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Sr. Joan Josep Garcia Terol
Sra. María Pilar Gimeno Calabuig

GRUP CIUTADANS:

Sr. Juan Giner Company

A la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores deu minuts del dia dotze  de setembre de dos 
mil quinze, es reuneixen en la Saló de Sessions de la Casa Consistorial i sota la 
presidència de l'alcalde-president, Sr. Roger Cerdà Boluda, els regidors indicats, a fi 
de celebrar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament convocada.

La Corporació està assistida per la interventora Sra. Carmen Savalls Sanfélix, i pel 
secretari Sr. Rafael Pérez Alborch, 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 NÚM. 11, DE 25  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, 
l'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.

Juan Giner,  diu  que en el  punt  12 va fer  referència  a una proposta  i  que 
aquesta no consta en acta, i demana que conste, era en relació al tema de la fira i 
consistia en  el fet que  si tan anacrònic i sexista era el tema de la reina de la fira que 
es fera una consulta a totes les reines, festeres falleres majors que al llarg dels anys 
ens han representat per a veure si en algun moment s'han sentit denigrades o com 
un mer element decoratiu.

María José Plá, manifesta que en el punt 7 amortització anticipada préstec a 
PROEXA, l'acta diu que felicitava l'anterior regidor d'Hisenda, però el que va dir era 
que felicitava el nou regidor d'Hisenda per continuar en la nostra línia d'amortització 
de PROEXA, i demana que es corregisca.

Miquel Lorente, indica que en el punt 10,  sobre retirada del títol honorífic, 
varem dir que el tema havia estat bestret per Toni Cabezón i no consta en acta eixa 
referència i demana que hi conste.
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A continuació i no formulant-se cap objecció més, per unanimitat dels vint-i-un 
membres s'aprova l'acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el 25 de juliol 
de 2015.

2n.  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  RESOLUCIONS  D'ALCALDIA   AMB 
EXPRESSA INDICACIÓ

A) El secretari dóna compte de la Resolució d'Alcaldia, número 361, de  27 
d'agost de 2015, sobre absència de la localitat i delegació de les funcions d'alcalde 
en el 1r tinent d'alcalde amb el següent tenor literal:

“Havent d'absentar-me de la localitat, des del dia 1 fins al 10 de setembre de  
2015 tots dos inclosos, per motius personals i de conformitat amb el que disposen 
els articles 21-3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, de 2 d'abril de  
1985  i  43.5  del  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de les 
Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, RESOLC:

Primer. Delegar les funcions d'alcalde des del dia 1 fins al 10 de setembre de  
2015 en el 1r tinent d'alcalde, Miquel Àngel Lorente López.

Segon.  La Delegació que es tracta, assortirà efectes durant eixe dia, sense 
perjudici  de  la  preceptiva  publicació  d'aquest  Decret  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  
Província.

Tercer.  Comunicar la present Resolució als membres de la Corporació i als 
departaments municipals interessats i donar-ne compte a l'Ajuntament en Ple en la  
primera sessió que se celebre.”

B) En segon lloc el secretari dóna compte de la Resolució d'Alcaldia número 
333, de 6 d'agost de 2015, sobre nomenament de representants en pedanies, amb el 
tenor literal següent:

“Vista la celebració de les eleccions municipals el dia 24 de maig de 2015 i  
havent-se procedit  el dia 13 de juny últim a la constitució de la nova Corporació 
Local. Havent-se celebrat procés participatiu entre la ciutadania de cadascuna de les  
pedanies a fi  que per sufragi es propose representant de l'alcalde en cadascuna 
d'elles.

En virtut del que disposa l'article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de  les  Bases  de  Règim  Local  i  en  l'article  122  del  Reglament  d'Organització,  
Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  aprovat  per  Reial  decret 
2568/1986, de 28 de novembre, 

RESOLC

Primer.  Nomenar a proposta de la ciutadania com a representant personal de  
l'alcalde en les pedanies de Xàtiva, els següents veïns:

Sra. Nieves Roselló Ramírez, per a  Torre d’en Lloris.
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Sr. José Climent Climent, per a Annahuir
Sra. Teresa Martí Estornell, per a  Sorió

Segon.  Assignar a cadascun dels nomenats les següents quantitats anuals,  
en concepte d'indemnització per raó del servei: Representants de Torre d'en Lloris i  
Annahuir 2.400 € i Representant de Sorió 1.800 €.

Tercer.  Notificar personalment la present resolució als designats i remetre la 
Resolució de designació en el Butlletí Oficial de la Província, per a la seua publicació  
en el mateix; igualment, publicar la Resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament. 

Quart. Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la primera  
sessió que celebre. “

C) Per  últim el secretari dóna compte de la Resolució d'Alcaldia número 347, 
de 13 d'agost de 2015, sobre nomenament Presidència en Comissions Informatives, 
amb el tenor literal següent:

“Vist l'acord del Ple de la Corporació, en sessió extraordinària, celebrada el  
dia 4 de juliol de 2015, on es van crear les Comissions Informatives Permanents de  
l'Ajuntament:

1r Comissió de Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes
2n Comissió Sociocultural i Promoció Econòmica
3r Comissió de Foment i Seguretat. 

Vist  que  en  les  sessions  constitutives  de  les  Comissions  Informatives  
esmentades, celebrades els dies 15, 16 i 17 de juliol de 2015 respectivament, es va  
escollir  els  regidors  que  es  proposen  a  l'Alcaldia  perquè  delegue  en  ells  la  
presidència efectiva de les comissions.

En virtut de les atribucions que em confereix l'article 125 a) del Reial Decret  
2568/1896,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'Organització,  
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, RESOLC: 

        Primer.  Delegar  la  Presidència  efectiva  de  la  Comissió  de  Règim Interior,  
Hisenda i Especial de Comptes, en el regidor Ignacio Reig Sanchis.

Segon.  Delegar  la  Presidència  efectiva  de  la  Comissió  Sociocultural  i  
Promoció Econòmica, en el regidor Miquel Àngel Lorente López. 

Tercer. Delegar la Presidència efectiva de la Comissió de Foment i Seguretat,  
en la regidora Cristina Maria Suñer Tormo. 

Quart.  Notificar aquesta Resolució a   cadascun dels designats, publicar-la, 
així mateix, en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la seua efectivitat  
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des de l'endemà de la seua signatura.

Cinqué. Donar compte al Ple d'aquesta Resolució en la primera sessió que  
celebre. “
        
Intervencions:

L'Alcalde, diu que en relació al Decret de representants personals de l'alcalde 
a les pedanies s'ha fet un procés  participatiu des de la Regidoria de Participació 
Ciutadana i el Decret recull l'elecció que s'ha fet, i per altra banda agraeix als propis 
alcaldes pedanis el compromís que han tingut durant tot aquest temps,  i els anima 
per a què seguisquen treballant en eixa línia.
      

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.

3r.  EXP. NÚM.  2225/2015. PER A SOL·LICITAR  EL PAG AMENT EN 10 
ANYS DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA PIE DE L'ANY  2013

Es dóna compte de l’informe del director de l’Àrea Econòmica del tenor literal 
següent: “El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha realitzat la liquidació 
definitiva de la participació dels ajuntaments en els ingressos de l’Estat de l’exercici 
2013,  que  ha  resultat  negativa  per  a  l’Ajuntament  de  Xàtiva  en  un  import  de 
389.024,58€ 

L’article 72 de la Llei de Pressupostos de l’Estat estableix que, en caràcter 
general, els saldos negatius de la liquidació de la PIE de 2013 es tornaran en un 
període màxim de tres anys, mitjançant compensacions en les entregues a compte 
que els corresponga.

Això no obstant això, el RD-L 17/2014 de “mesures de sostenibilitat financera 
de les comunitats  autònomes i  entitats  locals”,  inclou en la  disposició  addicional 
desena un règim especial de reintegrament dels saldos deutors de la liquidació de la 
PIE de 2013 mitjançant el fraccionament en 10 anys.

La sol·licitud deurà ser aprovada pel Ple de la corporació local i remetre’s per 
la  interventora  al  Ministeri  d’Hisenda  abans  del  l’1  de  novembre  i  per  mitjans 
electrònics.

