enviades per la Junta 
Electoral de Zona, i anomena en últim lloc el president de la Mesa Sr. Vicente Ribes 
Iborra i la vocal de la Mesa Sra. Lena Baraza Lorente. 

Després  de  ser  cridats  es  dirigien  al  faristol  i  juren  segons  la  fórmula 
legalment establerta en el Reial Decret  707/1979, de 5 d'abril, que és la següent:

“Jure  /  promet  per  la  meua  consciència  i  honor  complir  fidelment  les  
obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Xàtiva amb lleialtat al Rei,  i  
guardar  i  fer  guardar  la  Constitució  i  l'Estatut  d'Autonomia  de  la  Comunitat  
Valenciana”. 

El Sr. Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal EUPV:AC manifesta en 
el plenari extraordinari de 4 de juliol de 2015, que vol que conste en acta la formula 
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que van llegir tots el regidors del Grup Municipal EUPV:AC. 

Comença la lectura el Sr. Miquel Angel Lorente Lopez: 

“ Promet per imperatiu legal complir fidelment les obligacions del càrrec de 
regidor  de l'Ajuntament  de Xàtiva,  amb lleialtat  al  Rei  i  guardar  i  fer  guardar  la 
Constitució com a norma  fonamental  de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia. Fins que 
puguem  canviar-ho  tot  democràticament  iniciant  un  nou  procés  constituent  
fonamentat en els principis de llibertat, igualtat i fraternitat. Per això, promet al meu 
poble, el meu treball  i la meua consciència per a assegurar el dret a l'assistència de  
tota persona, defensant sempre el bé comú, la justícia social i l'estima per la igualtat  
i  sobre tot  sense oblidar  mai  l'esforç,  la  convicció  i  el  coratge de totes aquelles  
persones que ho donaren tot,  fins la seua pròpia vida, en la lluita per la dignitat de 
l'ésser humà”

Seguidament es crida a la la Sra. Francesca Chapí Albero, que llig la següent 
formula:

“Jo, Francesca Chapí Albero promet, per imperatiu legal, alló que s’exigeix i  
es contempla a  l’article  1  del  Reial  Decret  707/79 de 5 d’abril,  i  també  complir  
fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Excel·lentíssim Ajuntament de  
Xàtiva, i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.

Per propi principi i convicció,  promet posar-me al servei de l’interés comú i el 
meu  treball  serà  participar  activament,  defensar  la  Ciutadania   del  meu  poble  
aplicant i treballant els principis d’igualtat i justícia social. 

Així mateix, promet defensar tant el dret al treball, a l’habitatge, com del medi  
ambient i a tota mena de discriminació de les dones, de la joventut, de la gent gran,  
dels depenents, dels immigrants o dels i les homosexuals, i lluitar pels principis de 
justícia social, el territori de la meua Comarca La Costera respectant la natura, i la  
pau entre tots pobles.

Igualment, per propi principi i convicció promet defensar l’estatut d’autonomia,  
la llengua i la cultura del meu poble de Xàtiva i del meu País, el País Valencià.”

En tercer lloc, promet el càrrec el Sr. Miguel Alcocel Maset, qui llig la següent 
formula:

“Per imperatiu legal promet allò que s'exigeix i es contempla en l'article 1 del  
Reial Decret 707/79 del 5 d'abril.

I també promet complir el càrrec de regidor de l'Ajuntament de Xàtiva i servir  
al poble de Xàtiva i al poble de València.

I a tots aquells pobles que compartim llengua i història, i ser fidel també a la 
classe obrera a la qual pertany i pels germans que van morir en el mediterrani i en  
les tanques, tractant d'arribar ací.

I mantenir l'esperit de la candidatura d'unitat popular republicana a la qual ara  
hem confluit.
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Lluitaré  pels  principis  de  justícia  social,  republicanisme,  federalisme  i  
internacionalisme, per respecte a la natura i per la pau en els pobles.”

A continuació el Sr. President crida a la Sra. María Amor Amorós Giménez, 
que procedeix a llegir la següent formula:

“Jo, Amor Amorós Giménez promet, per imperatiu legal, complir fidelment les  
obligacions del  càrrec de Regidora de l’Ajuntament  de Xàtiva,  i  complir  allò  que  
s’exigeix i és contempla a l’article 1 del Reial Decret 707/79 del 5 d’abril.
Per propi principi i convicció, promet defensar la ciutadania del meu poble aplicant i  
treballant els principis d’igualtat i justícia social.

