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En la Ciutat de Xàtiva, a les dinou hores del dia vint-i-tres de març de dos mil 
setze,  es  reuneixen  en  el  Saló  de  Sessions  de  la  Casa  Consistorial  i  sota  la 
Presidència del Sr. Alcalde-President,  Roger Cerdà Boluda, els Regidors indicats, a 
fi de celebrar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament convocada.

La Corporació està assistida per la Sra. Interventora  Carmen Savalls Sanfélix, 
i pel Sr. Secretari,  Rafael Pérez Alborch, que actúa a més com fedetari.

El Ple es constitueix vàlidament al compareixer la totalitat de membres de la 
Corporació i el Secretari .

El Sr. Alcalde, abans de començar el ple manifesta que a més del minut de 
silenci que s'ha fet aquest matí, vol condemnar els atemptats d'ahir a Brussel·les  i  
mostrar la solidaritat amb la ciutat de Brussel·les.

A continuació,  el  Sr.  Alcalde declara oberta  la sessió,  que es desenvolupa 
conforme al següent ORDRE DEL DIA:

1r.- APROVACIÓ  DE  L'ACTA  DE  LA  SESSIÓ  NÚMERO  2  DE  27  DE 
FEBRER DE 2016.

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.

A continuació  i  no  formulant-se  cap  objecció,  per  unanimitat  dels  veintiún 
membres s'aprova l'acta corresponent  a  le  sessió  ordinària,   celebrada el  27  de 
febrer de 2016, havent-se de procedir a la seua correcció abans de la transcripció al  
llibre d'actes.

2n.- EXP.  NÚM.  1757/2015,  SOBRE  CANVI  NOMENAMENT 
REPRESENTANT MUNICIPAL EN CONSELL ESCOLAR.
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Vist l'acord del Ple de la corporació, en sessió extraordinària, de data 4 de 
juliol de 2015,  en el qual es van designar representants de la corporació en alguns 
òrgans col·legiats de la corporació.

Vist l'acord del Ple de la corporació, en sessió ordinària, de data 25 de juliol de 
2015, en el  qual  es designen representants de la corporació en l'òrgan col·legiat  
Consell Escolar de Centres, entre altres.

Vista  la  sol·licitud  d'instància  genèrica  que  presenta  per  registre  d'entrada 
d'aquest Ajuntament, núm. 2015-E-RC-11106, de data 16 de desembre de 2015, el 
portaveu del grup municipal Ciudadanos Xàtiva, Juan Giner Company, en la qual 
sol·licita el canvi del representant de Ciudadanos Xàtiva, nomenat en l'esmentat Ple 
de la corporació, de data 25 de juliol de 2015, Encarnación Cercadillo García com a 
representant del Consell Escolar del Centre Públic de Formació de Persones Adultes 
Francesc Bosch i Morata, per Ignació José Lledó Cabanes.

Vist  l'Informe  que  emet  el  director  de  l'Àrea  Cultural  amb  la  fiscaliltzació 
favorable de la interventora Municipal de Fons.

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Permanent  sociocultural  i  de 
promoció económica, de 16 de març de 2016.

L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-ún membres presents, adopta el 
següent ACORD:

Primer. Deixar sense efecte el nomenament  d'Encarnación Cercadillo García 
com a representant del grup municipal Ciudadanos Xàtiva, en el Consell Escolar del 
Centre Públic de Formació de Persones Adultes Francesc Bosch i Morata, a tots els 
efectes.

Segon. Designar Ignació José Lledó Cabanes com a representant del grup 
municipal Ciudadanos Xàtiva, en el Consell Escolar del Centre Públic de Formació 
de Persones Adultes Francesc Bosch i Morata, a tots els efectes.

Tercer. Procedisca's a comunicar tal nomenament a les persones i institucions 
interessades, perquè en prenguen coneixement i efectes procedents.

Intervencions:

Miquel  A.  Lorente  diu  que  vol  deixar  palés  que  els  representants  en  els 
diferents Consells Escolars el que tenen es un mandat imperatiu de la Corporació, i  
voldria que aixó es respetara per a que el treball que s'aporte als centres siga el més 
efectiu possible.

 
3r.- EXP.  NÚM.  861/2015,  MODIFICACIÓ  DE  LA  PLANTILLA   DE 

PERSONAL 2016

Vista la Resolució de 29 de febrer de 2016 de la Direcció general de la Funció 
Pública del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per la qual es resol el 
concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'administració 
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local amb habilitació de caràcter nacional, publicada en el BOE número 64 de 14 de 
març de 2016, on consta la plaça de tresoreria de l'Ajuntament de Xàtiva i la seua 
provisió per funcionari habilitat a aquest efecte. 