A més l’Ajuntament haurà de complir el següents requisits:
Haver  presentat,  al  Ministeri,  la  liquidació  dels  pressupostos  de  2013 

l’Ajuntament i de les entitats que integren la corporació (Consell Esportiu, Consorci 
de la TDT i Proexa SA).

Preveure complir amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària a 31 de desembre 
de 2016.

Tindre un endeutament inferior al 110% dels recursos ordinaris,d’acord amb la 
informació pressupostària corresponent al tercer trimestre de 2015.

No superar  en més de 30 dies el  termini  legal  de pagament a proveïdors 
corresponent al tercer trimestre de 2015, i calculat d’acord amb allò establert en la 
normativa del RD 635/2014.
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Aquesta excepcionalitat (pagar en 10 anys la liquidació negativa de la PIE 
2013) es mantindrà sempre que l’Ajuntament complisca amb aquests requisits a 31 
de desembre de cada exercici”.

Vist  que  l’expedient  ha  estat  informat  favorablement  pel  director  de l’Àrea 
Econòmica, en funcions d’interventor.

Vist que la Comissió de Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes, en 
sessió celebrada el passat 4 de setembre, va dictaminar favorablement la proposta 
d’acord.

Intervencions:

Juan Giner, indica que el seu vot serà a favor,  que els diners corresponen al 
2013 i que es una llàstima que els diners no s'hagueren gastat llavors.

Maria José Pla, manifesta que el seu grup votarà també a favor.

Maria Cristina Suñer, diu que també votaran a favor la proposta, però vol fer 
una  reflexió  sobre  el  retornament  i  és  que  és  una  prova  que  el  sistema  de 
finançament de les comunitats autònomes  deixa els ajuntaments en una situació de 
dependència  del  finançament  de  l'Estat  i  que  demostra  a  més  que  el  sistema 
necessita d'una modificació ràpida, ja és un sistema de finançament injust i insolidari 
que priva de competències per als veïns, que converteix aquesta administració que 
és la més propera a la ciutadania, en inoperant, i que exigeix una reforma profunda 
del sistema de finançament dels ajuntaments.

Miquel  A.  Lorente,  assenyala   que  es  tracta  d'una  errada  del  Ministeri 
d'Hisenda en els càlculs de les aportacions de l'Estat l'any 2013, i que la proposta és 
positiva, ja que permet poder tornar els 389.000€ en 120 mensualitats, però el que fa 
és que distorsiona la comptabilitat de les administracions locals, per això insta a què 
el Ministeri d'Hisenda actue en més eficàcia i més eficiència i reivindica un sistema 
més just de finançament ja que l'administració local és la més propera als ciutadans.

Ignacio Reig, agraeix el recolzament de la proposta per part de tots els grups i 
lamenta que s'haja de tornar aquesta quantitat per culpa d'una errada del Ministeri 
d'Hisenda.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat del vint-i-un membres, ACORDA: 

Primer. Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’aplicació 
del règim especial de fraccionament en 120 mensualitats del  reintegrament de la 
liquidació negativa de la PIE 2013.

Segon. Notificar  el  present  acord  a  la  interventora,  per  a  què  remeta  la 
sol·licitud,  per  mitjans  telemàtics  i  firma  electrònica,  al  Ministeri  d’Hisenda  i 
Administracions Públiques.

4r.  EXP.  NÚM. 2227/2015. PER A DECLARAR LA PLURIANU ALITAT DE 
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L'OBRA  “RESTAURACIÓ  DEL  REFECTORI  DE  L'EXCONVENT  DE  SANT 
DOMÈNEC”. 

Es dóna compte de l’informe del director de l’Àrea Econòmica del tenor literal 
següent:

“El Ple de l’Ajuntament de 24 de juliol va aprovar l’aportació municipal per al 
finançament de les obres de Sant Domènec per a l’exercici  2015 amb el següent 
desglossament:

Restauració  refectori  Sant  Domènec  (35%  aportació  municipal)  ….............
…..........         286.995,64

Redacció projectes (70% aportació municipal)..........214.225,52
Mitjançant  escrit  del  Ministeri  de  Foment  se'ns  sol·licita  el  compromís  de 

cofinançament, amb proposta de percentatge d’aportació i repartiment d’anualitats, 
que detalla les aportacions tant del Ministeri  com de l’Ajuntament per als exercici 
2015 i 2016.

Per  al  finançament  de  les  obres  es  proposa  la  següent  distribució  per 
anualitats i percentatges d’aportació.

OBRA
ANUALITAT 2015 ANUALITAT 2016 Total OBRA

Import % Import % Total obra % 
Estat 245.996,26 10% 2.213.966,36 90% 2.459.962,63 75%
Ajuntament 286.995,64 35% 532.991,90 65% 819.987,54 25%
TOTAL 532.991,90 2.746.958,27 3.279.950,17

Per al finançament dels honoraris de redacció de projectes i direcció d’obra es 
proposa la següent distribució per anualitats i percentatges:

HONORARIS

ANUALITAT 2015 ANUALITAT 2016 Total HONORARIS
Import % Import % Total 

honoraris
% 

Ajuntament 214.225,52 70% 91.810,94 30% 306.036,45 100%
TOTAL 214.225,52 91.810,94 306.036,45

D’acord amb allò establert en l’article 174, del Text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals,  l’Ajuntament podrà adquirir  compromisos de despesa de 
caràcter plurianual, la realització de la despesa deurà subordinar-se al crèdit que per 
a  cada  exercici  s’autoritze.  L’aprovació  de  l’expedient  correspon  al  Ple  de  la 
Corporació, i deurà especificar-se en les bases d’execució”.

Vist  que  l’expedient  ha  estat  informat  favorablement  pel  director  de l’Àrea 
Econòmica, en funcions d’interventor.

Vist que la Comissió de Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes, en 
sessió celebrada el passat 4 de setembre, va dictaminar favorablement la proposta 
d’acord.

Intervencions:

Juan Giner manifesta que el seu vot serà favorable, que a Xàtiva hi ha molt de 
patrimoni i que aquesta obra cal acabar-la.
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Maria José Pla, diu que per al seu grup, Sant Domènec sempre ha sigut una 
prioritat, i se n'alegra que en matèria de patrimoni cultural el nou govern continue en 
la mateixa línia de treball.

Maria Cristina Suñer, indica que el vot del seu grup també serà a favor, i que 
el nou equip de govern ha consignat els diners que no estaven encara consignats a 
la fi d'obtindre els diners de l'1% cultural, i demostrar que una de les prioritats del 
nou equip de govern és invertir en el patrimoni de Xàtiva que és una font  de riquesa 
i de treball.

Miquel A. Lorente, assenyala que la iniciativa de Sant Domènec va ser d'un 
regidor d'Esquerra Unida Pep Martínez, que és una obra de les més importants de la 
present legislatura, que és important però que més important és planificar quina és 
l'explotació turística que va donar-se a aquest espai, per tant votaran a favor.

Ignacio Reig, agraeix el vot a favor ja que es tracta d'una inversió molt gran i 
suposa un esforç per a l'Ajuntament amb la consignació de 500.000€ per a aquest 
any i 300.000€ més per l'any que ve.