Així  mateix,  per  propi  principi  i  convicció  promet defensar el  territori  de la  
meua comarca La Costera i el seu patrimoni natural.

Igualment per propi principi i convicció promet defensar la llengua i la cultura 
del meu poble , de Xàtiva i del meu País, el País Valencià.”

Acava el torn el Sr. Alfred Boluda Perucho, que llig el següent:

Jo, Alfred Boluda Perucho, promet, per imperatiu legal, allò que s'exigeix i es 
contempla  a l'article 1 del Reial Decret 707/79 del 5 d'abril, i també promet complir  
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Xàtiva.

Així  mateix i  com feien els Jurats medievals de Xàtiva, promet que tindré,  
guardaré, i servaré, lo profit de utilitat de la cosa pública, i de la comunitat de la vila  
ciutat de Xàtiva.

Per la qual  cosa, aplicaré els principis de llibertat,  igualtat,  justícia social  i  
solidaritat.  Igualment,  per  propi  principi  i  convicció,  promet  defensar  el  territori  i  
patrimoni  natural  i  cultural  de la meua comarca,  la Costera.  També per la  meua 
dignitat i perquè aquest és el meu país, promet defensar la llengua i la cultura del 
País València.”

Tot seguit el president de la Mesa d'Edat diu:

“Queda constituïda la corporació de l'Ajuntament de Xàtiva”. 

Tot seguit es procedirà a l'elecció del Sr. Alcalde/Alcaldessa. 

E. ELECCIÓ D'ALCALDE/ALCALDESSA

F.  JURAMENT  DEL  CÀRREC  D'ALCALDE/ALCALDESSA I  PRESA  DE 
POSSESSIÓ

El  secretari  de  l'Ajuntament,  manifesta  que  segons  l'article  196  de  la  Llei 
Orgànica  5/1985,  de 19 de  juny  de Règim Electoral,  en  la  mateixa  sessió    de 
constitució  s'ha  de  procedir  a  l'elecció  de  l'alcalde,  d'acord  amb  el  procediment 
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següent:

a)  Poden  ser  candidats  tots  els  regidors  que  encapçalen   les  seues 
corresponents llistes.

b)  Si  algun  d'ells  obté   la  majoria  absoluta  dels  vots   dels  regidors   és 
proclamat electe.

c) Si cap d'ells obté la majoria esmentada és proclamat alcalde el regidor que 
encapçale  la  llista  que  haja  obtingut  nombre  més gran   de  vots  populars  en  el 
corresponent municipi. Cas  d'empat es resoldrà per sorteig.       

 El president de la Mesa diu que conforme a l'acta de proclamació expedida 
per la Junta Electoral de Zona de Xàtiva, de data 8 de juny de l'actual, són candidats 
a l'Alcaldia:

Sr. Roger Cerdà Boluda, cap de llista del PSOE
Sr. Miquel Àngel Lorente López, cap de llista de l'EUPV:AC
Sra. María José Pla Casanova, cap de llista del PP
Sra. Cristina María Suñer Tormo, cap de llista de COMPROMÍS
Sr. Juan Giner Company, cap de llista de S.

Seguidament  la Presidència pregunta a cadascun dels candidats a l'Alcaldia 
si mantenen la seua candidatura.

Responen afirmativament:

Sr. Roger Cerdà Boluda, cap de llista del PSOE
Sra. María José Pla Casanova, cap de llista del PP
Sr. Juan Giner Company, cap de llista de C'S.

I renuncien expressament:

Sr. Miquel Àngel Lorente López, cap de llista de l'EUPV:AC
Sra. Cristina María Suñer Tormo, cap de llista de COMPROMÍS

El secretari manifesta que el sistema de votació serà el de votació ordinària, 
per la qual cosa es proposaran els candidats començant pel cap de llista més votada 
i rebran  signes d'adhesió a mà alçada. 

Tot seguit es procedeix a la votació per a elecció d'alcalde a mà alçada i s'obté 
el  resultat següent.
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Sr. ROGER CERDÀ BOLUDA _____ 15   Vots
Sra. MARÍA JOSÉ PLA  CASA NOVA ____     5  Vots
Sr. JUAN GINER COMPANY ___       1 Vot

El  president  de  la  Mesa  d'Edat  anuncia:  havent-hi  obtingut  15  vots  la 
candidatura  del  Sr. ROGER CERDÀ BOLUDA  i  per  tant  la  majoria  absoluta  el 
candidat a alcalde Sr. ROGER CERDÀ BOLUDA, queda proclamat ALCALDE. Se li 
pregunta si accepta el càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Xàtiva, a la qual cosa el 
Sr. ROGER CERDÀ BOLUDA, respon afirmativament.

