
PLE DE L’AJUNTAMENT

SESSIÓ ORDINÀRIA NUM. 11/2015
DATA: 25 DE JULIOL DE 2015

ACTA DE LA SESSIÓ

ASSISTENTS:

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE):

Alcalde-president:

Sr. Roger Cerdà Boluda

Regidors:

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

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ: ACORD CIUTADÀ 
(EUPV:AC):

Sr. Miquel Àngel Lorente López
Sra. Francesca Chapí Albero
Sr. Miguel Alcocel Maset
Sra. María Amor Amorós Giménez
Sr. Alfred Boluda Perucho

GRUP MUNICIAPL PARTIDO POPULAR (PP):

Sra. María José Pla Casanova
Sr. Vicente Ribes Iborra
Sr. Jorge Herrero Montagud
Sra. Pilar García Morell
Sr. José Francisco Domínguez Rivera
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GRUP  MUNICIPAL COMPROMÍS PER XÀTIVA: COMPROMÍS (COMPROMÍS):

Sra. Cristina María Suñer Tormo
Sr. Joan Josep Garcia Terol
Sra. María Pilar Gimeno Calabuig

GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS (C’s):

Sr. Juan Giner Company

A la ciutat de Xàtiva, a les onze hores cinc minuts del dia 25 de juliol de dos mil 
quinze, es reuneixen en la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i  sota la 
Presidència de l'alcalde-president,  Roger Cerdà Boluda, els regidors indicats, a fi 
de celebrar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament convocada.

La corporació  està  assistida  pel  vicesecretari   Eduardo  Balaguer Pallás,  que 
actua a més com a fedetari.

El Ple es constitueix vàlidament per complir els assistents amb el terç del nombre 
legal dels seus membres, i assistir el president i el secretari.

L'alcalde declara oberta la sessió, que es desenvolupa conforme al següent 
ORDRE DEL DIA:

1r.  APROVACIÓ  DE  L'ACTA  DE  LA  SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA , 
NÚMERO 10, DE 4 DE JULIOL DE 2015

De  conformitat  amb  el  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 juntament amb la convocatòria de la present sessió.

 M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP, manifesta que en 
el  punt  10  no  es  recull  el  que  va  dir  en  el  sentit  que  els  tres  alliberats  de 
l'Ajuntament han pogut tenir retribució perquè l'Ajuntament estava sanejat.

No formulant-se cap objecció més, per unanimitat dels vint-i-un membres 
s'aprova l'acta corresponent a la sessió extraordinària celebrada el 4 de juliol de 
2015.

2n.  EXP  NÚM.  1757/2015,  NOMENAMENT  REPRESENTANTS  EN  
ÒRGANS COL·LEGIATS

El secretari dóna compte de la proposta de l'alcalde-president, de 24 de 
juny de 2015, sobre dació de compte de la constitució dels grups polítics en la 
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corporació municipal i els seus portaveus, del següent tenor literal: 

Vista la  sessió extraordinària del Ple,  de 4 de juliol  de 2015 on es van 
designar  representants  de  la  corporació  en  alguns   òrgans  col·legiats  de  la 
corporació.

Atés que en l'esmentat acord faltava designar representants en el Consell 
Municipal d'Acció i Emergència, en el Consell de la Dona, en el Consell Escolar 
Municipal, en el Consell Escolar de Centres i en el Consell Esportiu.

Atés  que  la  decisió  esmentada és facultat  del  Ple,  és pel  que  aquesta 
Alcaldia proposa:

Primer. Designar  els  següents  representants  de  la  Corporació  en  els 
òrgans col·legiats que a continuació es relacionen:

 1. Consell Municipal  d'Acció i Emergència Social. 

Presidenta: Xelo Angulo Luna
Vicepresidenta: Francesca Chapí Albero
Grup Municipal EUPV:AC: Maria Amor Amorós Giménez
Grup Municipal PP: M. José Pla Casanova / suplent Pilar García Morell

 Grup Municipal COMPROMÍS: Dolors Barberá Baraza
 Grup Municipal C's: Concepción del Campo Martínez

2. Consell de la Dona:

Presidenta: Francesca Chapí Albero
Representant a proposta de l'alcalde: Xelo Angulo Luna 
Grup Municipal EUPV:AC María Amor Amorós Giménez

           Grup Municipal PP: Pilar García Morell / suplent M. José Pla Casanova
Grup Municipal COMPROMÍS: Empar Penadés Estrela
Grup Municipal C's: Ana Sofia Lopera Santamaría

3. Consell Escolar Municipal:

Presidenta: María Amor Amorós Giménez
Regidor/a designat pel Sr. Alcalde: Xelo Angulo Luna i Joan Josep  

García Terol, indistintament i mancomunadament. 

4. Consell Escolar de Centres: 

Grup Municipal Socialista:

Isabel Abolafio (CEIP Attilio Bruschetti)
Julio Llerena (CEI Teresa Coloma)
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Pascual Chuliá (IES Dr. Lluis Simarro Lacabra)
Ricardo Soriano (CPEE Pla de la Mesquita)

Grup Municipal EUPV:AC

Nieves Aura (CEIP Gozalbes Vera)
Amor Amorós (CIPFP La Costera)
Carles Sánchez (EOI Xàtiva)

Grup Municipal PP 

Vicente Boluda Grau (CEIP Taquígraf Martí)
Pedro Pardo García (Conservatori Professional de Música Luís Milán)
Elena Llopis Arnero (IES Josep de Ribera)

Grup Municipal COMPROMÍS:

Jordi Gimeno Marzal (CEIP Jacint Casteñeda)
Artur Bellver Suñer ( CEIP Martínez Bellver)

Grup Municipal C's:

Encarnación Cercadillo García (CPFPA Francesc Bosch i Morata)

5. Consell Esportiu:

A) Junta Rectora:

Grup Municipal Socialista:

Pedro Aldavero López
Ignacio Reig Sanchis

Suplent: Jordi Estellés Carrasco. 

Grup Municipal EUPV:AC

Alfred Boluda Perucho/ suplent Miquel Alcocel Maset

Grup Municipal COMPROMÍS: 

Joan Josep Garcia Terol

Coordinadora d'associacions esportives de Xàtiva:

Vocals: Enrique Luis Mateu Bordera; Carmen Sanchis Cucarella; 
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Javier Moscardó Úbeda

B) Consell de Gerència:

Grup Municipal Socialista:

Pedro Aldavero López/ suplent Ignacio Reig Sanchis.

Grup Municipal EUPV: AC

Alfred Boluda Perucho/ suplent Miquel Alcocel Maset.

Grup Municipal COMPROMÍS:

Joan Josep Garcia Terol.

Coordinadora d'associacions esportives de Xàtiva:

Vocals: Enrique Luis Mateu Bordera; Carmen Sanchis Cucarella; Javier  
Moscardó Úbeda

Segon .  Ordenar  que  es  procedisca  a  la  modificació  estatutària  que 
corresponga a fi  que s'habilite la possibilitat d'incorporar una representació del 
Grup Municipal Partit Popular i una representació del Grup Municipal Ciudadanos 
en el Consell Esportiu Municipal, incorporant el sistema de vot ponderat.

Tercer . Procedisca's  a  comunicar  tals  nomenaments  a  les  persones  i 
institucions interessades, perquè en prenguen coneixement i efectes procedents.”

El Sr. Alcalde-President diu que en el Consell  de la Dona, substitueix la 
regidora Xelo Angulo Luna per la regidora Mariola Sanchis del Valle.

El  secretari  manifesta  que  la  portaveu  del  grup  municipal  del  PP li  ha 
comunicat que en el Consell Escolar de Centres substitueix Pedro Pardo Garcia 
per Vicente Boluda Grau. 

M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP, considera que la 
no inclusió  del  seu grup en el  Consell  Esportiu demostra que no se'ls té en 
compte. Deurien estar representats des del primer moment com a grup majoritari 
en l’oposició. Com no veu voluntat s'abstindran. 

Cristina  Maria  Suñer  Tormo,  portaveu  del  grup  municipal  Compromís 
manifesta  que  el  seu  grup  per  primera  vegada estarà  en  el  Consell  Esportiu 
perquè el  Partit  Popular durant  anys li  ho va prohibir.  El  compromís de donar 
participació   al  PP és  ferm  i  per  escrit.  Estaran  en  Proexa,  Consell  Escolar, 
Consell Esportiu i altres. La proposta és clara a favor de la participació. Era el 
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Partit Popular qui prohibia  la participació de l’oposició en els òrgans  de govern. 
El  mateix passava respecte  a l'accés a la informació. 
 

Miquel Àngel Lorente López,  portaveu del grup municipal EUPV: AC diu 
que ja en el discurs d'investidura es va dir que en els últims anys es va aprendre 
el que no havien de fer. El Partit Popular no ha deixat ni a EU ni a Compromís 
estar en el Consell Esportiu amb dret a vot. El punt que s'aprova és un exemple 
de  permeabilitat  de  les  forces  polítiques  i  de  la  societat  civil  perquè  tots  els 
Consells funcionen. 

Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE, manifesta que el 
PP ha tingut quatre anys per fer la modificació  dels estatuts del Consell Esportiu i 
no ho ha fet. Ara són víctimes de la seua pròpia estratègia. No és qüestió de fer-
se la víctima.

 M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP diu que el PSOE sí 
que estava representat com a grup majoritari en l'oposició  i ells no.

Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE, respon que el PP 
no és la segona força política i el PSOE si que ho era.

Cristina Maria Suñer Tormo, del grup municipal Compromís manifesta que 
el seu grup segueix apostant per obrir la participació als col·lectius, però el PP 
sembla voler que Compromís no estiga en el Consell Esportiu. El seu grup podria 
haver  vetat  la presència del PP en la Junta de Govern i no ho ha fet perquè no 
són sectaris. 

Miquel  Àngel  Lorente  López,  portaveu  del  grup  municipal  EUPV:  AC 
insisteix  en  el  fet  que  treballarà  perquè  el  PP i  C's  estiguen  en  el   Consell 
Esportiu. No és bona la dinàmica del “i tu més”. 

El  Sr.  Alcalde-President  manifesta  que  la  voluntat  del  Govern  és  que 
estiguen representats tots els grups. La modificació dels Estatuts hauria d'haver-
se fet fa quatre anys. Ara sí que es farà i tots estaran participats. 