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

Primer. Declarar la plurianualitat i assumir el compromís de cofinançament, 
per  a  la  restauració  del  Refectori  de  l’Exconvent  de  Sant  Domènec,  amb  els 
percentatges  d’aportació,  i  proposta  de  repartiment  per  exercici  i  entitat  que 
seguidament s'expressa:

OBRA
Anualitat 2015 Anualitat 2016 Total obra

Import % Import % Total obra % 
Estat 245.996,26 10% 2.213.966,36 90% 2.459.962,63 75%
Ajuntament 286.995,64 35% 532.991,90 65% 819.987,54 25%

532.991,90 2.746.958,27 3.279.950,17

Segon. Declarar la plurianualitat i assumir el compromís de finançament dels 
honoraris de redacció de projecte i direcció, de l’obra “Refectori de l’Exconvent de 
Sant  Domènec”,  amb la  proposta  de  repartiment  per  exercicis  que  seguidament 
s'expressa:

HONORARIS

Anualitat 2015 Anualitat 2016 Total honoraris
Import % Import % Total 

honoraris
% 

Ajuntament 214.225,52 70% 91.810,94 30% 306.036,45 100%
214.225,52 91.810,94 306.036,45

Tercer. Notificar el present acord al Ministeri de Foment, i donar-ne compte al 
Departament de Contractació de l’Àrea de Foment i a l’Oficina Pressupostària per al 
seu coneixement i efectes.
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5é.  EXP.  NÚM.  2169/2015.  PER  A  LA  DECLARACIÓ  AL  SR.  RAMÓN 
PELEGERO SANCHIS “RAIMON” COM A FILL PREDILECTE DE LA CIUTAT DE 
XÀTIVA. 

Vista  la  proposta  del  regidor  de  Cultura  Jordi  Estellés,  d’iniciació  de 
l'expedient per al nomenament al senyor Ramón Pelegero Sanchis “Raimon”, com a 
Fill Predilecte de la Ciutat de Xàtiva, que, literalment transcrita diu: 

“La Ciutat de Xàtiva posseeix un reglament per a la concessió d'honors i distincions  
que  preveu  la  possibilitat  que  l'Ajuntament  puga  acordar  nomenaments  de  fills  
predilectes en aquelles persones en les quals concórreguen dos requisits:  haver 
nascut a Xàtiva i posseir “mèrits, qualitats i circumstàncies singulars” que facen el  
destinatari del reconeixement creditor de tal esment.

Si  hi  ha  un  fill  de  Xàtiva  que  mereix  tal  reconeixement  i  que,  a  dia  de  hui,  
incomprensiblement encara segueix orfe de tal, eixa persona és Raimon.

És hora, en l'efemèride del seu 75 aniversari, que la Ciutat que el va veure nàixer, el  
nom de la qual ha portat amb orgull i distinció per tot el món, l'obsequie amb el regal  
d'un reconeixement que ell, com pocs, ha conquerit al llarg de la seua trajectòria 
artística i vital.

Com déiem, nascut a Xàtiva el 1940, enguany complix 75 anys. Artista no només 
restringit  a  l'àrea  valenciana,  catalana  o  mallorquina,  sinó  també  de  caràcter  
internacional, és un dels artistes més reconeguts tant a Espanya com arreu del món.

Va seguir el seu propi camí, en el sentit de recollir  no només poesia i vers, sinó 
també la prosa de les classes treballadores, a les quals va donar veu a través de les  
seus cançons i interpretacions: la quotidianitat prenia protagonisme amb les seues 
cançons en valencià.  La força de la poesia i de la cançó quan es convertien en  
instruments que reivindiquen les llibertats públiques. 

A partir de mitjans de la dècada dels seixanta, els recitals de Raimon es convertiran  
en fenòmens de masses, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya.

L'obra de Raimon va molt més enllà d'eixa vessant reivindicativa i el seu compromís,  
apart de ser polític, ho és vital, amb la societat, un compromís que queda reflectit en  
les seues composicions, senzilles, però d'una força essencial, exuberant, vigorosa i  
dinàmica, que recull el batec quotidià d'eixa societat.

La capacitat de convocatòria de Raimon ha sigut extraordinària. Ha actuat a París, a  
Japó, a Sudamèrica,  a Estats Units, etc. on ha recollit  crítiques favorables en la  
premsa especialitzada i de prestigi, com ara el New York Times o Le Monde, d'entre 
altres.
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La carrera artística de Raimon s'estén ja fa cinquanta anys; tot un èxit que no està a  
l'abast de molts. Una carrera transversal, intergeneracional i que traspassa edats i  
estils,  per la seua originalitat  i  singularitat,  que recorre les dècades dels setanta, 
huitanta i noranta. En ple segle XXI, continua oferint el seu art per tot arreu.

Ostenta nombrosos premis i distincions, entre altres:

Premi Nacional de Música 1993.
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 1995.
Medalla d'Or de Generalitat de Catalunya.
Premio Ondas (SER) Barcelona 1997.
Premio de Honor de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música 2007.
Medalla de la Universitat de València 2009.
Doctor Honoris Causa per la Universitat d'Alacant 2011.
Medalla d'Or de la Ciutat de Barcelona 2012.
Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2014.
Medalla de Oro del Circulo de Bellas Artes de Madrid 2014.

Quant a la seua discografia:

1964: Disc antològic de les seues cançons
1966: Raimon a l'Olympia
1966: Cançons de la roda del temps
1967: Raimon al Palau
1967: Raimon música sola
1968: Raimon en directe
1969: Raimon a Montserrat
1969: Sobre la pau. Contra la por (Olympia 2)
1970: Per destruir aquell qui l'ha desert
1971: Raimon
1971: Raimon en Montevideo
1971: Raimon. Catalonian protest songs
1972: En vivo
1972: Diguem no
1972: La noche
1974: A Víctor Jara
1974: Campus de Bellaterra
1974: T'adones amic...?
1976: El recital de Madrid
1977: Lliurament del cant
1979: Quan l'aigua es queixa
1981: Totes les cançons
1984: Entre la nota i el so
1985: Raimon canta
1987: Presències i oblit

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM.12 DE 12 DE SETEMBRE  DE 2015

10



1989: Canta Ausiàs March
1993: Integral
1993: Cançons
1995: I després de creure tant
1997: Ausiàs March / Raimon
1997: Cançons de mai
1997: Recitals al Palau
1999: Dotze cançons
1999: Les cançons d'amor
2000: Nova Integral 2000
2003: Clàssics i no
2003: Raimon-Espriu Poesia cantada
2006: Raimon a l'Olympia (1966-2006)
2011: Rellotge d'emocions

La bibliografia al voltant de la figura i l'obra de Raimon també és molt engruixada:
BATISTA, Antoni: Raimon. La construcció d'un cant. Barcelona, La Magrana, 2005.
ESCAMILLA, David: Raimon. L'art de la memòria. Planeta, 2004.
FUSTER, Joan: Raimon. Barcelona, Alcides, 1964.
MAINAT, Joan Ramon: Tretze que canten. Editorial Mediterránea, 1982.
POMAR, Jaume: Raimon. Madrid, Júcar, 1983.
PUJADÓ, Miquel. Diccionari de la Cançó: d'Els Setze Jutges al Rock Català.
Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2000.
VV.AA. Xàtiva interpreta Raimon. Xàtiva, Ulleye, 2013.

En suma, sembla més que justificat que el Ple de l'Ajuntament de Xàtiva adopte 
l'acord d'iniciar l'expedient  per a nomenar Fill Predilecte de la Ciutat de Xàtiva el Sr. 
Ramón Pelegero Sanchis, Raimon, en ordre als mèrits artístics desenvolupats en  
quasi cinquanta anys de carrera, per la seua aportació al redreçament de la cultura  
en valencià, pel seu compromís en la lluita per la recuperació de les llibertats, per la  
seua sensibilitat en recuperar i difondre poetes i autors valencians i de la nostra àrea 
lingüística,  tant històrics com actuals i,  a més, perquè sempre ha dut el  nom de 
Xàtiva no només en l'àmbit del territori  valencià, sinó més enllà,  com Catalunya,  
Mallorca,  Espanya i  arreu del  món, convertint-se en un fenomen mediàtic que la 
Ciutat de Xàtiva deu reconéixer.

I  vists  els  informes  evacuats  per  l'arxiver  municipal,  Isaïes  Blesa  Duet,  i  pel  
vicesecretari,  Eduardo  Balaguer  Pallás,  sobre  la  figura  de  Raimon  i  sobre  el  
procediment a seguir per al nomenament de fill predilecte, respectivament, tinc a bé 
proposar el SEGÜENT:

Primer. Que el  Ple municipal acorde la incoació d’un expedient per a la declaració 
de  Fill  Predilecte  de la  Ciutat  de  Xàtiva  a  Ramón Pelegero  i  Sanchis  “Raimon” 
conforme  al  procediment  que  s'estableix  en  el  Reglament  Municipal  d’Honors  i  
Distincions.
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Segon.  Nomenar  Jordi  Estellés  Carrasco,  regidor  de  Cultura,  instructor  de 
l'expedient i Isaïes Blesa Duet, arxiver municipal, secretari del mateix”.