El president indica al Sr. ROGER CERDÀ BOLUDA, que ha de procedir a jurar 
o prometre el càrrec.

El  Sr. ROGER  CERDÀ  BOLUDA,  es  dirigeix  al  faristol  i  llig  la  fórmula 
legalment establerta en el Reial Decret  707/1979 en els  termes següents:

“Promet per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions del  
càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Xàtiva amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar 
la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana”. 

El president de la Mesa pronuncia les paraules següent: Aquesta Mesa d'Edat 
el possessiona del càrrec d'alcalde-president d'aquest Ajuntament, d'acord amb el 
que disposa la Llei. Pot ocupar la Presidència.

El president de la Mesa li fa entrega al Sr. Cerdà del bastó de comandament i 
la resta d'atributs representatius de la seua condició a l'alcalde.

El  Sr. Alcalde procedeix a cedir  la  paraula al  cap de llista de les distintes 
candidatures, de menor a major.

Comença la intervenció el Sr. Juan Giner Company:

“BONA VESPRADA A TOTS.

Fa ja  tres setmanes que els  ciutadans de Xàtiva  vam anar a  votar  per  a  
escollir els representants del nou Ajuntament. El 24 de maig passat és una data que  
quedarà marcada per al record en tots nosaltres, i hui ens trobem ací per a constituir 
la corporació municipal en aquesta nova legislatura. Han sigut unes eleccions en 
què… des de la ciutadania i des del nostre propi partit “Ciutadans” s'ha demanat el  
canvi. I ho hem aconseguit.

S'obri  una  nova  etapa  en  aquest  el  nostre  Ajuntament. Una  etapa  plena 
d'il·lusió. Personalment estic molt orgullós de poder representar els meus veïns, i és 
un gran honor, des del lloc que em correspon, poder treballar per i per a la meua 

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE CONSTITUTIU, NÚM. 9, DE 13 DE JUNY  DE 2015

6



ciutat. I dit siga de pas, considere que aquestes eleccions han sigut tot un triomf per  
a  “Ciutadans”. Estar  hui  ací  no era fàcil. Hem sigut  l'únic  nou partit  a entrar  en 
aquest Ajuntament des de fa molts anys, i això que hi havia molta competència.

I ja que  “Ciutadans” partit de la ciutadania, ha entrat per a formar part,  no  
amb poc esforç , en aquesta institució, en aquest Ajuntament, en la casa de tots…. 
…  tot  el que portem en el nostre programa ho anem a traslladar perquè des de 
l'equip de govern que s'ha conformat, es tinguen en compte les nostres propostes. 
Propostes  que  posarem  damunt  de  la  taula  dels  plens  municipals  en  aquests  
pròxims  4  anys,  i  entre  altres:  lluitarem  per  la  regeneració  democràtica,  la  
transparència,  la  participació  ciutadana,  l'aplicació de polítiques socials  per a les  
persones necessitades, la reactivació de l'economia i el turisme, la rehabilitació del  
nucli  antic,  la  posada  en  valor  i  recuperació  del  nostre  patrimoni,  i  una  política 
cultural que siga per a tots i no sols per a uns quants… 

No hem vingut només per a escalfar un seient, sinó per a canviar les coses 
des de l'oposició. Una oposició que serà constructiva, sensata i coherent. El nostre 
treball consistirà a proposar i controlar tot quant es faça des del govern municipal i  
vetlarem perquè les decisions que ací es prenguen siguen les més beneficioses per  
a la nostra ciutat. Som garants del canvi i al mateix temps vigilants que eixe canvi es  
produïsca.

Exigirem,  per  tant,  que  el  nou  equip  de  govern   treballe  per  a  tota  la  
ciutadania, per a tots els habitants de Xàtiva, no sols per a eixe 60 % de votants que 
han escollit els tres partits que governaran. 

Com vostés ja saben, a nivell nacional i autonòmic, des del partit Ciutadans 
estem apostant per pactes d'investidura que facen governs estables, perquè som 
sensats, perquè les nostres institucions han de ser governables i en el nostre cas 
volem que també, a nivell local, hi haja un Ajuntament estable.  