L'Ajuntament en Ple, per setze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President, 
el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els cinc vots del regidors del 
grup  municipal  EUPV:  AC,  els  tres  vots  dels  regidors  del  grup  municipal 
Compromís i el vot del regidor C's) cinc abstencions (les cinc abstencions dels 
regidors del grup municipal PP) i cap vot en contra, acorda:

Primer. Designar  els  següents  representants  de  la  Corporació  en  els 
òrgans col·legiats que a continuació es relacionen:

 1. Consell Municipal d'Acció i Emergència Social
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Presidenta: Xelo Angulo Luna
Vicepresidenta: Francesca Chapí Albero
Grup Municipal EUPV: AC: Maria Amor Amorós Giménez
Grup Municipal PP: M. José Pla Casanova / suplent Pilar García Morell

 Grup Municipal COMPROMÍS: Dolors Barberá Baraza
 Grup Municipal C's: Concepción del Campo Martínez

2. Consell de la Dona:

Presidenta: Francesca Chapí Albero
Representant a proposta de l'alcalde: Mariola Sanchis del Valle
Grup Municipal EUPV: AC María Amor Amorós Giménez

           Grup Municipal PP: Pilar García Morell/ suplent M. José Pla Casanova
Grup Municipal COMPROMÍS: Empar Penadés Estrela
Grup Municipal C's: Ana Sofia Lopera Santamaría

3. Consell Escolar Municipal:

Presidenta: María Amor Amorós Giménez
Regidor/a designat pel Sr. Alcalde: Xelo Angulo Luna i Joan Josep Garcia 
Terol, indistintament i mancomunadament. 

4. Consell Escolar de Centres: 

Grup Municipal Socialista

Isabel Abolafio (CEIP Attilio Bruschetti)
Julio Llerena (CEI Teresa Coloma)
Pascual Chuliá (IES Dr. Lluís Simarro Lacabra)
Ricardo Soriano (CPEE Pla de la Mesquita)

Grup Municipal EUPV: AC

Nieves Aura (CEIP Gozalbes Vera)
     Amor Amorós (CIPFP La Costera)

Carles Sánchez (EOI Xàtiva)

Grup Municipal PP 

Vicente Boluda Grau (CEIP Taquígraf Martí)
Vicente Boluda Grau (Conservatori Professional de Música Luís Milán)
Elena Llopis Arnero (IES Josep de Ribera)

Grup Municipal COMPROMÍS:

Jordi Gimeno Marzal (CEIP Jacint Casteñeda)
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Artur Bellver Suñer (CEIP Martínez Bellver)

Grup Municipal C's:

Encarnación Cercadillo García (CPfPA Francesc Bosch i Morata)

5. Consell Esportiu:

A) Junta Rectora:

Grup Municipal Socialista:

Pedro Aldavero López
Ignacio Reig Sanchis

Suplent: Jordi Estellés Carrasco

Grup Municipal EUPV: AC:

Alfred Boluda Perucho/ suplent Miquel Alcocel Maset

Grup Municipal COMPROMÍS: 

Joan Josep Garcia Terol

Coordinadora d'associacions esportives de Xàtiva:

Vocals: Enrique Luis Mateu Bordera; Carmen Sanchis Cucarella; Javier  
Moscardó Úbeda

B) Consell de Gerència:

Grup Municipal Socialista:

Pedro Aldavero López/ suplent Ignacio Reig Sanchis

Grup Municipal EUPV: AC

Alfred Boluda Perucho / suplent Miquel Alcocel Maset

Grup Municipal COMPROMÍS:

Joan Josep Garcia Terol

Coordinadora d'associacions esportives de Xàtiva:
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          Vocals: Enrique Luis Mateu Bordera; Carmen Sanchis Cucarella; Javier 
Moscardó Úbeda

Segon. Ordenar  que  es  procedisca  a  la  modificació  estatutària  que 
corresponga a fi  que s'habilite la possibilitat d'incorporar una representació del 
Grup Municipal Partit Popular i una representació del Grup Municipal Ciudadanos 
en el Consell Esportiu Municipal, incorporant el sistema de vot ponderat.

Tercer. Procedisca's  a  comunicar  tals  nomenaments  a  les  persones  i 
institucions interessades, perquè en prenguen coneixement i efectes procedents.”

3r. EXP. NÚM. 1757/2015, MODIFICACIÓ DEL RÉGIM DE D ELEGACIÓ 
DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

El secretari dona compte de la proposta de l'alcalde-president, de 22 de 
juliol de 2015,  sobre modificació del règim de delegació de competències del Ple 
en la Junta de Govern Local, amb el tenor literal següent: 

“A  proposta  d'aquesta  Alcaldia  es  va  adoptar  acord  en la  sessió 
extraordinària del Ple, de 4 de juliol de 2015 sobre delegació de competències del 
Ple en la Junta de Govern Local.

No obstant això, és voluntat de l'equip de govern, amb vista a conferir les 
màximes cotes de transparència  i  de participació  a  la  ciutadania  de la  gestió  
municipal,  que els  acords que s'adopten sobre competències delegades en la 
Junta de Govern, fins i tot sent aquestes de mera administració ordinària, siguen 
coneguts pel Ple en sessió pública i, amb això, pels qui acudisquen a les sessions 
com a públic o les visualitzen per internet.

En el marc d'eixe coneixement general també és voluntat política que els 
acords que per delegació del Ple adopte la Junta de Govern cada mes, tot i que  
aquests  siguen  de  nombre  molt  reduït,  puguen  ser  debatuts,  si  així  fóra  de 
l'interès dels Grups polítics municipals.

En eixe context de coneixement i debat, el Ple podria fer ús de les facultats  
d'avocació  i/o  revocació  que  la  Llei  de  procediment  administratiu  comú  li  
confereix. 

Vist l'informe que emet el vicesecretari en data 22 de juliol de 2015.

Atés que es tracta d'un acord incardinable entre aquells a què es refereix  
l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i  Règim Jurídic de les 
Entitats Locals que, com a tal, no precisa de dictamen previ.

Es proposa a l'Ajuntament en Ple el següent:
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Primer. Que en l'ordre del dia de les sessions ordinàries del Ple s'incorpore  
un punt, en la part de control i fiscalització, en el qual es done compte dels acords  
adoptats per la Junta de Govern Local des de l'última sessió ordinària del Ple  
sobre aquelles matèries delegades per aquest òrgan en la Junta de Govern Local  
en virtut d'acord de data 4 de juliol de 2015 i que són les següents:

a) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en  
matèries de competència plenària.
b) L'aprovació de certificacions d'obres de competència plenària i altres actes de 
gestió davant l'execució de l'obra. 
c) Reconeixements extrajudicials de crèdits en els supòsits d'existència de crèdit  
en exercicis anteriors. 
d) La sol·licitud de subvencions i  ajudes a organismes i institucions públiques,  
quan per aquestes s'exigisca la seua aprovació pel Ple.

Segon.  La dació de compte es desenvoluparà sense perjudici de dret al  
torn de paraula dels diferents Grups municipals i del dret d'avocació i revocació 
que prenga l'òrgan que delega.”

Juan Giner Company, portaveu del grup municipal C's manifesta que està 
en contra de delegar res en la Junta de Govern Local ja que el seu grup no està 
integrat de ple dret en la mateixa. A més, pel que fa a la proposta, podria arribar a 
donar-se un conflicte d'interessos si el Ple revoca alguna cosa que ha acordat 
abans la Junta de Govern.

M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP considera que no 
és necessari però si és per a què la gent puga assabentar-se'n ho veu bé. No 
entén la revocació.

Miquel  Àngel  Lorente  López,  portaveu  del  grup  municipal  EUPV:  AC 
manifesta  que  han vingut  parlant  de  transparència  i  ara  toca ser  conseqüent. 
Qualsevol acord de la Junta Govern Local ha de donar-se compte i poder debatre 
i revocar. 

Ignacio  Reig  Sanchis,  portaveu  del  grup  municipal  PSOE,  diu  que,  en 
realitat, el que conté és una mera dació de compte, mostrar a la ciutadania el que 
ha fet la Junta de Govern Local per delegació. La revocació és limitada. 

El Sr. Alcalde-President demana al secretari que informe sobre els límits a 
la facultat de revocació. El secretari informa.

El Sr. Alcalde-President diu que la delegació s'ha fet per operativitat i són 
temes de mera administració ordinària. A més, ara es donarà compte en el Ple i 
en acta i internet perquè tothom ho conega.
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L'Ajuntament en Ple, per setze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President, 
el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els cinc vots del regidors del 
grup  municipal  EUPV:  AC,  els  tres  vots  dels  regidors  del  grup  municipal 
Compromís i el vot del regidor C's) cinc abstencions (les cinc abstencions dels 
regidors del grup municipal PP) i cap vot en contra, acorda:

Únic. Aprovar la proposta del Sr. Alcalde sobre la modificació  del règim de 
delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local.

4t.  EXP.  NÚM.  1984/2015,  MODIFICACIÓ  DEL  CALENDARI  DE  LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL MES D'AGOST 

El secretari dóna compte de la proposta de l'alcalde-president, de 7 de juliol 
de 2015,  sobre modificació del calendari de la sessió ordinària del Ple del mes 
d'agost, amb el tenor literal següent: 

“Vist  l'acord d'aprovació  del  calendari  de sessions adoptat  per  al  vigent 
mandat pel Ple municipal en sessió celebrada el passat dia 4 de juliol de 2015. 
Atés que, d'acord amb el calendari esmentat,  el Ple celebrarà sessió ordinària 
l'últim dissabte de cada mes, a les 11 hores, la qual cosa suposa que la sessió 
ordinària del mes d'agost pròxim hauria de celebrar-se el 29 del mes esmentat.

Vista la proposta que la Secretaria General eleva a aquesta Alcaldia sobre 
modificació puntual del calendari de sessions ordinàries per al referit mes d'agost, 
que s'expressa evidenciant la conveniència de desplaçar la sessió esmentada fins 
a la segona setmana del mes de setembre, concretament el dia 12 de setembre, a 
fi  que  durant  la  primera  setmana  del  mes  esmentat  puguen  celebrar-se  les 
sessions  de  les  respectives  comissions  informatives  que  dictaminen  els 
assumptes  que,  finalment,  recaiguen  en  seu  plenària.  Tot  això  conciliant  la 
tramitació d'expedients amb el gaudi de les vacances anuals, que la major part del 
personal pren a l'agost, així com la ralentització de la gestió administrativa que, 
per pura lògica, es produeix entre els dies 15 i 20 d'agost.

Per tot allò que s'ha exposat, propose al Ple: 
Únic . Que es modifique puntualment el calendari de sessions ordinàries del 

Ple pel que fa al mes d'agost de 2015, que passaria a celebrar sessió ordinària el 
dissabte 12 de setembre, a l'hora de costum. “

L'Ajuntament en Ple per unanimitat dels vint-i-un regidors,  ACORDA:
Únic.  Aprovar  la  proposta  anteriorment  transcrita  sobre  modificació  del 

calendari de la sessió ordinària del Ple del mes d'agost.