Vists els informes evacuats per l'arxiver municipal i pel vicesecretari sobre la figura 
de  Raimon i  sobre el  procediment a seguir  per al  nomenament de fill  predilecte, 
respectivament.

Vist l'informe proposta de la directora de l'Àrea Sociocultural, sobre el procediment a 
instruir i la fiscalització conforme de la interventora municipal.

Vist  el  dictamen de  la  Comissió  Informativa  Permanent  Sociocultural  i  Promoció 
Econòmica, de data 2 de febrer de 2015, en què s'aprova la proposta del regidor, per 
majoria de 8 vots favorables i l’abstenció del Sr. Giner Company de Ciutadans.

Intervencions:

Juan Giner diu que vol fer un reconeixement a Ramon Pelegero nascut a Xàtiva per 
la seua trajectòria professional, però també a molts altres ciutadans nascuts a Xàtiva 
que han desenvolupat la seua carrera professional i el nom de Xàtiva per tot el mon, 
indicant que espera que a ells també els arribe el moment de reconéixer-los el seu 
treball i la seua vàlua. Continua dient  que espera que l'expedient estiga recolzat per 
tota la societat xativina i no sols per grups i associacions afins, i vol que siga un 
reconeixement de tot el poble, i en tal sentit ja va sol·licitar en la comissió informativa 
que se li donara més informació, i conéixer el cost que va a tindre, ja que la gent del 
poble vol saber en què es gasten els diners i si no seria millor destinar-los a altres 
necessitats dels veïns.

Maria José Pla diu que votaran a favor.

Joan Josep Garcia, en contestació al portaveu de ciutadans diu que el que s'esta 
fent és iniciar l'expedient, que no s'està aprovant cap despesa, que és el moment 
d'estar tots junts i fer un reconeixement que s'havia d'haver fet molt abans, i que hi 
ha  hagut  peticions  de  molts  col·lectius  entre  altres  del  Consell  Escolar  en  data 
28.04.2010.

Miquel A. Lorente, indica  que aquest expedient arriba tard després de tant de temps 
reivindicant-ho, i que l'expedient està obert a rebre tots els recolzaments per part de 
tota la societat, i que l'obertura vol que siga un punt d'inici però que no siga un punt i 
final, i el millor reconeixement és que es segueixca escoltant les seues cançons que 
són una expressió de llibertat.

Jordi Estelles, agraeix el recolzament dels grups a la proposta, i en relació al que ha 
preguntat el portaveu de ciutadans assenyala que el cost és cero euros, i que de les 
activitats que es programen ja li donarà informació, i fa una crida ciutadana per a què 
tots els col·lectius hi participen.
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L'alcalde, agraïx el suport dels grups i el que s'ha dit pels portaveus, i assenyala que 
en l'informe tècnic hi ha una frase que resumeix el que és l'inici  "En suma, sembla 
més  que  justificat  que  el  Ple  de  l'Ajuntament  de  Xàtiva  adopte  l'acord  d'iniciar 
l'expedient   per  a  nomenar  Fill  Predilecte  de  la  Ciutat  de  Xàtiva  el  Sr.  Ramón 
Pelegero  Sanchis,  Raimon,  en  ordre  als  mèrits  artístics  desenvolupats  en  quasi  
cinquanta anys de carrera, per la seua aportació al redreçament de la cultura en 
valencià, pel seu compromís en la lluita per la recuperació de les llibertats, per la  
seua sensibilitat en recuperar i difondre poetes i autors valencians i de la nostra àrea 
lingüística,  tant històrics com actuals i,  a més, perquè sempre ha dut el  nom de 
Xàtiva no només en l'àmbit del territori  valencià, sinó més enllà,  com Catalunya,  
Mallorca,  Espanya i  arreu del  món, convertint-se en un fenomen mediàtic que la 
Ciutat de Xàtiva deu reconéixer. 
Anima tota la ciutadania a sumar-se a la proposta i diu que molts veïns ja ens han fet 
arribar algun recolzament.

       L'Ajuntament en Pel, per vint vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i els 
sis vots del regidors del Grup Municipal PSOE, els cinc vots dels regidors del Grup 
Municipal EUPV: AC, els cinc vots del Grup Municipal PP  i els tres vots dels regidors 
del  Grup Municipal  Compromís)  i  una abstenció (l'abstenció del  regidor del  Grup 
Municipal Ciudadanos) i cap vot en contra, ACORDA: 

Primer. Acordar la incoació d’un expedient per a la declaració de Fill Predilecte 
de  la  Ciutat  de  Xàtiva  a  Ramón  Pelegero  i  Sanchis  “Raimon”  conforme  al 
procediment que s'estableix en el Reglament Municipal d’Honors i Distincions.

Segon. Nomenar  Jordi  Estellés  Carrasco,  regidor  de  Cultura,  instructor  de 
l'expedient i Isaïes Blesa Duet, arxiver municipal, secretari del mateix.

Tercer. Procedir a l’exposició al públic, per un termini de quinze dies, a fi de 
recollir  tots  els  mèrits,  informacions  o  al·legacions  que  hi  vulga  fer  constar  la 
ciutadania.

6é. 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 233 al 326 (corresponents al mes de juliol  de 2015)
Números del 327 al 365 (corresponents al mes d'agost de 2015)

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.
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7é. DESPATX EXTRAORDINARI

7é.1.   MOCIÓ  CONJUNTA  PRESENTADA  PER  TOTS  ELS  GRUPS  
MUNICIPALS  RELATIVA  A  LA  CRISI  MIGRATÒRIA  DELS  REFU GIATS  QUE 
ARRIBEN A EUROPA

Els Grups Municipals de l'Ajuntament, sol·liciten declaració d'urgència per a 
passar a tractar el present assumpte inclòs en l'Ordre del Dia, declaració que es 
confereix per unanimitat.

El secretari procedeix a la lectura de la moció conjunta presentada per tots 
el grups municipals, presentada el dia 9 de setembre de 2015, registre d'entrada 
número 6994, relativa a la crisi migratòria dels refugiats que arriben a Europa, amb el 
tenor literal següent:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Sols  el  conflicte  a  Síria  ha  provocat  el  desplaçament  de  4.000.000  de 
persones segons ACNUR. A Turquia romanen al voltant de 2.000.000. Líban, Iraq,  
Jordània, Egipte i  altres països nord-africans es repartixen quasi la totalitat de la  
resta.

Alguns  refugiats  han  preferit  continuar  camí,  per  això,  entre  altres 
nacionalitats,  molts siris  formen part  de les 264.500 persones que han arribat  al  
territori de la UE a través del Mediterrani des de gener fins al 14 d’agost d’aquest  
any 2015, segons ACNUR.

La  tragèdia  de  Lampedusa  a  l'octubre  de  2013,  en  la  qual  moriren  368 
persones, va marcar una desgraciada fita en la UE. Les reaccions dels dirigents 
comunitaris i nacionals ens van fer pensar que es posarien en marxa solucions per 
tal  que  no  tornara  a  produir-se  la  tragèdia  humana  d’aquestes  dimensions.  Per  
desgràcia, dos anys després continuem assistint morts no sols del Mediterrani sinó 
en tot el territori europeu, de persones innocents que tenen com a únic propòsit fugir  
de la guerra o de la misèria. Hui la tragèdia és que milers de persones desesperades 
que fugen de la mort, estan disposades a arriscar la seua vida i en moltes ocasions,  
perdre-la.

No podem acceptar  com inevitables  les tragèdies humanes que  viuen  els  
refugiats  ni  les  morts  de  les  persones  que  s’ofeguen  al  mediterrani  o  s’asfixien 
tancats  en un camió.  No els  podem deixar  a mercé dels  traficants  de persones  
sense escrúpols  en el  camí  cap  a  un  futur  millor,  perquè  si  no  tenen  cap  altra  
alternativa en la seua fugida acabaran arriscant les seues vides.