Permeten-me aprofitar l'ocasió, per a dir a tots els veïns de Xàtiva,  a tots ,  
que vull ser la seua veu, que no tinguen inconvenient de parar-me pel carrer i fer-me  
arribar els seus suggeriments i queixes, perquè molt gustosament els escoltaré i les  
traslladaré a les corresponents comissions d'aquest Ajuntament, …i seran portades 
als plens… on la veu del ciutadà ha d'escoltar-se.

…………..
Sr. Roger,  Sr. Alcalde,  les  meues  més  sinceres  felicitacions. Espere  que 

aconseguisca un bon govern, pel bé de la nostra ciutat. I espere que les persones de 
què va a envoltar-se, el deixen treballar i complir,  sense massa concessions , els 
objectius que s'havia proposat.

I li desitge, el millor…

I encara que crega que no necessita la nostra col·laboració, li tendim la mà 
per a portar endavant quantes propostes siguen bones i justes per a Xàtiva, perquè  
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els nostres votants, els votants de Ciutadans, ens van escollir per a sumar esforços  
entre tots.

…  Estarem  pendents  de  vosté  i  del  seu  equip  de  govern,  perquè  som 
responsables davant dels 1.145 ciutadans  que ens han donat el seu suport directe,
… als quals, vull  aprofitar l'ocasió per a agrair-los la seua confiança i dir-los que  
treballarem de valent per la nostra ciutat, i no els anem a defraudar .

Bona vesprada i moltes gràcies.”

Seguidament el Sr.  Alcalde dóna la paraula a la Sra.  Cristina Maria Suñer 
Tormo:

“Bon dia a totes i a tots:

Hui m'adrece a vosaltres companys i amics, veïns i veïnes de Xàtiva i només 
puc transmetre l'emoció que sent, l'emoció que sentim. Per això,   totes i cadascuna 
de les meues paraules són no solament meues sinó també de Joanjo, Pilar i de la  
resta de la gent de Compromís, i en nom de tots ells parle.

M'adrece a vosaltres en un dia molt especial, en un dia històric, la festa de la  
democràcia, la festa de la llibertat. Fa quatre anys en aquesta sala de plens vaig  
citar  Estellés  en  aquell  poema  convertit  en  cançó  que  deia:  “No  et  limites  a  
contemplar les hores que ara vénen, baixa al carrer i participa, no podràs res contra 
un poble unit, alegre i combatiu”. Doncs això, això és el que celebrem hui, que el  
poble  ha  baixat  al  carrer  i  ha  participat.  Els  propers  quatre  anys  comencem, 
comencem amb molta il·lusió, amb moltes ganes de treballar i amb molta empenta.  
L'empenta de les 2.216 persones que el  passat  24 de maig ens donaren el  seu  
recolzament, l'empenta de les persones d'una gran ciutat que es mereixen renàixer,  
créixer,  ser  millors.  Una  ciutat,  la  nostra  Xàtiva  que  comença  hui  un nou  camí.  
Nosaltres, els que estem ací, som només els representants, els canals d'uns veïns,  
d'una ciutat que s'expressa a través de nosaltres i a la qual hem de rendir comptes i  
servir. Gràcies a tots vosaltres, a la gent de Compromís per permetre a Joanjo, a 
Pilar i a mi estar ací. Gràcies, torne a repetir. 

Enhorabona a Roger i molta força. Que la vara que hui t'han entregat no siga  
una vara de comandament, com he escoltat dir a algú del públic, i que no siga per a 
exercir poder, que la compartisques amb el poble de Xàtiva, el veritable protagonista  
de hui i el veritable posseïdor d'eixa vara. Hui és un moment històric per al poble 
valencià també, un poble digne que ha estat maltractat i humiliat i que hui comença  
a despertar d'un malson. Hui comença un somni, un somni compartit, un somni per  
al qual cal estar ben despert, a temps, un somni màgic.

Si  hui  estic  ací  és per  les ganes  de canviar  les coses,  per  les  ganes de  
participar en els canvis. Sobretot estic ací per amor, per amor a les meues filles i al  
seu futur, per amor als vostres fills i filles perquè es mereixen un futur millor, per 
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amor a un poble, Xàtiva, que també mereix un futur millor i també com no, per amor  
al poble valencià, el meu poble en el qual no he deixat de pensar ni un minut des del  
dia 24.  Gràcies per permetre'm compartir  un somni.  Gràcies a tots vosaltres per 
permetre'm  compartir aquest canvi que construirem enre totes i tots. 