5é. EXP. NÚM. 2014/2015, PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 
189 DEL ROM PER A REGULAR EL DRET DE TORN PÚBLIC DE  PRECS I 
PREGUNTES

Conforme al previngut en l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 
de  novembre,  en  tractar-se  d'un  assumpte  que  no  ha  estat  dictaminat  en  el 
moment de la convocatòria de la sessió, el Sr. Alcalde-President sol·licita que es 
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passe a votació la ratificació de la meritada inclusió en l'ordre del dia.

L'Ajuntament  en  Ple,  per  unanimitat  dels  vint-i-un  membres  acorda:
Únic. Ratificar la inclusió de l'assumpte en l'ordre del Dia.

El  secretari  dóna  compte  de  la  proposta  del  regidor  de  Participació 
Ciutadana, de 10 de juliol de 2015, amb relació a la modificació del Reglament 
orgànic municipal per a regular el dret a torn públic  de precs i preguntes, amb el 
següent tenor literal:

“L'article 189 del Reglament Orgànic Municipal disposa el següent: “Acabada la 
sessió del Ple, el senyor alcalde pot establir un torn de precs i preguntes amb el  
públic assistent sobre temes concrets d'interés municipal.  Correspon al senyor 
alcalde ordenar i tancar aquest torn”.

No obstant això, és voluntat de la Regidoria de Participació Ciutadana, que  
compartixen la resta de regidors i regidores integrants del Govern municipal, obrir  
vies d'impuls efectiu de la participació dels ciutadans i ciutadanes en l'activitat  
pública del seu Ajuntament per a la qual cosa, com a forma d'obrir la Institució, es  
considera  fonamental  permetre  la  seua  participació  en  finalitzar  les  sessions 
plenàries, en tant fòrum de màxima representació democràtica.

A aquest efecte es proposa una modificació puntual del ROM, en concret  
de l'article 189, que regularà el dret a torn públic de precs i preguntes com a dret  
subjectiu de la ciutadania, abandonat el caràcter discrecional de l'alcalde i, per 
tant, no reglat. 

L'article quedaria redactat de la manera següent:

Article 189. DRET A TORN PÚBLIC DE PRECS I PREGUNTES

Acabada la sessió del Ple, l'Alcaldia establirà un torn de precs i preguntes amb el  
públic assistent sobre temes concrets de competència municipal. Correspondrà a  
l'Alcaldia ordenar aquest torn. Per al desenvolupament del torn de referència es  
tindran en compte les següents normes:

La petició de participar en el torn de precs i preguntes haurà de formular-se per  
escrit i amb una antelació mínima de 48 hores a la data de celebració de la sessió  
ordinària del Ple. Es farà constar succintament l'assumpte que es tracte i el prec o  
la pregunta que es formula, com també el regidor o regidora a qui vaja adreçat. 

Els  precs  i  preguntes  així  formulats  hauran  de  contestar-se,  excepte  causa 
excepcional degudament justificada, en la sessió immediatament posterior.

Motivadament podrà respondre's en la sessió següent havent de, no obstant això,  
conferir al públic el motiu pel qual no resulta possible donar resposta immediata al 
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prec o a la pregunta. 

No obstant allò dit en l'apartat b), els i les edils que així ho tinguen per convenient  
podran donar resposta als precs i preguntes que es formulen sense atendre els  
requisits de temporalitat i competència establerts en l'apartat a).
Cas que es presenten diversos precs o  preguntes sobre una mateixa qüestió 
l'alcalde podrà disposar que es responguen en unitat d'acte. 
Cas que es tracte d'assumptes aliens a la competència municipal, sub iudice o 
que atempten contra el drets protegits (com ara la protecció de dades o altres)  
l'alcalde  podrà  disposar  que  es  responguen  pel  conducte  del  procediment  
ordinari. 
Cas que es plantegen massivament precs i/o preguntes en una mateixa sessió, 
l'alcalde podrà disposar la seua resposta en la sessió ordinària següent, o bé, la 
seua resposta per escrit.
Cas que es presenten precs i preguntes en nom d'un col·lectiu s'assenyalarà la 
persona que haja d'intervenir en nom d'aquest. 
Els  escrits  en  què  es  formulen  precs  o  preguntes  es  presentaran  davant  del  
Registre General d'entrada, bé presencialment, bé telemàticament.

Per la qual cosa es proposa adoptar acord de modificació de l'article 189 
del ROM, en el sentit apuntat.”

Vist l'informe-proposta del vicesecretari, de 22 de juliol de 2015, de caràcter 
preceptiu.

Juan Giner Company, portaveu del grup municipal C's diu que no s'han de 
posar  barreres a que els ciutadans pregunten.   Ha de preguntar-se lliurement 
sense procediment. No tindre por a acontentar. D'acord amb la proposta.

M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP, manifesta que no 
hi ha necessitat de modificar el ROM. Si els regidors són la veu del poble han de 
ser el regidors qui pregunten. Demana que no hi haja por i que es deixe preguntar 
sense barreres ni procediments. La proposta es queda a mig fer.

Cristina Maria Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Compromís  és 
partidària  d'arbitrar  mesures  actives.  Tanta  celeritat  impedeix  fer  aportacions. 
Deuria d'ampliar-se la possibilitat de fer preguntes  sobre assumptes  que formen 
part  de  l'ordre  del  dia.  Una  vegada  posats  a  modificar  el  ROM  deurien 
d'incorporar-se  molt  més  propostes  de  millora  i,  a  més,  amb  molta  més 
participació. Diu que s'abstindrà i que aportarà en fase d'al·legacions. 

Miquel Àngel Lorente López, portaveu del grup municipal EUPV: AC, posa 
de manifest l'eficàcia de la regidoria de Participació Ciutadana com a carta de 
presentació  de  la  manera  d’actuar  de  l’actual  Govern  municipal.  Agraeix  la 
receptibilitat de l'alcalde. És la millor manera d'aproximar el Ple al poble. Es fa 
d'una manera mínimament reglada però amb possibilitat d'immediatesa. S'ha de 
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donar al públic proactivitat baix principis de respecte i amabilitat.

Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE, manifesta que no 
es fica cap barrera. Tothom  podrà preguntar el que vulga i  a ser possible es 
contestarà en el moment. Podria haver-se fet per resolució d'alcaldia i  es fa amb 
les màximes cotes de participació i amb total possibilitat de fer al·legacions. 

Juan Giner Company, portaveu del grup municipal C's,  planteja que tothom 
puga preguntar lliurement del que s'està parlant en el plenari si hi ha disponibilitat 
a respondre per part dels  regidors o regidores.

El  Sr.  Alcalde-president  explica  que  són  moltes  les  mesures  que  van 
donant-se en pro de la transparència i la participació ciutadana, com ara mateix el 
dia i hora dels plenaris, el torn de precs i preguntes al públic. El que pretén la 
proposta és  una modificació al ROM per tal de reglar la participació de la gent en 
els plenaris. Fer-ho per escrit és per obligar a respondre oralment en la mesura 
del possible i per la lògica necessitat de recopilar informació. Els canvis promesos 
començaran a visualitzar-se. Educació i respecte són fonamentals.

I vist el procediment establert per a l'aprovació d'ordenances i reglaments 
en l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim 
local,  així  com que  l'assumpte,  conforme a  l'establert  en l'article  47.2.f)  de la 
mateixa norma, requereix quòrum especial de majoria absoluta.

L'Ajuntament en Ple per tretze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-president, 
els sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els cinc vots dels regidors del 
grup  municipal  EUPV:  AC  i  el  vot  del  regidor  del  grup  municipal  C's)  huit 
abstencions (les cinc abstencions dels regidors del grup municipal PP i les tres 
abstencions dels regidors del grup municipal  Compromís) i  cap vot en contra, 
acorda:

Primer. Aprovar  inicialment la modificació  de l'article  189 del  Reglament 
Orgànic Municipal, que quedaria redactat de la manera següent:

Article 189. DRET A TORN PÚBLIC DE PRECS I PREGUNTES

Acabada la sessió del Ple, l'Alcaldia establirà un torn de precs i preguntes amb el  
públic assistent sobre temes concrets de competència municipal. Correspondrà a  
l'Alcaldia ordenar aquest torn. Per al desenvolupament del torn de referència es  
tindran en compte les següents normes:

La petició de participar en el torn de precs i preguntes haurà de formular-se per 
escrit i amb una antelació mínima de 48 hores a la data de celebració de la sessió 
ordinària del Ple. Es farà constar succintament l'assumpte que es tracte i el prec o  
la pregunta que es formula, com també el regidor o regidora a qui vaja adreçat. 
Els  precs  i  preguntes  així  formulats  hauran  de  contestar-se,  excepte  causa  
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excepcional degudament justificada, en la sessió immediatament posterior.
Motivadament podrà respondre's en la sessió següent havent de, no obstant això,  
conferir al públic el motiu pel qual no resulta possible donar resposta immediata al 
prec o a la pregunta. 
No obstant allò dit en l'apartat b), els i les edils que així ho tinguen per convenient  
podran donar resposta als precs i preguntes que es formulen sense atendre els  
requisits de temporalitat i competència establerts en l'apartat a).
Cas que es presenten diversos precs o preguntes sobre una mateixa qüestió 
l'alcalde podrà disposar que es responguen en unitat d'acte. 
Cas que es tracte d'assumptes aliens a la competència municipal, sub iudice o 
que atempten contra el drets protegits (com ara la protecció de dades o altres) 
l'alcalde  podrà  disposar  que  es  responguen  pel  conducte  del  procediment  
ordinari. 
Cas que es plantegen massivament precs i/o preguntes en una mateixa sessió,  
l'alcalde podrà disposar la seua resposta en la sessió ordinària següent, o bé, la  
seua resposta per escrit.
Cas que es presenten precs i preguntes en nom d'un col·lectiu s'assenyalarà la 
persona que haja d'intervenir en nom d'aquest. 
Els  escrits  en què  es formulen  precs  o  preguntes es  presentaran  davant  del  
Registre General d'entrada, bé presencialment, bé telemàticament.

Segon. Ordenar l'obertura d'un període d'exposició pública de trenta dies 
hàbils durant els quals l'expedient romandrà de manifest en la Secretaria General 
per a consulta i a l'efecte de presentació de reclamacions i suggeriments.

Tercer. Finalitzat  el  període d'informació i  participació pública l'expedient 
tornarà al  Ple per a resolució de les reclamacions i  suggeriments presentats i 
aprovació  definitiva.  Cas  de  no  presentar-se'n  cap  s'entendrà  definitivament 
adoptat l'acord fins llavors provisional.