Vist l'acord plenari de 30 d'octubre de 2015, pel que s'aprova la plantilla de 
personal  de   l'Ajuntament  de  Xàtiva,  on  consta  la  relació  de  les  places  que 
componen la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament, incloses les places 
reservades a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, 
no  trobant-se  inclosa  en  esta  reserva  la  plaça  de  Tresoreria,  estant  realitzant 
aquestes funcions amb funcionari propi de la Corporació per dispensa autoritzada 
per Orde de la Conselleria de Justicia i Administracions Públiques de 5 d'octubre de 
2004, publicada en el DOGV de 21 d'octubre de 2004, per la qual s'aprova l'excepció 
a l'exercici del lloc de tresoreria de l'Ajuntament de Xàtiva.

Atesa la providència d'Alcaldia de 16 de març de 2016 sobre la conveniència 
de modificar la plantilla de personal en ser necessari incloure la plaça de Tresoreria  
en la plantilla de personal en virtut de la Resolució de 29 de febrer de 2016 citada. 

Vist l'informe emès per la Secretaria General sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir per a portar al seu degut efecte la modificació de la plantilla  
que es planteja. 

Ates  l'informe  de  l'oficina  pressupostària  sobre  la  despesa  que  implica  la 
modificació de la plantilla de personal, així com la dotació pressupostària a l'efecte, 
que consta en l'expedient.

Vist  el  dictamen de la  Comissió  Informativa  Permanent  de  Règim Interior, 
Hisenda i Especial de Comptes de 23 de març de 2016.

Considerant  l'informe  emès  pel  Departament  de  Planificació  i  Gestió  dels 
Recursos Humans, amb el vistiplau de la Direcció d'Àrea de Règim Interior, fiscalitzat 
i signat per la Intervenció Municipal. 

L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-ún membres presents, adopta el 
següent ACORD:

Primer.  Aprovar  inicialment  la  modificació  de  la  plantilla  de  personal  de 
l'Ajuntament de Xàtiva aprovada per acord ple de 30 d'octubre de 2015, incloent la 
plaça de Tresoreria, reservada a funcionari d'administració local amb habilitació de 
caràcter nacional, amb la seua consegüent dotació pressupostària. 

Segon. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze 
dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València, durant el qual  
els  interessats  podran  examinar  l'expedient  i  presentar  les  al·legacions  i 
reclamacions  que  estimen  pertinents.  Transcorregut  aquest  termini,  si  no  s'han 
presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu aquest acord d'aprovació inicial. 

Intervencions:

Joan Josep García, diu que en tenir noticia de la Resolució del Ministeri s'ha 
tingut que actuar en celeritat per a crear la plaça de tresorer que no constava en la 
plantilla, ja que no estava ni creada ni dotada en els darres anys des de que es 
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demanà l'exempció, per tant s'han hagut de fer les tasques necessàries per a crear 
un lloc que havia d'haver creat l'equip de govern anterior, i  que amb l'objectiu de 
minimitzar costos i fer vore que havia menys despesa l'havia suprimit. Per tant s'ha 
hagut de crear malgrat de que el concurs esta recorregut per la Generalitat perque 
es una aplicació de la Llei 27/2013.

Miquel A. Lorente, indica que tal com s'ha dit es tracta d'una nova incorporació 
donada per  una resolució del Ministeri, i el que fa es cubrir una de les necessitats de 
l'Ajuntament que es la de cubrir la plaça de tresorer que implica una reducció de 
recursos econòmics i que ha suposat un retall a la partida d'inversions.

Ignacio  Reig,  assenyala  que  esta  incorporació  no  era  una  demanda  de 
l'Ajuntament,  que  es  una  imposició  d'una  resolució  del  Ministeri,  que  està 
recorreguda i  pendent de resoldre's,  i  que considerem que és una intromissió en 
l'autonomia local.

El Sr. Alcalde Roger Cerdà diu que en primer lloc vol fer un reconeiximent a la 
persona que fins ara  ha ocupat  aquest  lloc durant  24  anys,  que ha treballat  de 
manera  professional,  i  en  segon  lloc  vol  traslladar  el  descontent  perque 
determinades decisions no depenguen de les administracions locals en qüestions 
tant importants i que siguen imposades pel Ministeri. 

4r.- EXP. NÚM. 478/2016, MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST MITJANÇANT 
TRANSFERÈNCIA ENTRE APLICACIONS DE DISTINTA ÀREA DE GESTIÓ.