Tot  i  que Europa no estiga acollint  en termes relatius el  major nombre de 
refugiats en aquesta crisi humanitària, el que és cert és que les capacitats de molts  
països s’estan veient desbordades. En aquesta crisi, la ruta d’entrada a Europa es  
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troba lluny d’Espanya. Majoritàriament, les vies d’entrada amb destinació als països 
del nord es troben a Grècia i a Itàlia.

Però la crisi està posant a prova tots els dirigents europeus perquè quasi tots  
ells s’estan veien afectats per ella en una o altra mesura.

La dimensió de la crisi és inabordable per cap país en solitari. En aquestes 
circumstàncies és necessari  que tots els països s’involucren al màxim en buscar  
solucions als problemes i des de la Comissió Europea s’han fet propostes per a què 
tots el països de la Unió actuen conforme al principi de solidaritat. Així mateix el  
Govern  de  l’estat  espanyol,  juntament  amb  els  altres,  sembla  més  interessat  a 
desvincular-se d’un problema que hui no afecta de ple a tenir una actitud proactiva i  
solidària.

Des de l’Ajuntament de Xàtiva volem contribuir amb decisió, iniciativa i des de  
la  millor  disposició  al  diàleg,  en  l’aportació  d’algunes  propostes  encaminades  a 
donar passes endavant. Hem d’abandonar una posició que no està en consonància 
en el sentir majoritari d’una ciutadania a l’estat que majoritàriament sí és solidària.  
Continua en la nostra memòria la solidaritat que altres mostraren amb qui van haver  
de fugir d’Espanya per motius de guerra i posterior persecució que va viure el nostre 
país. Donar l’esquena a qui hui ho necessita seria injust en sí mateix i un precedent 
desafortunat  davant futures situacions de crisi  que pogueren posar en qüestió la  
capacitat del nostre país.

Per tot allò exposat, i després de prendre l’acord corresponent en la Junta de  
portaveus de l’Ajuntament es presenta per unanimitat de tots els grups municipals la 
següent MOCIÓ:

Instem el govern d’Espanya a recolzar totes les vies diplomàtiques existents i  
promoure la creació de quantes resulten necessàries per a actuar amb determinació  
en la recerca de la pacificació dels països en conflicte.

Així mateix instem a treballar en una política integral d’immigració i asil en la 
UE. La UE deu comptar amb les competències per abordar en comú els instruments  
d’ordenació dels fluxos migratoris, la integració i la cooperació amb tercers països,  
així como una autoritat capaç d’adoptar decisions executives quan la situació ho  
requerisca:

Recolzar així mateix la cooperació amb els països en conflicte i amb els que  
acullen un major nombre de refugiats, complementant l’assistència d'ACNUR i  la  
Unió Europea.

Acceptar les sol·licituds proposades per la Comissió Europea i augmentar de 
forma immediata el pressupost destinat a l’asil i la recollida de refugiats.

L’Ajuntament de Xàtiva  ens comprometem a sumar-nos a la denominada 
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xarxa  de  ciutats-refugi  preparant  un  dispositiu  d’acollida  gestionat  mitjançant  la  
creació  d’una  comissió  específica  per  atendre  l’eventualitat  de  l’emergència  
humanitària  de  la  guerra  síria,  que  contemplarà,  entre  altres  línies  de  treball  
l’inventari de les instal·lacions i recursos d’immobles municipals, així com s’elaborarà  
un pla de sensibilització i conscienciació de la població local i un pla d’integració a la  
nostra ciutat de les persones acollides.”

Intervencions:

Juan Giner, sol·licita que conste en acta literalment el posicionament del seu 
grup en relació a la moció que és el següent:

“ Posicionament de Ciudadanos sobre la participació d els governs locals 
i regionals en el reassentament de refugiats

A) Posicionament

Davant la magnitud del repte al qual s'enfronta la societat espanyola, que ha deixat  
clares mostres de la seua solidaritat, Ciudadanos defensa:

1. L'objectiu primordial per a afrontar la crisi de refugiats ha de ser aconseguir un 
reassentament predictible i eficient, amb seguretat jurídica i personal, finançat i dotat  
de recursos necessaris perquè les persones que fugen del drama de la guerra, la  
violència o la persecució puguen refer les seues vides de forma autònoma al més 
prompte possible.

La  solidaritat  sense  planificació  genera  incertesa  i  no  és  una  solució  duradora. 
Ciudadanos exigeix al Govern de la nació la reunió extraordinària d'una Comissió  
Interministerial que desenvolupe un vertader pla d'actuació estatal en col·laboració 
amb les Comunitats Autònomes, governs locals i actors socials en la preparació de 
la recepció dels refugiats i les mesures de reassentament.

2.  La  recepció,  acompanyament,  desplaçament  i  reassentament  de  persones  
emparades  per  la  protecció  internacional  exigeix  l'aplicació  immediata  dels 
instruments legals i polítics existents del govern central i la seua cooperació amb les  
autoritats  europees.  El  problema  és  europeu  i  ha  d'adoptar-se  al  més  prompte 
possible des d'un enfocament i actuació a nivell europeu.

Els instruments ja estan, el que fa falta és la voluntat política d'aplicar-los plenament.  
Ciudadanos demana que el govern espanyol adopte l'estratègia comuna europea 
d'asil i lidere la creació d'una autèntica política comuna d'asil amb el suport financer 
del Fons Europeu de Refugiats i el desenvolupament ple del Programa Comú de 
Reassentament.

3. L'acolliment de refugiats i la seua integració posterior requereix la mobilització de 
recursos  financers,  tècnics  i  humans  així  com  mesures  d'atenció  immediates 
(manutenció, habitatge, legal), sense oblidar l'atenció personalitzada i l'assistència 
psico-social en cas de menors no acompanyats, víctimes de violència o persones  
vulnerables.  L'aplicació  de tals  mesures es realitza  a  nivell  local  i  per  a açò és 
indispensable la necessària col·laboració dels ajuntaments i de la societat civil.
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Però fer recaure aquesta responsabilitat internacional en la ciutadania, a més de la  
pèrdua d'eficàcia, allunya la possibilitat de crear solucions estables, recolzades per  
la fortalesa de les institucions i els instruments de l'Estat. L'ajuda si no és efectiva,  
no respon a les necessitats dels refugiats. Per açò Ciudadanos demanda de l'Estat  
la mobilització de recursos financers i tècnics, ja siga a través del Fons Europeu de  
Refugiats o d'una partida extraordinària destinada als ajuntaments de l'ajuda a la  
integració.

4. Tota iniciativa a nivell  local  o regional,  siga pública o privada, ha d'explicar el  
necessari  suport,  lideratge i  coordinació de les autoritats del  govern central.  Una  
cooperació no desenvolupada plenament entre  les institucions o una coordinació 
ineficient pot posar en perill l'eficàcia de l'ajuda i suposar un risc per a la integració  
final dels refugiats. Molts ajuntaments no compten amb els recursos necessaris i uns  
altres no estan connectats amb les estructures dels  partits  polítics.  El  mon rural  
també ha de ser part de la solució. La concentració de desplaçats en determinades  
ciutats pot fer més difícil la integració posterior o significar una distribució ineficient  
de recursos.

Ciudadanos  defensa  que  els  municipis  espanyols  coor dinen  les  seues 
respostes amb les comunitats autònomes i el govern central, amb criteris de 
flexibilitat  que garantisquen un tractament igualit ari  per a les persones que 
cerquen refugi, permeten la unitat familiar i evite n els mateixos desequilibris  
que operen en l'àmbit europeu.

5. Les dades d'ACNUR mostren que l'any 2014 Espanya comptava amb 7.525 
sol·licitants d'asil i 5.798 refugiats, mentre que en un país com Itàlia la xifra ascendia  
a  45.749  sol·licitants  i  93.715  refugiats.  Al  mateix  temps,  Espanya  solament  ha 
participat a nivell europeu en un projecte pilot de reassentament de 120 refugiats del  
camp libi de Shousa (80 l'any 2012 i 30 l'any 2013-14). La crisi actual, hereva de  
múltiples conflictes no resolts, multiplica per 20 la xifra de refugiats. Un municipi per  
separat  o  una  agrupació  d'ells  no  pot  proporcionar  tot  el  necessari  sense  la 
coordinació del govern central ni un finançament estable.