6é. EXP. NÚM. 1906/2015, DETERMINACIÓ DE LES FESTES  LOCALS 
NO RECUPERABLES PER A L'ANY 2016

Donat compte de l'escrit del Servei Territorial de Treball i Economia Social 
de València, en el qual se sol·licita l'acord del Ple d'aquesta Corporació en què es 
proposen les dues festivitats locals que, amb caràcter retribuït i no recuperable i 
pel seu caràcter tradicional, hauran de celebrar-se, a la ciutat de Xàtiva, durant el 
pròxim  any  2016,  a  fi  de  procedir  a  l'elaboració  del  calendari  laboral  de  la 
província per al pròxim any. 

Considerant  que  les  dues  festes  locals  que  se  celebren  en  aquest 
municipi, els dies 1 i 5 d'agost, no coincideixen en dies festius. 

Vista la proposta del regidor delegat de Promoció Econòmica Local, en 
què sol·licita la declaració dels dies 1 i  5 d'agost de 2016, dilluns i  divendres, 
respectivament, com a festes locals per a l'any 2016. 
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Vist l'Informe-proposta del Departament de Gestió de Personal,  amb el 
conforme, fiscalitzat i signat per la Intervenció Municipal. 

Vist el Dictamen de la Comissió Informativa Sociocultural i de Promoció 
Econòmica de 15 de juliol de 2015.  

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, acorda: 

Primer. Declarar  que  les  dues  festes  locals  no  recuperables  seran  a 
aquesta Ciutat, per al pròxim exercici 2016, les corresponents als dies 1 d'agost, 
dilluns, festivitat de Sant Feliu i 5 d'agost, divendres, festivitat de la Mare de Déu 
de la Seu. 

Segon. Remetre una còpia certificada del present acord al Servei Territorial 
de Treball de València i donar compte de la mateixa a l'Associació d'Empresaris 
de Xàtiva. 

7é.  EXP.  NÚM.   653/2015  PER A L’AMORTITZACIÓ ANTICI PADA DE 
PRÉSTECS.  PER  A  L’AMORTITZACIÓ  ANTICIPADA  DELS  PRÉS TECS 
CONCERTATS PER PROEXA

Es  dóna  compte  dels  antecedents  de  l’expedient  on  consta  escrit  del 
regidor  d’Hisenda  en  què  proposa  l’inici  de  l’expedient  per  a  l’amortització 
anticipada  de  la  totalitat  dels  préstecs  concertats  per  PROEXA amb Bankia  i 
Caixa d’Ontinyent, amb càrrec al romanent de tresoreria de lliure disposició.

Atés que a 1 de gener de 2015 PROEXA tenia pendent  d’amortitzar  la 
quantitat de 790.000 €, que per a 2015 ha pressupostat la quantitat de 240.000, 
en concepte d’amortització de préstecs.

Vist  que  el  Ple  de  l’Ajuntament,  de  2  de  març  va  acordar  transferir  a 
PROEXA  la  quantitat  de  350.000  euros  per  amortitzar  anticipadament  els 
préstecs.  Per  tant  si  l’Ajuntament  transfereix  200.000  euros,  PROEXA  tindrà 
recursos suficients per cancel·lar l’import total dels préstecs concertats.

Vist que el Ple de la Corporació de 6 de juny de 2014 va aprovar el pla de 
reducció de deute, en el qual consta el compromís de la Corporació d’assolir un 
percentatge de deute viu sobre ingressos corrents del 74,5%, per al qual cosa 
haurà de mantenir les amortitzacions previstes en el pressupost 2015.

Vist  que  d’acord  amb  l’article  32  de  la  Llei  2/2012,  d’Estabilitat 
Pressupostària, el romanent de tresoreria de lliure disposició podrà destinar-se a 
la reducció de l’endeutament.
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Vist que l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de la Hisendes 
Locals estableix la competència del Ple per a l’aprovació de les modificacions del 
pressupost  per  suplement  de  crèdit  finançades  amb  romanent  líquid  de 
Tresoreria.

Vist  el  dictamen favorable  de  la  Comissió  de  Règim Interior,  Hisenda i 
Especial de Compte, de data 17 de juliol, i que l’expedient ha estat fiscalitzat de 
conformitat per la interventora.

Juan Giner Company, portaveu del grup municipal C's, manifesta estar a 
favor  donat  el  superàvit.  Pregunta  quan  es  farà  l'auditoria  interna  que  es  va 
prometre durant les eleccions.

M. José Pla  Casanova, portaveu del grup municipal PP, diu que l'informe 
és molt clarificador. Explica els deutes de Proexa i les previsions d'amortització ja 
fetes. Amb els recursos que té Proexa poden amortitzar-se els préstecs. Felicita 
l'anterior  regidor  d'Hisenda.  Demana  a  l'actual  regidor  que  rectifique  les 
declaracions que Proexa està endeutada.

Cristina  María  Suñer  Tormo,  portaveu  del  grup  municipal  Compromís, 
explica que el seu grup ha vingut demanant amb insistència la cancel·lació de 
préstecs. L’Ajuntament te diners de superàvit perquè no els ha pogut gastar per 
imperatiu legal. Proexa torna ara al deute zero que és d'on mai va haver d'eixir. La 
senda de la coherència i normalitat torna a Proexa. Es va utilitzar per a tot menys 
per a la promoció econòmica. 

Miquel  Àngel  Lorente  López,  portaveu  del  grup  municipal  EUPV:  AC 
considera molt positiu acabar amb  el deute de Proexa atés el seu elevat interés. 
Es posa el comptador a zero perquè Proexa comence a projectar en benefici de la 
Ciutat,  recuperar projectes i fer-la útil. 

Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE, manifesta que la 
gestió del PP té dos punts dèbils fonamentals: el deute derivat del Pla Montoro i el 
deute de Proexa. Proexa va haver de demanar dues pòlisses que  van arribar a 
estar  en  descobert.  Es  van  pagar  seixanta  mil  euros  l'any  en  concepte 
d’interessos. Sols en aquesta legislatura la Ciutat estalviarà 240.000 €. No pot 
retirar les seues declaracions sobre Proexa perquè són veritat. 

L'Ajuntament en Ple per unanimitat dels vint-i-un membres acorda:

Primer. Aprovar la modificació del pressupost per suplement de crèdit, per 
un import total de 200.000 € finançat amb romanent líquid de tresoreria, i ampliar 
l’aplicació de transferències corrents a PROEXA, d’acord amb el resum següent:

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Concepte Descripció Import
87000 Romanent de tresoreria no afectat 200.000,00
Total modificació del pressupost d’ingressos 200.000 ,00
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PRESSUPOST DE DESPESES
Aplicació Descripció Import
9210.4400 Transferències corrents a PROEXA 200.000,00
Total modificació pressupost de despeses 200.000,00

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí  
Oficial  de la  Província per  termini  de 15 dies,  durant  els  quals  els  interessats 
podran  examinar-lo  i  presentar  reclamacions  davant  el  Ple.  L’expedient  es 
considerarà definitivament aprovat si durant el termini de temps establert no es 
presenten reclamacions; Cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-
les.

Tercer. Cancel·lar anticipadament la totalitat dels préstecs concertats per 
PROEXA amb Bankia i Caixa d’Ontinyent.

Quart. Notificar el present acord a PROEXA SA, a les entitats financeres 
Bankia i Caixa d’Ontinyent, al Servei de Relacions Financeres amb les Entitats 
Locals  de  la  Generalitat  Valenciana,  i  donar  compte  del  mateix  a  l’Oficina 
Pressupostària i a la Tresoreria per al seu coneixement i efectes, encarregant al 
tresorer la materialització del present acord.

8é. EXP. NÚM.  892/2015 PER A L’APROVACIÓ DEL RECONEIXE MENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, FACTURES DE 2014. SEGONA RELACIÓ

Es dóna compte dels antecedents de l’expedient on consta que l’Oficina 
Pressupostària ha preparat la segona relació extrajudicial de crèdits, per un import 
de 249.056,93 €, corresponent a factures registrades l'any 2014 i que no tenien 
crèdit pressupostari. 

Vist  que l'article 26.1 del  RD 500/90,  de 20 d'abril,  que desenvolupa el 
capítol primer del títol sisé del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, estableix 
que a càrrec dels crèdits de l'estat de despeses de cada pressupost sols podran 
contraure's  obligacions  derivades  d'adquisicions,  obres,  serveis  i  la  resta  de 
prestacions  que  en  general  es  realitzen  l'any  natural  del  propi  exercici 
pressupostari (art. 176,1 TRLRHL).

Vist que el RDL 781/1986, que aprova el Text refós de les disposicions en 
matèria de règim local, en l’article 23.e estableix que correspondrà al Ple de la 
Corporació  el  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits  sempre  que  no  existesca 
dotació pressupostària.

En relació al  seu finançament i  d’acord amb l’informe de la interventora 
sobre el destí del superàvit de la liquidació de l’exercici 2014, aprovat per la JGL 
de data 30 de març de 2015, es farà amb càrrec al romanent de Tresoreria per a 
despeses generals.
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Vist l’informe conjunt de la Secretaria i de la Intervenció municipal, emés en 
data 10.07.2015 sobre la tramitació a seguir  en els supòsits de reconeixement 
extrajudicial  de  crèdits  derivats  de  la  contractació  irregular  que  obra  en 
l’expedient.

Vist el dictamen de la Comissió de Règim Interior i Hisenda, celebrada el 
17 de juliol.

Juan  Giner  Company,  portaveu  del  grup  municipal  C's  pregunta  per  la 
factura del castell de focs d’artifici corresponent a les festes d’Anahuir.

Cristina  Maria  Suñer  Tormo,  portaveu  del  grup  municipal  Compromís 
manifesta  que  el  que  ara  s'aprova  constitueix  un  canvi  fonamental.  No  va  a 
generar despeses nul·les que després es reparen i el Ple alça i  paga. Ara es 
realitzarà una diligència d'investigació a fi de conèixer per què s'arriba a aquesta 
situació. Es tramitarà per responsabilitat patrimonial i s'exigiran responsabilitats. 
El  cas del  Canal de Bellús és un exemple de mala praxi  respecte d'una obra 
històrica  amb  sobrecostos  i  funcionament  indegut.  La  justificació  de  l'excés 
d'aigua en el consum d'estiu és vergonyós.

Miquel  Àngel  Lorente  López,  portaveu  del  grup  municipal  EUPV:  AC 
considera que els reconeixements de crèdits són un exemple del que no s'ha de 
fer. Xàtiva s'ha caracteritzat per tenir abundància d'aigua i la intervenció al Canal 
de Bellús posa en perill el subministrament regular per mala praxi. Aposta per una 
altra manera de treballar. 

Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE diu que és una 
despesa sense consignació. La segona d'aquest any. Abans ja es van reconéixer 
19.000 € a EGEVASA. Una obra de més d'un milió d'euros el resultat del qual és 
tirar a l'embornal una quantitat ingent de diners, prop de 440.000 euros en dos 
anys.  Ara  s'ha  de  fer  un  arranjament  per  solucionar  el  desperfecte.  Sobre 
l'auditoria s'està en açò però la urgència impedeix atendre-ho tot. Ara ha sigut la 
sentència del CCX i després vindrà la de la Ciutat de l'Esport.

El Sr. Alcalde-president diu que la conseqüència de la mala planificació i 
execució  de  l'obra  Canal  de  Bellús  està  provocant  talls  d'aigua  i  molèsties. 
Demana disculpes a la ciutadania. Està treballant per a informar la població al 
més  aviat  possible.  L'aigua  històricament  entrava  cavallera  i  ara  necessita 
bombes impulsió. Serà necessari  gastar-se 90.000 mil euros per a garantir que 
l'aigua arribe als dipòsits. El problema és greu.

L'Ajuntament en Ple per unanimitat dels vint-i-un membres, acorda: 

Primer. Aprovar la modificació del pressupost per suplement de crèdit, per 
un  import  total  de  249.056,93 €,  ampliant  les  aplicacions  corresponents  al 
reconeixement  extrajudicial  de  crèdits,  d’acord  amb  la  següent  relació  de 
conceptes i aplicacions:
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PRESSUPOST D’INGRESSOS
Concepte Descripció Import
87000 Romanent de tresoreria no afectat 249.056,93
TOTAL INGRESSOS 249.056,93

PRESSUPOST DE DESPESES
Aplicació Descripció Import
9200/22403 Indemnitzacions patrimonials 249.056,93
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 249.056,93

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí  
Oficial  de la  Província per  termini  de 15 dies  durant  els  quals  els  interessats 
podran  examinar-lo  i  presentar  reclamacions  davant  el  Ple.  L’expedient  es 
considerarà definitivament aprovat si durant el termini de temps establert no es 
presenten reclamacions; Cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-
les.

Tercer. Que s’inicien els expedients per les àrees gestores responsables de 
les factures als efectes de declarar la nul·litat dels actes de contractació i iniciar 
expedient de responsabilitat patrimonial que fixe l’import de la indemnització al 
contractista.

9é. EXP. NÚM. 1113/2015, APROVACIÓ INICIAL DE LA MO DIFICACIÓ 
DEL  PRESSUPOST  PER  SUPLEMENT  DE  CRÈDITS  I  CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS,  FINANÇADA  AMB  ROMANENT  DE  LÍQUID  DE  
TRESORERIA 

Vist el dictamen de la Comissió de Règim Interior, Hisenda i Especial de 
Comptes, del tenor literal següent:

Es dóna compte dels antecedents de l'expedient on consta informe de data 
27 de març de la interventora sobre el finançament d’inversions financerament 
sostenibles, d’acord amb allò establert en la DA 16ena del Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals, amb càrrec al romanent de Tresoreria, segons el que estableix 
la  DA 6ena  de  la  Llei  2/2012  d’estabilitat  pressupostària,  informe que  va  ser 
aprovat per la JGL de data 30 de març.

Vist que l’aportació de l’Ajuntament al projecte de restauració del refectori 
de Sant Domènec, és de 819.987,54 €, el que suposa una aportació del 25% del 
cost total, més el cost total dels honoraris de direcció i redacció de projectes per 
import de 306.036 €.

Vist  que  d’acord  amb  la  proposta  del  regidor  s’ha  decidit  finançar,  en 
aquesta  anualitat,  el  35%  del  cost  de  restauració,  més  un  70%  del  cost 
d’honoraris, el que suposa una aportació total per a 2015 de 501.221,15 €.
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Vista la relació d’inversions aprovada per la JGL de data 30 de març:

Pla eficiència energètica il·luminació en tecnologia LED. Aportació municipal
….............................................................................................................. 30.000,00
Pla eficiència energètica, calderes. Aportació municipal …..................... 60.000,00
Obres d'urgència reparació Canal de Bellús Tram arcadetes d'Alboi …...52.653,86

Vist l’acord de la JGL de 30 de març de 2015, en què s'aprova l’informe de 
la interventora sobre el destí del superàvit pressupostari de la liquidació de 2014 i 
d'acord  amb la  DA 6ena  de la  Llei  2/2012,  d’estabilitat  pressupostària,  podrà 
destinar-se a inversions productives.

Vist que l'article 177 del TRLRHL, estableix la competència del Ple per a 
l’aprovació  de  les  modificacions  del  pressupost  per  crèdits  extraordinaris  i 
suplement de crèdits finançades amb romanent líquid de Tresoreria.

Vist que l’expedient ha estat fiscalitzat de conformitat per la interventora.

Juan Giner Company, portaveu del grup municipal C's  diu que cal pagar 
l'aportació municipal a l’obra de Sant Domènec i la redacció d'aquest projecte, a 
més  de  la  sentència  del  CCX.  Es  paga  amb  romanent.  En  cas  necessari  el 
tresorer proposa operació de Tresoreria. D’acord.

Miquel  Àngel  Lorente  López,  portaveu  del  grup  municipal  EUPV:  AC, 
manifesta estar a favor. Gran part és per a reactivar l'economia de la ciutat però 
quasi quatre cents mil euros són per a la mercantil FCC per sentència. De nou 
diners que no reverteix a reactivar la Ciutat.

Ignacio  Reig Sanchis,  portaveu  del  grup municipal  PSOE,  diu  que amb 
aquest acord arribaran prou diners a Xàtiva. En concret 3’6 milions d'euros per a 
Sant Domènec. La sentència del CCX de nou és un obstacle.  Espera que les 
quantitats compromeses arriben. 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, acorda:

Primer. Aprovar inicialment la modificació del pressupost per suplement de 
crèdits i  crèdits extraordinaris, per un import total de  1.035.563,98  € finançada 
amb romanent líquid de Tresoreria, d’acord amb el resum següent:

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Concepte Descripció Import
87000 Romanent de tresoreria no afectat 1.035.563,98
Total modificació del pressupost d’ingressos 1.035.5 63,98

PRESSUPOST DE DESPESES
Concepte Descripció Import
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Suplement de crèdits
1650/62303 Pla eficiència energètica il·luminació en tecnologia 

LED. Aportació municipal 30.000,00
1650/62304 Pla eficiència energètica, calderes. Aportació 

municipal 60.000,00
9200/22403 Indemnitzacions patrimonials 391.688,97

Crèdits extraordinaris
1510/68200 Restauració del refectori de l'exconvent de Sant 

Domènec (plurianualitat 35% aportació 2015) 286.995,64
1510/68900 Restauració del refectori de l'exconvent de Sant 

Domènec (redacció de projectes 70%) 214.225,52
1610/61901 Obres d'urgència reparació Canal de Bellús tram 

arcadetes d'Alboi 52.653,86
TOTAL MODIFICACIÓ DE DESPESES 1.035.563,98

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial  de la  Província per  termini  de 15 dies,  durant  els  quals  els  interessats 
podran  examinar-lo  i  presentar  reclamacions  davant  el  Ple.  L’expedient  es 
considerarà definitivament aprovat si durant el termini de temps establert no es 
presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-
les.

10é.  EXP.  NÚM.  1904/2015,  APROVACIÓ  DE  LA  REVOCACIÓ  DE 
L'ACORD  I  RETIRADA  DEL  TÍTOL  HONORÍFIC  D'ALCALDE  HO NORARI 
PERPETU  I  FILL  ADOPTIU  I  PREDILECTE  DE  LA  CIUTAT  DE  XÀTIVA 
ATORGAT DURANT LA DICTADURA AL DICTADOR FRANCO

Vists els antecedents que obren en la Secretaria General, on consta que 
l'Ajuntament  en  Ple,  en  sessió  ordinària  celebrada  el  10  d'agost  de  2012,  va 
acordar el següent :

Primer.  Incoar  expedient  per  a  la  revocació  del  títol  honorífic  d'Alcalde  
honorari  perpetu i fill adoptiu i predilecte de la Ciutat de Xàtiva, atorgat durant la 
dictadura al general Franco i per a la revocació del topònim Plaça del  País 
Valencià i la seua substitució per de la Comunitat Valenciana.

Segon. Sol·licitar els informes tècnics i jurídics que resulten procedents, i  
sotmetre l'expedient a la ulterior consideració del Ple.

Tercer.  Donar  compte  del  present  assumpte  a  la  Comissió  Informativa  
Sociocultural en la primera sessió que aquesta celebre. 

Atés que, amb data 15-12-2012 va ser emés informe tècnic per part de 
l'arxiver municipal en el qual posa de manifest els antecedents obrants i amb data 
2  de setembre de 2013 va ser emés informe jurídic  per  part  del  vicesecretari 
municipal en el qual es posen de manifest les consideracions jurídiques.
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Atés  que,  aquest  últim  informe  explica  la  procedència  de  retirar  el 
nomenament  conferit  a  Francisco  Franco  Bahamonde,  revocant  l'acte 
administratiu dictat en origen, o bé, iniciar un expedient de revisió d'ofici. Afegeix 
que en els últims anys els tribunals de justícia han vingut entenent que la retirada 
dels títols  honorífics a Francisco Franco Bahamonde ha de ser inclosa en els 
supòsits contemplats en la Llei de Memòria Històrica (Llei  52/2007) ja que qui 
ostenta  aquests  títols  no  va  accedir  a  la  Prefectura  de  l'Estat  de  forma 
democràtica  i,  per  tant,  el  manteniment  d'aquests  títols  resulta  contrari  a  la 
Constitució Espanyola. 

Atés que l'esmentat Informe arriba a la conclusió dient  ”... no hi ha dubte 
que la retirada del títol honorífic d'alcalde honorari perpetu i fill adoptiu i predilecte  
de la Ciutat de Xàtiva, atorgat per la Comissió Gestora de l'Ajuntament de Xàtiva  
el dia 11 de desembre de 1946 a Francisco Franco Bahamonde resulta pertinent,  
al  marge  de  per  altres  motius,  per  pur  ministeri  de  la  Llei,  concretament  per  
mandat de l'article 15 de la Llei  52/2007, de 26 de desembre,  per  la qual  es 
reconeixen i  amplien drets i  s'estableixen mesures en favor dels qui  van patir  
persecució  o  violència  durant  la  guerra  civil  i  la  dictadura,  tal  com ha  sigut  
interpretat aquest precepte per la jurisdicció ordinària”. 

Atés que, sobre la revocació de la denominació Plaça del País Valencià i la 
seua  substitució  per  Comunitat  Valenciana,  l'informe  explica  que  el  Tribunal 
Superior de Justícia ve entenent no ajustada a l'Estatut d'Autonomia la utilització 
de la denominació “País Valencià”  per a definir  així  la  “Comunitat  Valenciana” 
quan es fa substitutivament. No obstant això, els tribunals no troben retret a la 
seua utilització “com a antecedent històric”. 