Se n’adona dels antecedents de l’expedient on consta que la Conselleria de 
Justícia de la Generalitat Valenciana, mitjançant Orde de 5 d'octubre de 2004, va 
aprovar  l’excepció a l’exercici  del  lloc de treball  de tresoreria  de l'Ajuntament de 
Xàtiva, autoritzant que fos un funcionari local degudament qualificat qui el realitzara. 
Aquesta dispensa es va fer  constar  en la  relació  de llocs de treball  eliminant  la 
dotació pressupostària corresponent.

Vist  que per Resolució de 27 d’octubre de 2015, la Direcció General de la 
Funció Pública, va convocar concurs unitari  per a la provisió de llocs de treballs 
reservats a funcionaris de l’administració local amb habilitació nacional, anul·lant la 
dispensa concedida per la Generalitat.

Vist que mitjançant Resolució de 29 de febrer de 2016, la Direcció General de 
la Funció Pública del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, va resoldre el 
concurs unitari, adjudicant el lloc de tresorer de l’Ajuntament de Xàtiva.

Vist que pel departament de Recursos Humans s’ha iniciat expedient per a la 
modificació de la plantilla de personal, incorporant el lloc de treball de tresorer, i que 
per tant es necessari la seua dotació pressupostària.

Vist que per l’alcaldia s’ha autoritzat la utilització dels crèdits de “4910.62700 
Informàtica. Projecte smart city”,  i  que les jubilacions, baixes i  llocs de treball  no 
coberts, generen suficients estalvis per finançar la part proporcional de la seguretat 
social. 
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Vist que la proposta suposa transferir crèdits entre distintes àrees de despesa 
que, d’acord amb l’article 179.2 i  les bases d’execució, l’aprovació de l’expedient 
correspondrà al Ple de la Corporació.

Vist el dictamen favorable de la Comissió de Règim Interior i Hisenda.

L'Ajuntament  Ple,  per  unanimitat  dels  vint-i-ún  membres  presents, 
adopta el següent ACORD:

Primer.  Aprovar  la  modificació  del  pressupost  per  transferència  de  crèdits 
entre els grups de programes que es relacionen,  mitjançant l’augment i disminució 
de les aplicacions pressupostàries que seguidament s’expressen, amb els imports 
que s’indiquen:

Transferències negatives
Aplicació         Descripció                                                                                        Import
4910.62700 Informàtica. Projecte smart city..................................................40.000,00
Total transferències negatives..................................................................40.000,00

Transferències positives
Aplicació Descripció Import
9310.12000 Funcionaris. Retribucions bàsiques Grup A1...........................11.438,00
9310.12100 Funcionaris. Complement de destí.............................................9.084,00
9310.12101 Funcionaris. Altres complements.............................................19.478,00
Total transferències positives...................................................................40.000,00

Segon. Donar compte d’aquest acord al Departament de Recursos Humans i 
a l’Oficina Pressupostària per al seu coneixement i efectes.

Intervencions:

Maria  José  Pla,  anuncia  que  el  vot  del  seu  grup  sera  a  favor  perque  la 
modificació de la plantilla suposa tenir que aprovar aquesta modificació per tal de 
dotar pressupostàriament la plaça de tresorer.

Joan Josep García, manifesta que votaran a favor encara que suposa una 
minva  de  les  inversions  de  l'Ajuntament  donada  per  una  falta  de  previsió  i  una 
imposició.

Miquel A. Lorente assenyala que també votaran a favor pero no deixen de 
reconèixer  que  suposa  una  minva  de  les  possibilitats  que  plantejava  l'actual 
pressupost.

Ignacio Reig, diu que el vot del seu grup també es a favor, però vol aclarir que 
malgrat  estar  dotant  econòmicament  el  lloc  de  tresorer   no  renúncia  al  projecte 
d'informàtica,  que  és  un  projecte  sostenible  i  per  tant  susceptible  d'incorporar 
remanents de tresoreria.

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 3, DE 23 DE MARÇ DE 2016

6



5é.- EXP. NÚM. 152/2006, RESOL·LUCIÓ DEFINITIVA DE L'ADJUDICACIÓ 
DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA “LES MURALLES”. 

Vist  l'expedient instruït per a la tramitació de l'esmentat Programa, en el que 
consta:

1. Que per acord del Ple d'este Ajuntament de data 5 d'abril del 2007, es va 
acordar aprovar el programa d'Actuació Integrada per a la urbanització i posterior 
edificació  de  la  Unitat  d'Execució  Única del  sector  Les Muralles del  sòl  urbà de 
Xàtiva, d'acord amb l'Alternativa Tècnica, projecte d'urbanització i proposició jurídic 
econòmica presentada, amb els condicionants impostos en els informes tècnics i  
jurídics incorporats a l'expedient. Igualment es va acordar l'adjudicació de la condició 
d'agent urbanitzador per al desenvolupament del Programa al proponent del mateix, 
la mercantil Guissopet Gestió S.L.