Moltes gràcies. “
 
Tot seguit el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. María José Pla Casanova:

“En  nom  del  Grup  Popular  vull  donar  l'enhorabona  a  tots  i  a  totes  les 
representants municipals que recollim l'acta de regidors.

Hui ací, en aquesta Sala de Plens es representa a la Democràcia de la nostra 
Ciutat,  una  democràcia  representativa  que  Xàtiva  ha  escollit  i  que  nosaltres 
respectem profundament, ja que com bé deia Plató, “la Democràcia és el govern de  
la Majoria”. 

El Grup Popular continuarà treballant com sempre ho ha fet al llarg d'aquests 
anys, buscant el bé de la nostra ciutat, amb l'única intenció d'ajudar la gent i fent la  
nova funció que se'ns ha encarregat per part de la ciutadania, una funció crítica però  
també constructiva, amb la mà estesa per a col·laborar amb el nou govern i pensant 
sempre en el bé de les persones que viuen a Xàtiva. 

Segons la seua definició, “Democràcia” és un estil de vida i les seues bases  
es  troben  en  el  respecte  a  la  dignitat  humana,  a  la  llibertat  i  als  dret  de tots  i  
cadascun dels seus membres. 

Respecte i llibertat als drets de les 3.550 persones a qui representem i 29.343  
raons per a continuar cap endavant. 

Enhorabona a Roger Cerdà, el nou alcalde de Xàtiva i enhorabona als grups 
que formen aquest nou equip de govern. “

Seguidament el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Miquel Angel Lorente López:

“Digníssimes  autoritats,  president  Cerdà,  regidors  i  regidores,  companys  i  
companyes de l'ajuntament, família, amigues i amics, a tots, molt bon dia.   Gràcies  
per haver-nos volgut acompanyar hui ací, a la sala de plenaris i a la resta de les  
sales de l'Ajuntament de Xàtiva. Salutacions també als xativins i xativines que ens  
esteu  seguint  en  directe,  gràcies  al  treball  dels  companys  i  de  les  companyes 
periodistes, de les diferents emissores de ràdio i de televisió i premsa escrita.

En primer lloc voldria expressar la més sincera enhorabona a Roger Cerdà i a  
la resta de companys i companyes de corporació i l'emoció que ens aporta a  totes  
les dones i homes d'Esquerra Unida servir a la Ciutat de Xàtiva.

Miren, Xàtiva és una ciutat trencada després de vint anys, o inclús podríem dir  
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des del 79. Aquesta ciutat no ha aconseguit una cohesió social, econòmica i política i  
ara se'ns brinda una oportunitat històrica tal i conforme hem dit en moltes ocasions,  
una oportunitat que no podem deixar perdre.

Hui, aquest plenari es composa gràcies a un canvi social, que s'ha produït ací  
a Xàtiva,  nosaltres això ho detectàvem durant  aquestos quatre anys.  La societat  
superava la institució i  la  societat  ha fet  possible aquesta composició en la qual  
estem tots, al somriure de tots els colors i per tant aquest missatge l'hem de tenir  
molt  en compte.  Ara bé la responsabilitat  que no caiga solament  sobre aquesta  
institució, perquè hem après de la història. Sabem que en les primeres eleccions 
democràtiques tota la gent que ha lluitat moltíssim per la democràcia, per la llibertat i  
per la igualtat va dipositar totes les seues esperances en les institucions, i allò al  
final no ha quedat com aquella gent esperava. Per això hem de recuperar la política  
però sobretot hem de redefinir la política a través de la participació, partint de la idea 
que ací no sobra ningú, per això el repte de tots i totes els qui estem ací és molt  
important. Insistim en la idea d'un pacte de ciutat.

Aquesta ciutat després de molts anys no té un relat econòmic, ni social, ni  
polític. Nosaltres volem un futur per als nostres fills i per als fills dels nostres fills i per  
açò hem d'assumir aquest repte i fer política a vint anys vista. Marcar quatre línies 
estratègiques de participació econòmica, educació, cultura, igualtat i transparència.  
Tots aquells valors que ens defineixen com a poble i ho hem fet històricament. Per 
això des d'aquest grup d'Esquerra Unida, des d'aquest grup de gent honesta, de 
gent compromesa, de gent que és el reflex d'aquesta ciutat, junt amb la resta de 
companys i la resta de grups polítics, cal fer tot el possible i l'impossible perquè ens  
juguem moltíssim,  ens juguem no solament  el  calendari  electoral  dins de quatre  
anys, sinó que ens juguem el futur, el futur és nostre, és nostre perquè ho escriuen 
els pobles i allí hem d'estar.