Resultant  que,  conclou  l'informe  dient  “no  és  il·legal  que  una  via  es 
denomine País Valencià perquè amb açò pot estar citant-se el que en un moment  
donat de la història moderna ha vingut a conèixer-se el que hui és, oficialment, la  
Comunitat Valenciana sense amb això substituir la denominació oficial”. I afegeix 
“En summa, l'acordat pel Ple en sessió de 10 d'agost de 2012 en decidir iniciar  
expedient per a substituir el nom d'una via pública és una qüestió, exclusivament  
d'oportunitat doncs, des del punt de vista del dret, tan vàlid és nomenar una vía  
pública  amb  la  denominació  oficial,  Comunitat  Valenciana,  com  amb  la  
històricament reconeguda per l'Estatut, País Valencià”. 

Vista  la  proposta  presentada  el  7  de  juliol  de  2015,  per  Jordi  Estellés 
Carrasco, regidor de Cultura, en què explica que sent que la revocació i retirada 
del títol honorífic d'alcalde honorari perpetu i fill adoptiu i predilecte de la ciutat de 
Xàtiva, atorgat durant la dictadura al dictador Franco, constitueix una obligació 
legal per a aquest Ajuntament, dimanant de la Llei de Memòria Històrica, obligació 
legal a la qual s'uneix el convenciment que aquest guardó no pot recaure ni un dia 
més en qui  va  accedir  a la Prefectura  de l'Estat  al  marge de tot  procediment 
democrátic i, per tant, contrari a la Constitució. 
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Atés  que,  la  proposta,  explica  que  la  denominació  Avinguda  del  País 
Valencià no col·lisiona la denominació oficial de l'Estatut d'Autonomia, en tant cita 
històrica legalment reconeguda, per la qual cosa no existeix imperatiu que obligue 
la  seua  substitució,  a  la  qual  cosa  cal  sumar  el  convenciment  que  aquest 
antecedent històric ha d'estar present en la memòria de la societat civil. 

Resultant que, el regidor de Cultura proposa revocar i deixar sense efecte 
l'acord adoptat per la Comissió Gestora de l'Ajuntament de Xàtiva el dia 11 de 
desembre de 1946 i, en conseqüència, retirar el títol honorífic d'alcalde honorari 
perpetu i fill adoptiu i predilecte de la ciutat de Xàtiva atorgat al dictador Francisco 
Franco Bahamonde i mantenir la denominació de la via pública Plaça del País 
Valencià.

Vist  l'Informe  que  emet  el  8  de  juliol  de  2015,  la  directora  de  l'Àrea 
Sociocultural en què indica el procediment a seguir, amb la fiscalització favorable 
de la interventora municipal.

Vist  el  Dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  Permanent 
Sociocultural i de Promoció Econòmica, adoptat el 15 de juliol de 2015.

Juan  Giner  Company,  portaveu  del  grup  municipal  C's  diu  que  el 
nomenament de Franco es va fer sense cap procediment. A més és contrari a la 
Constitució.  Ha  d'entendre's  no  com  un  acte  de  revenja  sinó  de  normalitat 
democràtica. Sobre el nom de la Plaça País Valencià està acceptat en l'Estatut 
d'Autonomia i així ho diu l'informe de Secretaria. També acte de normalitat.

Joan Josep Garcia Terol, del grup municipal Compromís es felicita  que per 
fi es retiren els títols en compliment de la Llei de la memòria històrica. Era una 
incongruència que a hores d'ara un dictador continuara sent alcalde perpetu de la 
Ciutat, a més de les circumstàncies en què va ser nomenat i pel que va significar 
el seu govern per a Xàtiva. Va ser una cursa de lloances al dictador per part de 
diferents  institucions  i  ajuntaments  en  un  moment  de  bloqueig  internacional. 
Aquestos reconeixements els mereix qui ha fet alguna cosa per la Ciutat i Franco 
és responsable del bombardeig i la repressió posterior a la guerra civil.  Per no 
parlar de la persecució  a la identitat dels valencians. Hauria de penjar-se també 
de cap per avall. Es congratula del manteniment de País Valencià.

Miquel Àngel Lorente López, portaveu del grup municipal EUPV: AC explica 
els orígens del nomenament de Franco i la Llei de memòria històrica. Gràcies a 
un ciutadà de Xàtiva es va descobrir que existia aquesta anomalia democràtica. 
En un primer moment no va ser possible la retirada de títols però hui les coses 
han canviat però no pel règim de majories sinó perquè totes les forces polítiques, 
que  en  són  cinc,  estan  d'acord.  Sol·licita  que  Xàtiva  seguisca  recuperant  la 
memòria història  perquè açò és el que la fa més lliure. 
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Jordi Estellés Carrasco, del  grup municipal PSOE, agraeix el recolzament 
de les forces polítiques. Recupera els antecedents de l´expedient i en particular 
l'actitud de l’anterior alcalde de ficar en el mateix lloc la retirada d'honors amb la 
retirada d'una denominació legal. És evident que no és un acte de revenja sinó 
d'honor. Venim d'un moment de silenci que hui s'ha trencat. 

El  Sr.  Alcalde-president  reconeix  la  funció  del  ciutadà  Toni  Cabezón  que  va 
detectar l'anomalia. Ja l'any 2008 el grup Socialista va presentar una moció  al Ple 
de  l’Ajuntament  de  Xàtiva  que  es  va  votar  en  contra.  Set  anys  després  s'ha 
aconseguit malgrat que l'any 2013 es va intentar  parar amb subterfugis. Xàtiva 
ara  ja  sols  té  un  alcalde  el  que  democràticament   trien  els  ciutadans.  És  el 
moment de tancar ferides i amb el vot unànime s'aconsegueix. No és un triomf de 
ningú és el compliment de la normalitat democràtica. 
   

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, acorda:
Primer. Revocar  i  deixar  sense  efecte  l'acord  adoptat  per  la  Comissió 

Gestora  de  l'Ajuntament  de  Xàtiva  el  dia  11  de  desembre  de  1946  i,  en 
conseqüència,  retirar  el  títol  honorífic  d'alcalde honorari  perpetu  i  fill  adoptiu  i 
predilecte de la ciutat de Xàtiva atorgat al dictador Francisco Franco Bahamonde. 

Segon. Mantenir la denominació de la via pública Plaça del País Valencià.
Tercer. Comunicar als portaveus de tots els grups polítics per tal de fer un 

comunicat  oficial  a  la  ciutadania  amb la  participació  de  tots  els  grups  polítics 
d'aquest Ajuntament, i donar compte també del present acord a l'Arxiu Municipal.

11é. 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, als efectes 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 105 al 142 (corresponents al mes d'abril  de 2015)
Números del 143 al 161 (corresponents al mes de maig de 2015)
Números del 162 al 232 (corresponents al mes de juny de 2015)

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.

12é. DESPATX EXTRAORDINARI

12é.1.  MOCIÓ  PRESENTADA PEL  GRUP  MUNICIPAL  CIUDADAN OS 
PER  A  PROMOURE  UN  PACTE  AUTONÒMIC  PER  L'EDUCACIÓ  AM B 
L'OBJECTIU DE FOMENTAR LA SEUA MILLORA I  LA INTRODU CCIÓ DEL 
MODEL PLURILINGÜE  EN ELS  COL·LEGIS  PÚBLICS  DE  LA CO MUNITAT 
VALENCIANA
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A les 12 hores 40 minuts s'absenta de la sessió el Sr. Alcalde-President. 
Presideix el 1r tinent d'alcalde.

El Grup Municipal C's sol·licita declaració d'urgència per a passar a tractar 
el present assumpte no inclòs en l'Ordre del Dia, declaració que es confereix per 
unanimitat.

A les 12 hores 42 minuts s'incorpora a la sessió el Sr. Alcalde-President.

Juan  Giner  Company,  del  Grup  Municipal  C's,  dóna  lectura  a  la  moció 
presentada  el  23  de  juliol  de  2015,  registre  d'entrada  número  5995,  per  a 
promoure un pacte autonòmic per l'educació amb l'objectiu de fomentar la seua 
millora  i  la  introducció  del  model  plurilingüe  en  els  col·legis  públics  de  la 
Comunitat Valenciana, amb el següent tenor literal:

“  EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

Durant els últims 30 anys, s'han engegat per part dels dos grans partits fins  
a set reformes educatives. L'Educació s'ha convertit en una arma llancívola dels 
partits polítics que han sigut incapaços de consensuar un model perdurable en el 
temps perquè han pensat més en la  pròxima legislatura  que en les següents 
generacions.

No  obstant  açò,  malgrat  la  seua  politització,  l'Educació  és  una  qüestió 
d'Estat perquè un país sense educació és un país sense futur. En estar cedides  
les competències d'educació a les Comunitats Autònomes, és més necessari que 
mai,  no  solament  un  pacte  estatal,  sinó,  sobretot,  un  Pacte  Autonòmic  per 
l'Educació.

El debat no pot estar centrat, únicament, en qüestions d'ordre simbòlic o 
accessori, com l'assignatura de Religió o Educació per a la Ciutadania, sinó que 
ha de centrar-se a saber com podem millorar el sistema educatiu a la Comunitat  
Valenciana.  El  més  important  és  tractar  d'arribar  a  consensos  en  relació  a  
qüestions de fons com són,  per  exemple,  el  sistema de formació,  avaluació  i  
selecció  del  professorat;  millorar  l'autonomia  dels  centres;  potenciar  el 
plurilingüisme;  fomentar la intel·ligència emocional  per a  combatre  la violència 
escolar; insistir en la formació dual, etc.

En  el  context  de  la  nostra  Comunitat,  sembla  fonamental  abordar  el  
problema  de  la  llengua.  Cal  diferenciar  el  sistema  d'immersió  lingüística  del  
plurilingüisme. El sistema d'immersió lingüística és un sistema monolingüe perquè 
les assignatures s'imparteixen en una sola llengua vehicular (la d'immersió), i les 
matèries  de  Llengua  Castellana  i  Anglés,  tenen  tan  sol  un  nombre  d'hores 
assignades a la setmana i s'ensenyen com a idioma extern a la d'immersió. Açò 
vulnera  el  principi  d'igualtat  perquè  els  pares  es  veuen  obligats  a  reforçar 
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l'aprenentatge d'idiomes estrangers  costejant  cursos d'anglès en l'estranger  la 
qual cosa resulta injust perquè la major part no se'ls poden permetre. En canvi, en  
el  sistema plurilingüe,  les  assignatures  s'imparteixen  en les  diferents  llengües 
vehiculars (en el nostre cas, proposem valencià, espanyol i anglés)

En  aquesta  última  proposta  de  sistema  educatiu  plurilingüe,  no  es  fa 
dependre de la capacitat econòmica de les famílies el que els alumnes puguen 
aprendre anglés a un nivell superior. I a més, no s'imposa a les famílies que els  
seus fills estudien en un sol idioma que pogués no correspondre al de la seua 
llengua materna.