Ciudadanos defensa que s'ha de trobar una solució a ls conflictes que assolen 
països  com  Síria  o  l'Iraq.  Ciudadanos  demana,  així  mateix,  que  aquesta  
tragèdia  humanitària  no  s'instrumentalitze  política ment,  ni  es  generen 
expectatives no realistes.  La col·laboració entre institucions és l'única manera de 
respondre  de forma eficaç i  digna  a  les necessitats  dels  refugiats.  És necessari 
acabar amb la improvisació i la falta de previsió, emblema dels últims governs.

B) Context

La recepció, desplaçament i assentament de refugiats internacionals o subsidiaris de 
protecció  internacional  és  un  procés  legal  i  polític  que  es  regeix  per  normes 
internacionals en el seu reconeixement d'estatus (Conveni de Ginebra de 1951) i per  
normes nacionals en la seua implementació i desenvolupament.
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En l'àmbit europeu, encara que s'han fet avanços en l'establiment d'un marc comú,  
el procés encara es regeix en les seues pràctiques per la legislació nacional que no  
està harmonitzada, fonamentalment amb el mateix tipus d'accés a drets i  serveis  
bàsics.

La via d'entrada de refugiats és així mateix competència nacional. No obstant açò,  
l'any 2012, després de l'esclat de la Primavera Àrab, la Unió Europea va establir un 
Programa  Comú  de  reassentament  de  refugiats  que  cercava  reequilibrar  la  
concentració de refugiats en alguns països (Alemanya, Suècia) al mateix temps que 
incentivava els països, que participaven de forma voluntària, a rebre més refugiats 
amb el  finançament  del  Fons  Europeu  de Refugiats  i  a  coordinar-se millor  amb 
l'adopció d'una agenda de prioritats, també de caràcter voluntari. Espanya participa 
en  el  programa  amb  una  quota  màxima  de  100  refugiats  anuals  (dels  3.700 
reassentats) però no ha adoptat encara l'agenda de prioritats. Açò dóna idea com es  
troba de preparat  el nostre Estat i  les nostres administracions per a gestionar el  
reassentament de refugiats.  Ni  tan sols  per a aquest  projecte  pilot  el  govern ha  
realitzat una avaluació de les deficiències o millores per a adaptar el nostre sistema  
administratiu a les necessitats dels refugiats.

Davant l'actual crisi de refugiats, amb l'arribada de quasi 340.000 refugiats i  una 
estimació  propera  al  milió  per  a  tot  l'any,  la  Comissió  Europea  va  proposar  el  
repartiment amb quotes obligatòries de 40.000 refugiats. Els Estats membres van 
acceptar només part de les quotes i es van negar al caràcter obligatori, especialment  
per  l'oposició  dels  països  de  l'est  d'Europa  i  d'Espanya.  La  proposta,  que  serà 
debatuda el pròxim dia 14 de setembre en un Consell Europeu d'urgència, conté 
finalment  la  proposició  de reassentament  de 160.000 refugiats,  i  s'estima que la 
contribució espanyola rondaria les 15.000 persones.

Davant la tragèdia dels refugiats, la reacció de la societat espanyola, de governs  
locals, regionals, ONG, i altres sectors de la societat civil  ha sigut la mobilització  
d'una solidaritat que Ciutadadanos recolza i que ha de ruboritzar el nostre Govern  
per  la  seua  passivitat,  sense  sensibilitat,  la  seua  absència  d'una  estratègia  i  la  
inexistència  d'un  pla  d'acció  coherent  per  la  seua  banda.  L'objectiu  ha  de  ser  
caminar cap a la dotació de suficients recursos econòmics i capacitat per aconseguir  
una resposta homogènia en el conjunt  del  país,  i  que no funcione únicament de 
forma conjuntural.

La  justificació  del  Govern  espanyol  per  a  no  acceptar  els  escassos  quatre  mil  
refugiats (0.1% de la nostra població) que ens requeria la Comissió Europea al juny  
passat era doble: d'una banda, s'assenyalava l'esforç espanyol de controlar i parar la 
migració en les nostres fronteres; d'una altra, es parlava que la desocupació era molt 
alta  i  per  tant  la  nostra  situació  econòmica  no  podia  digerir  més  refugiats.  Els 
vaivens de la política (reunió de Rajoy amb Angele Merkel i eleccions a la vista) han 
provocat que el Govern done un gir de 180 graus en la seua política, situant-se ben  
disposat a acollir als qui calga, amb, de nou, l'argument de la situació econòmica del  
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país (ara suposant-se molt millor a la de juny).

Segons  totes  les  agències  internacionals,  experts  i  actors  implicats,  el 
reassentament de refugiats és un procés complex, l'objectiu últim del qual ha de ser  
la plena integració dels refugiats com a ciutadans de ple de dret.

Aquest procés necessita de:

1)  Mesures  legals  i  polítiques  que  garantisquen  l'accés  a  drets,  l'empara  i  la 
protecció legal.
2)  Mecanismes  de  consulta  amb  actors  implicats  (govern  central,  comunitats  
autònomes, governs locals, ONG, societat civil…) sense oblidar els propis refugiats.
3)  Un  programa  d'integració  que  permeta  l'accés  serveis  a  bàsics  essencials  
(educació, sanitat, ocupació) i l'adaptació a les comunitats d'acolliment.
4) Un  sistema  d'avaluació  i  seguiment  organitzat  de  forma  independent  dels  
decisors polítics i els implementadors les polítiques.

A  Espanya,  com  a  la  resta  dels  països  europeus,  no  es  pot  assegurar  un  
reassentament  durador  ni  efectiu  sense  la  coordinació  dels  diferents  nivells  de 
govern (europeu, nacional, Comunitats Autònomes, ajuntaments). El marc legal és la  
Llei  de  Dret  d'Asil  i  Protecció  Subsidiària  (2009)  i  el  Programa  Nacional  de  
Reassentament (2011). A nivell europeu, la Directiva sobre Asil de 2013 posa les  
bases d'un sistema únic de la normativa de la Unió Europea en matèria d'asil, però  
sense normes vinculants ni estàndards només es va aconseguir un mínim consens a  
agilitar els processos per a determinats països. Els Estats membres començaran el  
procés de modificació  de la  legislació  nacional  perquè reflectisca els  canvis  que  
s'han acordat. Espanya encara no ha traslladat la Directiva Europea.

Aquests instruments legals marquen de forma precisa la distribució de rols i tasques,  
que l'Alt Comissionat de Nacions Unides per a Ajuda al Refugiat (ACNUR) considera 
clau per a aconseguir resultats satisfactoris en la integració dels refugiats.

L'autoritat nacional responsable de l'asil és l'Oficina d'Asil i Refugi (OAR), dependent  
de  la  Sotsdirecció  General  d'Asil  del  Ministeri  de  l'Interior.  La  Subdelegació  
d'Integració del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social és la responsable del procés  
d'integració  i  és  qui  decideix  el  finançament  que  cobreix  les  mesures  socials  i  
econòmiques d'ajuda als refugiats. L'autoritat que concedeix l'estatut de refugiat i de 
protecció internacional és el Comitè Interministerial d'Asil  i  Refugi  (CIAR).  En els 
últims cinc anys el CIAR ha concedit l'estatut a una mitjana de 500 persones l'any,  
que  es  van  multiplicar  per  tres  l'any  2014  per  la  crisi  siriana.  Però  en  termes  
econòmics va suposar un augment de només un 7% d'ajudes (fins a 10 milions 
d'euros).  La  competència  en  matèria  d'integració  correspon  a  les  Comunitats  
Autònomes i  els  ajuntaments només participen parcialment  com a col·laboradors 
d'aquestes i el govern central.