No volia acabar hui sense dir una cosa: Ací fa quatre anys va haver-hi una  
persona que es diu Vicent Garrido, un lluitador, un activista, que ha fet molt per a 
assegurar el dret a l'existència d'aquesta gent, aquell dia va haver de marxar; hui  
està ací i continuara estant amb nosaltres.”

Acabada la intervenció del Sr. Lorente, pren la paraula el Sr. Alcalde:

“Bon dia a tots i a totes, 

Vull  que  les  meues  primers  paraules  com  Alcalde  de  Xàtiva  siguen  
d’agraïment  a  totes  aquelles  persones  que  han  fet  possible  que  hui  estiga  ací  
ocupant aquest privilegiat càrrec.

En primer lloc, vull agrair als ciutadans que el passat 24 de maig donaren un  
suport majoritari a la candidatura que encapçalava, als membres de la mateixa, als  
militants,  simpatitzants  i  a tots i  cadascun dels  companys que han estat  al  meu  
costat.  Vull  agrair  de  forma  molt  especial  als  regidors  que  m’acompanyen  en 
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aquesta legislatura: Nacho, Xelo, Jordi, Lena, Pedro i Mariola. Estic ben segur que  
donareu el màxim de vosaltres en aquest gran repte que ara comencem. 

Com no podia ser d’altra manera, també vull agrair a tots aquells que en han  
precedit en aquest ajuntament, molt especialment als anteriors alcaldes socialistes  
que ha tingut aquesta ciutat: Manolo Casesnoves, qui lamentablement ens va deixar  
el desembre de l’any 2011 i a Miquel Calabuig, qui ha sigut un dels principals artífexs  
de que hui  estiga ací.  La seua generositat,  el  seu suport  incondicional  i  la  seua 
manera d’entendre la política com un servei públic són per a mi un exemple. Miquel,  
gracies de veritat.

També vull agrair el seu suport als grups que hui han votat a favor de la meua 
investidura com alcalde, Esquerra Unida i Compromís. Grups als que m’uneix una  
més que evident afinitat  política i  en els que espere compatir  un govern que no 
només faça possible el canvi polític sinó també el canvi social que aquesta ciutat  
necessita i reclama. 

A la resta de grups en el consistori, Partit Popular i Ciudadanos, dir-los que 
espere d’ells una actitud positiva i una clara voluntat de treball en favor de la ciutat i  
de la millora de la qualitat de vida dels veïns i les veïnes de Xàtiva. Estic convençut 
de que eixe serà l’esperit en el que treballareu aquests quatre anys. A més a més, 
podeu estar segurs que el govern que encapçalaré serà un govern dialogant, obert a  
les vostres propostes i  disposat a  deixar-vos jugar el  paper  que entengueu més  
important per a vosaltres i per a la ciutat.

Jo pretenc ser un alcalde de tots i per a tots, amb la idea clara de recuperar el  
consens social i polític per donar resposta als reptes de futur que aquesta ciutat te  
en el moment actual.

En  l’àmbit  personal,  vull  tenir  unes  paraules  d’agraïment  per  a  aquelles 
persones que han estat al meu costat des del primer moment, que sempre m’ha  
donat suport i que sempre han cregut en les meues possibilitat, sense elles res d’açò 
hagués estat possible. Sense la meua dona, ma mare, el meu germà i la resta de la  
meua família aquest somni no mai hagués estat possible. Gracies a tots, junts ho 
hem aconseguit.

Però, malauradament no estem tots hui ací, falta aquell qui des de ben xicotet  
me va inculcar una forma d’entendre la vida basada en els valors de la llibertat, la  
igualtat, la solidaritat i la justícia social. Aquell que sempre me dia que calia pensar  
abans en el nosaltres que en el jo. La persona que me va ensenyar que la política 
només  té  sentit  si  serveix  per  corregir  les  desigualtats  socials  i  per  garantir  les 
millors  condicions  de  vida  a  tothom  amb  independència  de  la  seua  condició 
econòmica. Ell va ser per a mi un exemple a tots els nivells i estic segur que hui allà 
on estiga es sentirà ben orgullós del seu fill xicotet. 

Una vegada fets els agraïments corresponents m’agradaria fer una reflexió al  
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votant del dia de hui i de la importància del moment actual per a la nostra ciutat. 