ACORD

1.  Instem  la  Conselleria  d'Educació,  Investigació,  Cultura  i  Esport  a  
convocar totes les forces polítiques parlamentàries de les Corts i tots els sectors  
afectats a signar un pacte autonòmic per a la millora de l'Educació a la Comunitat  
Valenciana.

2. El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva acorda presentar aquesta moció per a  
instar la Conselleria a transitar des de l'actual sistema d'immersió lingüística (en 
valencià)  o  bilingüe  (espanyol/valencià)  cap  a  un  sistema  plurilingüe  que 
garantisca l'ensenyament en tres llengües vehiculars (valencià, espanyol, anglés).

A aquest  efecte,  aquest  Ajuntament  acorda  donar trasllat  de la  present 
moció  a  la  Conselleria  d'Educació  ja  que  té  les  competències  en  aquesta  
matèria.”

M. José Pla Casanova, del grup municipal PP, diu que l'exposició de motius 
és coherent. L'educació és fonamental i no pot anar a l'albir dels governs de torn. 
S'ha  d'aconseguir  una  educació  inclusiva,  participativa  i  oberta.  El  seu  grup 
defensa el plurilingüisme i el coneixement de l'anglés.

Cristina María Suñer Tormo, del grup municipal Compromís, manifesta que 
votarà  en  contra.  La  proposta  es  contrària  als  interessos  del  poble,  cultura  i 
llengua valencians i no va a renunciar a la possibilitat actual de portar-ho a terme. 
No  afavorirà  la  regressió  de  la  immersió  lingüística  perquè  està  provat  que 
aquesta  forma d’educar  és  millor.  Si  hi  ha  fallades és  per  falta  de garanties. 
Estudiar en valencià és positiu i millora l'aprenentatge d'idiomes. Han d'haver-hi 
pactes per a l'educació però el valencià és un poble maltractat i la seua llengua 
també. S'han tancat línies en valencià. Cal deixar treballar la nova Conselleria. El 
plurilingüisme en el que creu és en obrir portes i ser cosmopolita però protegint 
l'ensenyament  en  valencià.  Vol  el  valencià  a  l'escola.  Solament  comparteix  la 
necessitat de pacte però no imposant el valencià.

Miquel Àngel Lorente López, del grup municipal EUPV: AC diu estar a favor 
de la llengua com a vehicle de la convivència. El procés d'immersió lingüística ha 
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estat  molt  positiu. També un plurilingüisme que no li  retire ni  un mil·límetre al 
valencià. La confrontació castellà-valencià no té raó de ser.

Xelo Angulo Luna, del grup municipal PSOE, manifesta que no es pot fer 
demagògia  en un tema tan sensible com el valencià. La Constitució i l’Estatut 
reconeixen  l'ús  i  l'ensenyament  en  valencià  que  els  governs  socialistes  han 
promogut. En les zones de predomini lingüístic castellà el valencià quasi no es 
tracta i en les zones de predomini lingüístic valencià el castellà té una presència 
molt important. La decisió del trilingüisme està en la proposta del Partit Popular 
d'estudiar anglés en educació per la ciutadania amb resultats pèssims. La inversió 
lingüística  en  valencià  no  té  res  a  veure  amb el  que  passa  a  Catalunya.  En 
València el  valencià  està  molt  marginat.  Ací  no hi  ha problema lingüístic  amb 
l'educació. 

Juan Giner Company, portaveu del grup municipal C's explica que la moció 
està presentant-se en tots els ajuntaments. No està en contra del valencià sinó de 
l'exclusivitat. L’aposta de futur és pel plurilingüisme. S'ha d'apostar per l'anglés 
sense complexos.

Cristina  María  Suñer  Tormo,  portaveu  del  Grup  Municipal  Compromís 
considera que la moció evidencia desconeixement de la situació que es viu al 
País Valencià. Apostar per un sistema plurilingüe no és repartir-ho a terços sinó 
que  s'estudie  en la  llengua materna.  Aquesta  moció  és  una  nova  agressió  al 
valencià. 

Xelo Angulo Luna, del grup municipal PSOE, recomana que les mocions de 
partit  siguen valorades en l'òrbita municipal i també en la Junta de Portaveus.

L'Ajuntament  en  Ple,  per  quinze  vots  en  contra  (el  vot  del  Sr.  Alcalde-
President, els sis vots del regidors del grup municipal PSOE, els cinc vots dels 
regidors  del  grup  municipal  EUPV:  AC  i  els  tres  vots  dels  regidors  del  grup 
municipal  Compromís)  sis  vots  a  favor  (els  cinc  vots  dels  regidors  del  grup 
municipal PP i el vot del regidor del grup municipal C's) i cap abstenció, acorda:

Únic. Rebutjar la moció presentada pel Grup Municipal C's,  per a promoure 
un pacte autonòmic per l'educació amb l'objectiu de fomentar la seua millora i la 
introducció  del  model  plurilingüe  en  els  col·legis  públics  de  la  Comunitat 
Valenciana.

12é.2. MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS  GRUPS MUNICI PALS 
PSOE,  EUPV:  AC  I  COMPROMÍS  PER  OBRIR  UN  PROCÉS  CONS ULTIU 
RESPECTE A LA FIRA

Els Grups Municipal PSOE, EUPV: AC i Compromís, sol·liciten declaració 
d'urgència per a passar a tractar el present assumpte no inclòs en l'Ordre del Dia, 
declaració que es confereix per unanimitat.
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Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Compromís, dóna lectura a la 
moció presentada el 24 de juliol de 2015, registre d'entrada número 6068, per 
obrir un procés consultiu respecte la fira, amb el següent tenor literal:

“  EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

La societat xativina ha demostrat, amb el seu vot, que vol un canvi en les  
maneres de fer les coses. Durant anys, l’immobilisme del govern local ha impedit  
que Xàtiva estiga a l’alçada de les ciutats del segle XXI i nosaltres volem que això  
canvie.

Xàtiva  ha  d’obrir-se  als  nous  temps,  avançar  cap  a  la  modernitat,  la  
multiculturalitat i la igualtat d’oportunitats per als seus veïns i veïnes. En aquest  
sentit, considerem que hi ha símbols d’èpoques passades que cal canviar.

La Fira d’Agost de Xàtiva és un referent de la ciutat i de la comarca, per  
això, la seua planificació i el seu plantejament han de ser un clar reflex d’eixa 
voluntat de canvi manifestada pel poble.

Entenem que l’actual executiu, del qual formem part, ha tingut escasses  
setmanes per poder organitzar una fira amb tanta importància i tradició, però no 
ens resignem a acceptar que les coses no es poden canviar.

A partir  de la Fira de 2016 s’haurà de reflectir  el  canvi  reclamat  per  la 
ciutadania i, en aquest sentit, hi ha elements centrals de la festa que considerem 
necessaris replantejar.

D’una banda, hi ha moltes manifestacions, que no tenen sentit hui en dia,  
especialment aquelles que inclouen el maltractament injustificat de l’animal. Per  
això alguns de nosaltres considerem que cal eradicar les corregudes de Bous de 
la Fira i fer de Xàtiva una ciutat antitaurina on el respecte als drets dels animals  
siga una de les senyes d’identitat.

En  segon  lloc,  alguns  de  nosaltres  considerem anacrònica  i  sexista  la 
figura de la Reina de la Fira. Creiem que aquest “càrrec” no contribueix en absolut  
a la construcció d’una societat paritària on la dona tinga les mateixes oportunitats  
que l’home. En aquest sentit, manifestem la nostra voluntat de suprimir aquest  
“càrrec” per avançar en el disseny d’una fira no sexista en què tant dones com 
hòmens participen activament.

Tot i els nostres plantejaments, som conscients que la Fira no l’ha de fer un  
grup o un govern municipal. La Fira és qüestió de tots i per això creiem que el 
més democràtic és que siga el conjunt dels xativins i xativines els qui decidisquen 
quin tipus de Fira volen a partir de 2016.

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 11, DE 25 DE JULIOL DE 2015

2



Per tant, proposem al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.  Establir  els  mecanismes  i  els  passos  necessaris  per  dissenyar  una 
consulta popular sobre la Fira d’Agost.
Segon. Incloure en la futura consulta la qüestió de celebrar o no (atés que només 
es  celebren  en  la  Fira)  festejos  taurins  a  Xàtiva  (declaració  o  no  de  Xàtiva  
antitaurina)
Tercer. Incloure en la futura consulta la qüestió de suprimir o no la figura de la  
Reina de la Fira.”

En acabar,  el Sr. Garcia Terol explica la moció. Diu que  després de la 
celebració de les eleccions  es veu que la societat demana un canvi en la manera 
de fer les coses i de gestionar l'Ajuntament. El nou equip de Govern s’ha trobat 
amb l’organització d'una Fira, la festa més important de la Ciutat, que s'ha hagut 
de dur a terme amb molta pressa. Hi ha moltes coses que s'han fet be però hi ha 
qüestions que es deuen consultar a la ciutadania. Qüestions com les corregudes 
de bous o la figura de la Reina de la Fira. Per això  consideren que no deuen 
prendre una decisió unilateral  sinó que aquestes qüestions deuen ser plantejades 
a la ciutadania mitjançant una consulta pública.

Juan Giner Company, portaveu del grup municipal C's manifesta estar a 
favor de les consultes. Ara be, diu, hi ha assumptes molt més importants. La reina 
o els bous és una demanda d'una minoria  que pot portar a l'enfrontament social.

M.  José  Pla  Casanova,  portaveu  del  grup  municipal  PP,  considera  que 
l'obligació i la responsabilitat és del govern que és qui ha de prendre decisions. 
Xàtiva té inversions i recursos que la converteixen  en referent, especialment, en 
la Fira que és plural i per a tots. El concepte d'intercultural és el que permet donar 
cabuda a les diferències. No s'ha d'excusar en la gent i el que vulga. Ja s'han pres 
les decisions sobre la programació que no agradaven. Sobre la Reina de la fira no 
comparteix valoracions i ho compara amb el paper de la Fallera Major. 

Miquel Alcocel Maset, del grup municipal EUPV: AC comparteix la moció. 
Especialment allò referent a la Reina de la Fira. Aposta per una Fira nova, desitja 
que la societat civil s'implique en la Fira. La Fira dels últims vint anys no ha sigut 
participativa. Mai s'ha sotmés a votació  cap decisió del PP. Ara els bous, la reina i 
moltes altres coses es podran debatre i prendre en consideració. Canvia el model 
de Fira i es dóna la possibilitat d'opinar. 