Existeix  un  procediment  de  consulta  i  diàleg  amb  altres  actors  d'organismes  
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internacionals i ONG (Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats, Creu 
Roja, Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, Associació Comissió Catòlica d'Ajuda 
a la Immigració, Comitè de Defensa dels Asilats i Refugiats d'Espanya).

La legislació espanyola preveu per a refugiats el lliurament de targeta d'identificació,  
permís de residència de cinc anys, permís laboral i  de desplaçament. A més rep  
ajuda econòmica fins a un màxim de dos anys. Després de cinc anys els beneficiaris  
de  l'estatus  de  refugiat  poden  obtenir  la  ciutadania  espanyola  mentre  que  els 
beneficiaris de protecció internacional (estatus de menor rang) necessiten deu anys 
de  residència.  Estan  a  més  prevists  els  drets  de  reagrupació  familiar  (els  
components de la qual no computen per a les quotes de reassentament). L'últim 
pressupost  destinat  a  aquestes  ajudes  és  de  10  milions  d'euros.  El  govern  va 
planificar un augment del 7% davant l'arribada dels refugiats siris. No obstant açò, si  
el govern accepta el reassentament dels 15.000 refugiats haurà de multiplicar per  
deu les seues previsions de l'any.”

     Maria José Pla diu que és inaudit que en el segle XXI es donen situacions tan 
terribles com aquestes i les seues conseqüències tràgiques, que gràcies als mitjans 
de comunicació s'ha mobilitzat la ciutadania, i que és el moment que les societats 
riques  facen  un  exercici  d'empatia.  Que  el  seu  grup  recolzarà  les  mesures 
necessàries i agraïx que s'haja dut a la junta de portaveus per a què tots els grups 
signaren la proposta.

     Maria Pilar Gimeno indica que el seu grup votarà a favor, que és una moció 
necessària i de vergonya per la nefasta gestió que s'ha fet des de Brussel·les, per 
haver obert les nostres fronteres in extremis, d'escoltar com alguns convertien vides 
humanes en xifres,  i  Espanya obligada per  Merkel  accepta ara  el  que fa mesos 
s'hauria d'haver fet. Diu que vol llançar un missatge de solidaritat i oferir els recursos 
per ajudar un poble desolat i una població segrestada per la guerra.

    Francesca Chapí , manifesta que és un goig poder estar tots units en una causa 
com aquesta, però no es fia del que està fent Europa, i que és un bon moment per 
que la ciutadania faça canviar el que estan fent els governants, i  creu que és el 
moment per a què l'Ajuntament faça un pla d'integració de solidaritat, i espera que el 
debat d'ací a uns dies no  passe de moda.

    Xelo Angulo diu que el tema no és una qüestió de ningun partit en concret sinó de 
tota la ciutadania i per tant es va a demanar la col·laboració de tota la societat, i del 
que és tracta és de poder integrar totes aquestes persones, i Xàtiva sempre ha sigut 
un poble solidari, i diu que va a posar-se en marxa tot un dispositiu concret amb la 
participació  de  vàries  regidories.  Finalment  agraïx  la  col·laboració  de  Joan  Bou 
Martínez que és una persona experta en la matèria.

    Juan Giner, demana el recolzament de tota la ciutadania i mostra una samarreta 
amb un eslògan a favor de la proposta.
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    L'Alcalde diu que vol fer una reflexió, i és que quan s'està al capdavant d'una 
institució  i  davant  una  situació  com  aquesta,  aquestes  són  les  coses  que  són 
importants per a un equip de govern i sobre tot per a una ciutat, demostrar que el 
nostre compromís és de veritat i no són paraules buides, i que darrere hi ha accions 
directes,  i  que  el  dispositiu  que  s'ha  habilitat  va  a  ser  molt  efectiu,  treballar  de 
manera molt ràpida, i demana als veïns de Xàtiva que demostren que és una ciutat 
acollidora.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, ACORDA: 
Únic.  Aprovar la moció anteriorment transcrita presentada conjuntament pels 

grups  municipals  PSOE,  EUPV:AC  i  Compromís,  en  relació  amb  el  protocol 
d'actuació i mecanismes. 

7é.2. MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PEL GRUPS MUNICIPAL S PSOE, 
EUPV:AC  I  COMPROMÍS,  EN  RELACIÓ   AL  PROTOCOL  D'ACTU ACIÓ  I 
MECANISMES DE L'AJUNTAMENT DAVANT DESNONAMENTS

Els Grups Municipals de l'Ajuntament, 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.

Maria Cristina Suñer   procedeix   a la lectura de la moció conjunta presentada 
pels   grups  municipals  PSOE,  EUPV:AC i  Compromís,  presentada  el  dia  10  de 
setembre de 2015, registre d'entrada número 7052, en relació al protocol d'actuació i 
mecanismes de l'Ajuntament davant desnonaments, amb el tenor literal següent:

“Xàtiva, com el conjunt de municipis valencians ha viscut i està vivint el drama 
dels desnonaments de famílies veïnes de la ciutat. Segons dades de la Conselleria 
d’Habitatge, des del primer trimestre de 2008 fins a juny de 2015 s’han executat 
82.300  desnonaments  a  tota  la  Comunitat.  Una  xifra  que  no  pot  deixar  ningú 
indiferent.

Afortunadament,  gràcies  a  la  mobilització  de  la  ciutadania  i  a  iniciatives 
municipals aquesta situació comença a canviar. La implicació dels governs locals per 
pal·liar el drama de famílies expulsades de les seues cases és cada vegada major i 
Xàtiva n’és un exemple.

Fa només dos mesos l’equip de govern del qual formen part va paralitzar un 
desnonament i  va manifestar la seua voluntat  d’establir  acords amb les diferents 
entitats financeres per poder abordar aquesta problemàtica i  garantir el dret a un 
habitatge digne.

Aquesta voluntat de convertir Xàtiva en ciutat anti-desnonaments ja li l’hem 
traslladada a la PAH, amb la qual vam mantindre una reunió fa unes setmanes.

Per  aconseguir  aquest  propòsit,  des  de  Compromís,  recolzem  plenament 
qualsevol acció que s’emprenga en aquesta direcció però considerem que cal ser 

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 12, DE 12 DE SETEMBRE DE 2015

21



contundents i treballar per ampliar les línies d’actuació encetades. És l’única manera 
d’abordar de manera integral aquesta problemàtica.

Actualment  l’Ajuntament  només  té  coneixement  d’aquestos  desnonaments 
quan  és  requerida  la  presència  de  la  Policia  Local  però  la  nostra  tasca 
d’assessorament i ajuda pot començar molt abans, de fet hi ha moltes famílies que 
desconeixen que des del consistori se’ls pot ajudar.

D’altra banda, l’equip de govern ja hem acordat no autoritzar la participació de 
personal  municipal,  com  ara  la  Policia  Local,  en  els  desnonaments.  Per  tant, 
necessitem nous mecanismes per assabentar-nos d'aquestes execucions judicials.

Per tot el que hem exposat proposem al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

Primer. Acordar l’elaboració i signatura d’un conveni amb els Jutjats de Xàtiva, 
per propiciar la detecció de casos de persones en situació d’especial vulnerabilitat o 
de  risc  d’exclusió  social  a  Xàtiva  quan  estiguen  encara  immerses  en  el  procés 
judicial,  que  permeta  a  l’Ajuntament  donar  una  resposta  més  ràpida  i  eficient 
anticipant-nos a la resolució i posant al servei del ciutadà tots els mecanismes dels 
quals disposa el consistori.

Segon. Acordar fer inventari d’immobles buits propietat d’entitats bancaries.

Tercer.  Estudiar  la  incorporació  en  l’ordenança  fiscal  de  l’Impost  de  Bens 
Immobles d’una taxa diferenciada amb recàrrec per a aquestes propietats.”

Intervencions:

         Juan Giner, diu que la plataforma d'afectats per les hipoteques va convocar a 
una reunió conjunta a tots els partits amb representació municipal, que els 5 partits 
van assistir a la reunió esmentada i tots  vam quedar en les accions i mecanismes 
per ajudar a la plataforma i parar legalment els desnonaments. Ara es presenta una 
moció  signada pels  3 partits  de govern  sense comptar  amb la  resta que sí  que 
estaven d'acord a recolzar les iniciatives, i vol que conste que tots els partits estaven 
d'acord a ajudar, i a més diu que s'està fent el que es criticava de l'anterior govern, i 
manifesta que en totes les actuacions que siguen en benefici del poble, tindran al 
seu grup al seu costat i les recolzarà.   