És aquesta  la  desena vegada que es constitueix  l'ajuntament  després del  
retorn de la democràcia a Espanya. Aquests 40 anys de democràcia, són el seu 
conjunt una època de prosperitat i de debat democràtic. En altres ocasions, la presa  
de possessió s'ha fet en moments complicats i tempestuosos. Però Xàtiva mai s'ha 
quedat parada. Sempre ha seguit endavant. I Xàtiva ha seguit endavant no només  
per l'habilitat dels seus dirigents, ni per la visió dels que ocupaven aquest càrrec 
d'alcalde. Som nosaltres, tots nosaltres, el poble de Xàtiva, que hem defensat un  
valors que estan arrelats en la nostra història. Valors dels que han estat orgullosos  
els  nostres  avantpassats  des  de  l'època  de  Felip  Vè  i  valors  dels  que  estem 
orgullosos també la generació actual de xativins i xativines.

No descobriré res si dic que estem davant d'una època de crisis. Estem en un  
moment on l'economia s'ha debilitat  de manera enorme, com a conseqüència de 
l’avarícia d'alguns i de la falta de responsabilitat d'altres. Però també hem d'assumir  
la  nostra  incapacitat  d'haver  pres  decisions  difícils  quan  calia.  Hauríem d'haver  
preparat la ciutat per una nova era.

La  gent  ha  perdut  cases,  ha  perdut  el  treball,  s'han  tancat  empreses  i  
comerços. La sanitat, la salut és més, les nostres escoles no estan fent la funció que 
han de fer i l'ús que em donant al nostre territori, al nostre medi ambient ens ha 
debilitat com a ciutat front a altres poblacions.

Aquestes  són  dades  clares  i  objectives.  Ho  reflecteixen  les  estadístiques.  
Però com mesurem la pèrdua de confiança? Hi ha un temor que perdura des de fa 
anys i  és que Xàtiva ha entrat en decliu, està en una baixada permanent. I això 
obliga a molta gent a rebaixar les seues expectatives.

Els problemes que ens venen ara són molt reals. Són difícils i molts. Hi ha  
molta quantitat de problemes que haurem de resoldre tots junts. I hem de tindre una 
determinació: anem a resoldre-ho.

Els que esteu ací  i  els que representem al  poble vam decidir  optar per la 
il·lusió, per l'esperança per damunt de la por, van escollir treballar junts per damunt  
de barallar-se o mostrar les nostres disputes en públic. 

Jo vull  que proclamem hui  el  final  de discussions absurdes,  de les falses  
promeses, de les recriminacions i de les idees antigues que durant tant de temps 
han ofegat la nostra ciutat de Xàtiva.

Hem de deixar enrere els debats infantils. Tot el món sap que Xàtiva té un 
esperit  de resistència. Hem de reafirmar el nostre esperit de resistència. Hem de  
recordar i escollir el millor que té la nostra història. Hem de seguir portant endavant  
la noble idea de la igualtat entre les persones:  tots mereixem una oportunitat de  
buscar la màxima felicitat que ens siga possible.

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE CONSTITUTIU, NÚM. 9, DE 13 DE JUNY  DE 2015

1



La història de Xàtiva és la història d'una ciutat amb prestigi. Però el prestigi, la  
grandesa, s'ha de guanyar. Xàtiva no s'ha conformat mai amb la vida fàcil. Som una  
ciutat de gent honrada i treballadora. La nostra història no s'ha escrit amb la vida 
dels  que  no  tenien  voluntat,  la  nostra  història  s'ha  fet  amb  esforç  i  treball.  Els  
atrevits, els valents els més actius, els que heu lluitat per construir el futur sou els  
que han impulsat el llarg camí de prosperitat i llibertat que hem viscut en els últims 
40 anys.

Per nosaltres, desenes de persones van lluitar perquè el nom de Xàtiva no  
quedar  en  l'oblit  soterrat  sota  el  nom  de  Colònia  de  San  Felipe.  Desenes  de 
persones vingudes d'altres pobles, d'altres nacions van lluitar per evitar que Xàtiva 
desapareguera després de ser cremada. Per nosaltres van lluitar alguns a Almansa  
fa tres segles, o a Madrid o a l'Ebre fa poc més de 70 anys.

Són milers els homes i les dones que es van deixar les mans en carn viva  
treballant la terra per donar-nos un futur millor. Vam veure que Xàtiva unida i fidel al  
seu passat,  era més gran que la suma de cadascú d'ells.  La suma dels nostres  
orígens, les nostres riqueses o els nostres partits polítics és més que cada ambició 
individual.