Joan  Josep  Garcia  Terol,  del  grup  municipal  Compromís  demana  una 
consulta oberta a opinar de qualsevol cosa. El PP va imposar el seu model, no el 
de ningú més, impedint manifestacions artístiques. Respecta les dones regnes de 
la fira però és un càrrec institucional i com a tal els ciutadans han de sentir-se 
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representats. 

L'Ajuntament en Ple, per setze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President, 
els sis vots del regidors del grup municipal PSOE, els cinc vots dels regidors del 
grup  municipal  EUPV:  AC,  els  tres  vots  dels  regidors  del  grup  municipal 
Compromís i el vot del regidor del grup municipal C's) cinc vots en contra (els cinc 
vots del regidors del grup municipal PP ) i cap abstenció, acorda:

Únic. Aprovar la moció conjunta presentada pels Grups Municipal PSOE, 
EUPV: AC i Compromís,  per obrir un procés consultiu respecte a la Fira.

12é.3.  MOCIÓ  PRESENTADA  PEL  GRUP  MUNICIPAL  ESQUERRA  
UNIDA  DEL  PAÍS  VALENCIÀ:  ACORD  CIUTADÀ,  SOBRE 
ACONFESSIONALITAT

El Grup Municipal EUPV: AC sol·licita declaració d'urgència per a passar a 
tractar  el  present  assumpte  no  inclòs  en  l'Ordre  del  Dia,  declaració  que  es 
confereix per unanimitat.

Alfred Boluda Perucho, del Grup Municipal EUPV: AC, dóna lectura a la 
moció presentada el 24 de juliol de 2015, registre d'entrada número 6092, sobre 
aconfessionalitat, amb el següent tenor literal:

“  EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

L’Ajuntament de Xàtiva durant la primera legislatura municipal democràtica  
aprovava, el 7 de juny de 1979, la no assistència institucional de la corporació als  
actes religiosos, tot deixant a la voluntat dels regidors i regidores la participació  
individual  en  els  mateixos,  però  sense  presidir-los.  Una  decisió  valenta  i  
agosarada per aquells anys tumultuosos de la transició.

Anys després, pel març de 1996, el mateix Ajuntament revocava l’acord 
Plenari  del  79 tot  adduint  raons basades en  la  tradició  i  oblidant  el  precepte  
constitucional d’aconfessionalitat.

Actualment  són  nombrosos  els  actes  religiosos  en  què  l’Ajuntament  
participa  de  forma institucional.  Des  de  EU-Xàtiva  en  Comú,  considerem que 
aquesta participació ha de modificar-se d’acord a la Constitució, a la llibertat de 
consciència i  a la realitat multicultural  de la ciutadania xativina.  La Constitució 
estableix  que  Espanya  és  un  estat  democràtic  de  dret:  una  comunitat  de 
ciutadanes i ciutadans lliures i iguals, que té un caràcter aconfessional. Per tant,  
cap acte públic d’un servidor  de l’Estat,  càrrec electe o funcionari,  actuant en  
representació  del  mateix,  pot  ser  confessional  en  activitats  i  esdeveniments 
organitzats per una institució pública com és l’Ajuntament de Xàtiva.

L’article 16.1 de la Constitució garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de 
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culte  de les persones i  de les  comunitats.  L’article  16.3  diu  textualment:  “cap 
confessió  tindrà  caràcter  estatal.  Els  poders  públics  tindran  en  compte  les 
creences  religioses  de  la  societat  espanyola”.  Així,  s’entén  que  qualsevol  
institució pública o persona que ostente una representació ja siga en el Parlament 
de l’Estat o l’Autonòmic, ja siga en els Ajuntaments, no hauria d’assistir a cap acte  
religiós  en  representació  d’una  institució  que  representa  tota  la  ciutadania.  
També, cap institució pública hauria d’organitzar un acte confessional concret, ja  
que entre la ciutadania hi ha persones que professen alguna religió, majoritària o 
no –catòlica, protestant, musulmana…- i altres que poden ser atees, agnòstiques 
o simplement incrèdules.

La Sala Segona de Tribunal Constitucional en l’auto núm. 359, de 29 de  
maig  de  1985,  indicava  que:  “el  dret  a  la  llibertat  religiosa  de  cada  persona  
comprén  també,  en  general,  i  específicament  en  un  Estat  que  es  declara 
aconfessional, … el rebuig de qualsevol actitud religiosa de l’Estat es prohibeix a 
si mateix qualsevol concurrència, junt amb els ciutadans, en qualitat de subjecte,  
d’actes o actituds de signe religiós…”

Per tot això, cal una actitud pública laica que no és incompatible amb la  
defensa pràctica particular de qualsevol religió dins de la consciència individual  
de  cada  persona,  d’acord  amb la  llibertat  religiosa  recollida  en la  Constitució  
espanyola.

L’actuació  institucional  aconfessional  no  viola  la  condició  individual  de 
catòlic  dels  regidors  o  regidores  i  dóna  congruència  al  seu  caràcter  de 
representants públics de tota la ciutadania del municipi, siga catòlica, agnòstica, 
atea, musulmana, budista… o del ciutadà o ciutadana aparentment indiferent; en 
suma de tots els membres de la societat civil. Aquesta actitud no lleva per a què  
en l’àmbit privat, mai institucional, els regidors i regidores manifesten les seues  
idees o creences assistint a títol privat a les manifestacions de caràcter religiós 
que estimen convenients o que estiguen d’acord amb els seus plantejaments,  
cosa que com a defensors de la llibertat de consciència respectem profundament.

El fet que l’alcalde i la Corporació Municipal, en el seu paper institucional i  
no privat,  s’identifiquen amb uns ritus religiosos concrets,  discrimina la resta i  
educa la població en la percepció que hi ha una ciutadania de primera, de segona  
i,  fins i tot,  de tercera. Per això és important que es mantinga una distància i,  
alhora, protecció de totes les diferències individuals, ja que es garantia d’equitat 
davant les posicions de creences filosòfiques, religioses, mítiques, tradicionals,  
ètniques… que legítimament diferencien els ciutadans i ciutadanes.

Per tant, entenent que les institucions públiques han de garantir la laïcitat, EU-
Xàtiva en Comú proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:

1. L’Ajuntament no farà presència ni com a institució ni com a representants  
públics el seus membres en cap esdeveniment i/o manifestació religiosa.
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2. En els actes oficials  organitzats  per l’Ajuntament  de Xàtiva  no hi  haurà 
manifestacions religioses de cap tipus.

3.  L’Ajuntament  ha  d’instar  el  Govern  espanyol  per  a  què  derogue  el  
Concordat de 1953, així com els Acords de 1976 i 1979 de l’estat espanyol 
amb l’Església Catòlica”. 

Juan Giner Company, portaveu del grup municipal C's manifesta que totes 
les festes, religioses o no, són patrimoni i tradició. Són manifestacions culturals i 
cal  recolzar-les i  fomentar-les.  Es posiciona en la  llibertat  de tots els  regidors 
perquè assistisquen si ho creuen oportú.

M.  José  Pla  Casanova,  portaveu  del  grup  municipal  PP  diu  que 
l'Ajuntament participa en tots els actes de Xàtiva i els religiosos no tenen perquè 
ser  una  excepció.  Tots,  incloses  les  entitats  religioses,  treballen  per  Xàtiva  i 
demanen el recolzament de l'Ajuntament. La Setmana Santa i les Confraries són 
un exemple. Si EUPV: AC no vol que no hi vaja però que no ho prohibisca a la 
resta.

Cristina  Maria  Suñer  Tormo,  portaveu  del  grup  municipal  Compromís, 
manifesta  que  comparteix  amb  EUPV:  AC  que  l'Estat  i  l'Església  han  d'estar 
nítidament separades i açò no ocorre  com seria recomanable. El seu grup no 
assisteix  en  nom  de  l'Ajuntament  però  són  actes  culturals  que  han  de  ser 
recolzats. L'origen religiós queda quasi sempre fora. No presidirà processons però 
sí s'ha de regular la relació amb les entitats religioses que són actes culturals que 
formen part de la societat xativina. Vol que es regule, que es dicte un reglament. 
Els punts 2 i 3 estan clars però la participació de la institució ha de regular-se i 
estar tots d'acord. Proposa que s'òbriga  expedient a aquest efecte. 

Ignacio  Reig Sanchis,  portaveu del  grup  municipal  PSOE, diu  que està 
totalment d'acord amb el laïcisme. Tal vegada la prohibició és un poc exagerada i 
tal com està plantejada votaria en contra. Creu que ha d'estudiar-se, regular-se i 
consensuar-se. 

Alfred  Boluda Perucho,  del  Grup  Municipal  EUPV:  AC,  se  ratifica  en la 
moció. Les institucions religioses no es recolzen figurant junt amb les autoritats 
religioses. Es fa treballant a nivell individual en cada congregació. En els anys 70 i 
80  malgrat  l'acord  plenari  d’aconfessionalitat  adoptat,  es  van  recuperar  les 
processons  a  Xàtiva.  Eixir  o  no  en  les  processons  té  a  veure  amb  principis 
democràtics.  La  moció  no  prohibeix  sinó  que  defensa  la  llibertat  de  tots.  Se 
cimenta en els principis de la il·lustració  i en la separació de l'Església-Estat. És 
una moció de concòrdia i basada en els drets humans i no en el que ens separa 
que  són  idees  de  consciència.  És  un  exemple  de  valentia  i  normalitat 
democràtica. La llibertat de l'individu està en allò privat, com a feligrès no com a 
càrrec públic. No accepta l'esmena.

L'Ajuntament  en  Ple,  per  tretze  vots  en  contra  (el  vot  del  Sr.  Alcalde-
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President, els sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els cinc vots dels 
regidors del grup municipal PP i el vot del regidor del grup municipal C's), cinc 
vots  a  favor  (els  cinc  vots  dels  regidors  del  grup municipal  EUPV:  AC)  i  tres 
abstencions (les abstencions dels tres regidors del grup municipal Compromís) 
acorda:

Únic.  Rebutjar la moció presentada pel  grup municipal  EUPV: AC sobre 
aconfessionalitat. 

13é.3. PRECS I PREGUNTES

No es formulen precs i preguntes.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les  tretze hores quaranta cinc 
minuts alça la  sessió.  D'això s'estén la  present acta que,  amb el  vistiplau del 
president  autoritze amb la meua firma, com a vicesecretari  que done fe.

       Vist i plau:
               L'ALCALDE,                                                            EL VICESECRETARI,
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