Maria José Pla manifesta que és un drama que afecta totes les persones que 
el pateixen i que els afectarà tota la vida, i que és cert que la situació comença a 
canviar gràcies a la mobilització ciutadana, i si Xàtiva és un exemple no ho és sols 
gràcies al treball del nou equip de govern, sinó del treball de molta gent i també de 
l'anterior equip de govern i diversos professionals. D'altra banda diu que els haguera 
agradat signar la proposta, ja que com ha dit el portaveu del Cs també van estar en 
la reunió. I per últim assenyala que el seu grup no te cap problema a aprovar les 
propostes  que siguen bones  per  a  la  ciutat  les  presente  qui  les  presente,  i  que 
voldria que no es quedara sols en una declaració d'intencions.
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Miquel A. Lorente, diu que el dret de l'habitatge és un dret pel qual s'ha de 
treballar  perquè  ninguna  persona  es  quede  sense  sostre,  i  que  així  ho  han  fet 
sempre ficant-se a treballar quan es van disparar els desnonaments, fins que l'any 
2012 es va crear l'oficina de mediació hipotecària, que va ser un primer pas, i el que 
ara es pretén és ampliar la carta de serveis, i reconeix el treball que ha fet la PAD i el 
treball  de la  societat  civil,  i  que cal  fer  un inventari  dels  immobles i  aplicar  una 
normativa (IBI) que permeta que hi hagen cases per a tots, i reivindica que des del 
govern autonòmic es dicten normes adients.

Xelo Angulo,  assenyala que en assumir la regidoria es va trobar damunt la 
taula un cas de desnonament que tots coneixen i que s'ha aconseguit aturar. El que 
es pretén és portar des de l'Ajuntament un pla d'actuació i pregunta a la regidora 
responsable de la proposta si accepta que siga signada també pel grup del PP i de 
Cs perquè entén que no és una qüestió d'un grup sinó de tot el plenari com així es 
va manifestar en la reunió.

Cristina Maria Suñer, com a proposant diu que no es va presentar en la Junta 
de Portaveus per  si  els  altres grups no  volien signar-la,  però que no hi  ha  cap 
inconvenient perquè siga signada pels altres dos grups, i que la pròxima vegada les 
mocions les portara a la Junta de Portaveus per si els altres grups volen adherir-se.

L'alcalde pregunta als portaveus del grup Cs i PP si volen signar la proposta al 
que responen afirmativament.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, ACORDA: 
Únic. Aprovar la moció anteriorment transcrita presentada conjuntament pels 

grups municipals PSOE, EUPV:AC,  Compromís, PP I Ciudadanos,   en relació al 
protocol d'actuació i mecanismes de l'Ajuntament davant desnonaments.

7é. PRECS I PREGUNTES

Juan Giner, formula les següents preguntes:

-  A  Cristina  Maria  Suñer;  si  pot  informar  l'empresa  que  va  realitzar  el 
manteniment dels equips de so i música en el passat festival de Nits al Castell.

Maria Cristina Suñer, contesta que no recorda el nom de l'empresa, el que es 
va fer era un únic contracte d'instal·lació, tècnics, càrrega i descàrrega, abans es 
feien  un per  cadascun d'aquests  conceptes,   el  que  s'ha  fet  és  un  procediment 
negociat,  que  es  va  convidar  a  vàries  empreses,  i  que  el  nom de  l'empresa  li'l 
facilitarà quan vulga així com  l'import també.

- A Miquel A. Lorente; en primer lloc vol agrair-li que tinguera en compte la 
seua proposta de posar un servei d'autobusos per portar la gent a la fira i en relació 
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al  servei  pregunta  si  pot  informar  del  preu  de  contractació  d'eixe  servei,  i  si  és 
definitiu, i quin cost ha tingut l'habilitació dels llocs d'aparcament.

Miquel A. Lorente respon que el cost del bus que va fer el servei dissabte i 
diumenge  tant  al  matí  com  a  la  vesprada  venia  a  ser  de  600€,  pel  que  fa  a 
l'habilitació dels  parkings, el del polígon de la Vila les tasques gran part d'elles es 
van fer per la brigada, i el de Moles va costar  uns 1.600 o 1.800 €.

Juan Giner,  pregunta  si  es va  licitar,  i  pot  informar de la  seua incidència, 
usuaris, etc.

Miguel A. Lorente diu que no sabria dir-li-ho cert, però que el parking de la Vila 
va ser menys utilitzat i el de Moles va tindre bastant assistència, però de cara a l'any 
que ve es millorarà la publicitat per tal que es puga utilitzar més.

Pel  que  fa  a  la  senyalització  es  va  posar  gràcies  a  la  col·laboració  de  3 
empreses.

-  Juan Giner; pregunta diu que a la plaça Vicent Estellés hi ha uns cartells 
que prohibeixen jugar  al  baló,  portar  gossos,  etc.,  i  que  els  veïns han presentat 
queixes,  i  pregunta si  s'ha fet alguna cosa per a conciliar  el  dret  al  descans i  a 
l'esplai?

L'alcalde contesta que les queixes han sigut rebudes, i que  s'ha de veure la 
possibilitat de prohibir-les i regular els horaris perquè no es produïsquen molèsties, 
que és una qüestió de civisme i de conscienciació, i de treball per part de la Policia. 
Diu que es farà complir la normativa, però l'equip de govern i la policia intentaran 
conscienciar la gent.

- A Pedro Aldavero;  en relació a la sol·licitud del nou equip de futbol, el racing 
que s'ha creat a la ciutat i que ha sol·licitat jugar els partits a la Murta, vol saber si 
des de la regidoria es recolzarà que aquest equip jugue en eixe camp.

Pedro  Aldavero  respon  que  la  petició  la  va  fer  l'equip  i  estan  fent-se  les 
gestions per a quadrar i que tots els equips puguen jugar allí, però sí que jugarà allí.

- A Mariola Sanchis;  els primers dies d'agost es va fer una carrera de motos 
per circuit urbà amb molt de soroll  i  molèsties, hagué d'acudir a les 4 del matí la 
Policia Local, i pregunta si des de la regidoria van a prendre's mesures per a què les 
molèsties dels sorolls de les motos s'acaben.

Mariola Sanchis contesta que la problemàtica l'ocasionen un grup de xavals 
que es concentren en diversos punts de la ciutat, la policia ja està avisada però no 
pot arribar a tot i que en col·laboració amb la Policia Nacional s'ha perseguit i s'han 
imposat  sancions,  però  a  banda  s'està  mirant  posar  senyals  de  prohibició  de 
velocitat,  peralts,  etc.,  en  la  mesura  que  les  disponibilitats  pressupostaries   ho 
permeten, i que també es realitzaran mesuraments acústics. És un tema difícil però 
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s'esta estudiant.

L'alcalde diu que no només és un problema de molèsties sinó de seguretat 
per als propis veïns i per al xavals, i s'està treballant en eixa línia.

-Juan  Giner  pregunta:  Com està  el  tema  de  l'auditoria  interna  que  es  va 
prometre?

Ignacio Reig respon que les característiques bàsiques estan acabades,  que 
la primera setmana d'octubre creu que estarà acabada i que ja l'avisara perquè puga 
estar present.

María José Pla diu que des del canvi de govern no estan en la web les actes 
del Ple, sols estan els vídeos.

L'alcalde contesta que es prenga nota des de Secretaria i que es comunique 
al Departament de  Modernització per tal que les pengen.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les dotze hores trenta huit minuts 
alça la sessió. D'açò s'estén la present acta que, amb el vistiplau del Sr. Alcalde-
President, autoritze amb la meua signatura, com el secretari que done fe.

   Vist-i-plau:
L'ALCALDE,                                                                                  EL SECRETARI ,
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