I aquesta lluita és el trajecte que hui continuem. Hem de seguir sent la ciutat  
més propera més culta de tot el  País.  No som menys productius que quan vam 
començar la crisi. Els nostres treballadors no són menys imaginatius que quan va  
començar la crisi. Els nostres bens i els nostres serveis són tan necessaris com la  
setmana passada, com fa un any, com sempre. Cap ni una de les nostres capacitats 
ha disminuït per la crisi.

Però  s'ha  acabat  el  temps  de  no  moure's,  de  protegir  només  alguns  
interessos i deixar passar decisions que eren necessàries. Des de hui hem d'alçar-
se,  espolsar-se la  pols  i  començar  a  treballar  per  reconstruir  la  nostra  ciutat  de 
Xàtiva.

Perquè mirem on mirem hi ha molt de treball per fer. L'economia de la ciutat  
necessitat  treballar  amb  rapidesa  i  també  amb atreviment.  I  anem a  actuar,  no  
només  per  crear  nous  llocs  de  treball.  Volem  assentar  les  bases  d'un  nou 
creixement. Farem nous carrers, xarxes de serveis que donen oportunitats al nostre  
comerç.  Tornarem a  situar  el  saber  i  el  coneixement  en  el  lloc  que  li  pertoca.  
Utilitzarem els avanços de la ciència en benefici de tots, posarem la tecnologia al  
servei de millorar la qualitat sanitària i també la qualitat educativa. Transformarem 
les escoles i portarem la universitat pública perquè responguen a les necessitats de  
la nova época que s'obri.

Podem fer tot això. Els xativins i les xativines podem fer tot això. I junts ho  
aconseguirem.

Ja  sé  que  demà  alguns  posaran  en  dubte  la  dimensió  de  les  meves 
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ambicions. Ja sé que diran que el nostre sistema actual no permet grans plans de 
canvi. Però jo els dic que tenen poca memòria.

Quan Xàtiva ha treballat unida, quan desenes de homes i dones de Xàtiva,  
persones lliures, amb imaginació s'han unit amb un propòsit en comú i al voltant d'un 
valor, la ciutat ha tirat endavant.

Els que dubten no saben que els temps han canviat. Ja no serveix els debat  
estèril  d'abans. La pregunta que ens fem ara és si allò que fem, allò que farem,  
serveix d'alguna cosa. Ens preguntem si ajuda a les famílies, si ajuda a trobar un 
treball decent, una sanitat que puguen pagar o una jubilació digna. I les politiques on 
la  resposta  siga  sí,  anirem endavant.  Els  que gestionem diners  públics  hem de 
respondre a aquestes preguntes. Hem d'ajudar a les persones. Hem de gestionar els 
diners amb prudència, hem d'eliminar els mals hàbits i hem de fer el nostre treball a  
la llum de tot el món. És així com restablirem la confiança entre el poble i el seu 
govern.

Els reptes que tenim a davant són nous. Els instruments que utilitzarem seran  
nous, però els valors dels que depèn el nostre èxit, l'esforç, l'honradesa, el joc net, la  
tolerància, la curiositat, la lleialtat, són els de tota la vida. Són el motor que ens ha 
portat el progrés al llarg de la nostra història.

A tots els que estem ací se'ns exigeix una nova època de responsabilitat. És 
un  reconeixement  de  cada  xativí  i  xativina.  Tenim  obligacions  amb  nosaltres 
mateixos. Són obligacions que no podem acceptar com una imposició. No hi ha res  
més satisfactori que l'entrega total a aquesta feina difícil que és govern la nostra 
ciutat.

Xàtiva, davant dels nous perills que tenim en comú, de les dificultats de la  
crisi, recordem l'esperança, afrontem les dificultats i les tempestes amb calma. Que 
els fills dels nostres fills puguen dir que quan se'ns va posar a prova, vam evitar que  
es parara el progrés, no vam fer mitja volta ni vam ser dèbils. Que diguen que vam 
mirar al futur, vam mirar cap endavant, i que vam salvar el progrés i el vam posar en  
mans de les generacions futures.”

   
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  vist-i-plau del Sr.  Alcalde-President, autoritze 
amb la meua firma, com el secretari  que done fe.

VºBº:
L'ALCALDE,                                                                                  EL SECRETARI ,
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