2. Tal acord va ser publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Europea de 14 
de juny del 2007.

3. Per la mercantil Guissopet Gestió S.L. es va constituir, en data 2 de juliol 
del  2007,  Aval  per  un  import  de  42.683,67.-  €,  en  garantia  definitiva  per  al 
desplegament  i  execució  del  programa,  tal  com es preveia  en  la  clàusula  XIII.4 
Garanties de les bases particulars per a la programació del sector.

4. Amb posterioritat a tal tràmit, i a causa de la crisi econòmica que va afectar 
d'una  manera  excepcional  al  sector  de  la  construcció,  es  va  paralitzar  el 
desenvolupament  del  programa,  sense  que  les  mesures  d'impuls   i  implantació 
estratègiques  a  les  actuacions  de  desenvolupament  urbanístic,  aconseguiren 
garantir la viabilitat del programa. Com a conseqüència d'això, no es van arribar a 
complir els condicionants impostos en l'acord d'adjudicació; no es va subscriure el 
preceptiu  contracte  ni  es va  aportar  el  projecte  d'urbanització  i  reparcel·lació  del 
sector. Este escenari econòmic no va poder resoldre's amb l'ampliació de terminis 
per a l'execució de programes urbanístics i va suposar amb caràcter general una 
important paralització en el creiximent urbanístic que s'havia iniciat amb l'aprovació 
del  Pla  General.  S'estima  que  van  concórrer  en  el  seu  dia  circumstàncies 
extraordinàries que exigien la necessitat de paralitzar el desenvolupament del PRI, 
atés que el seu inici no era econòmicament sostenible i l'interés general exigia la 
seua paralització com a mesura més adequada.

5. Per acord plenari d'este Excel·lentíssim Ajuntament de Xàtiva, de data 4 de 
novembre  del  2011,  es  va  resoldre  iniciar  l'expedient  per  a  la  resolució  de 
l'adjudicació del programa, concedint-se a la mercantil  GUISSOPET GESTIÓ S.L. 
tràmit d'audiència durant un termini de deu dies naturals, a fi de que examinaren 
l'expedient i presentaren les al·legacions i documentació que estimaren convenient 
en defensa dels seus interessos.

6. Tal acord plenari va ser notificat a la citada mercantil en data 18 de gener  
del 2012, sense que es presentara cap al·legació al respecte.

7. Transcorregut el termini d'audiència, es va procedir a sol·licitar Dictamen 
del  Consell  Superior  de  Territori  i  Urbanisme  de  la  Comunitat  Valenciana,  amb 
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caràcter  previ  a  l'acord  municipal  de resolució  de  l'adjudicació  del  programa,  en 
compliment de l'article 143.4 de la LUV, per mitjà de trasllat de l'expedient.

8. En data 20 de gener del 2014, es va rebre escrit de la Direcció territorial de 
la Conselleria d'Infraestructures en què es comunicava que, previ al Dictamen del 
Consell  Superior  de  Territori,  s'havia  d'adoptar  per  l'Ajuntament  proposada  de 
Resolució contenint la solució que es pretenia donar a la gestió de l'àmbit afectat.

9. Per la Junta de Govern Local de data 10 de febrer del 2014, es va acordar  
declarar la caducitat i, tal com exigia el Consell Superior de Territori,  declarar les 
solucions preteses en el sector. Tal acord va ser remés novament el 6 de març del 
2014, als efectes d'emissió de Dictamen.

El Consell Superior de Territori no s'ha pronunciat al respecte. A este efecte, 
després de l'entrada en vigor de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (DOCV 
núm.  7329  de  31.07.2014)  s'establixen  nous  requisits  per  a  les  finalitzacions 
anormals dels Programes d'Actuació Integrada.

La disposició  transitòria  quarta,  punt  2.  establix  que en el  procediment  de 
resolució  o  pròrroga  del  programa  d'actuació  integrada  o  aïllada  no  s'haurà  de 
sol·licitar dictamen del Consell Superior de Territori i Urbanisme o òrgan que exercia 
les  seues funcions.  No obstant,  la  disposició  transitòria  primera  establix  que els 
instruments de planejament, programació i gestió urbanística que hagueren iniciat la 
seua informació pública amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present llei, es 
continuaran tramitant conforme a la legislació anterior. El seu promotor podrà optar 
per  reiniciar  la seua tramitació  acollint-se a les disposicions de la  present  llei,  o 
prosseguir-la conforme a ella quan els tràmits ja realitzats siguen compatibles amb la 
mateixa.

L'Ajuntament no va optar  en  el  seu dia  a acollir-se a la  innecesarietat  de 
Dictamen i no va formular desestiment exprés, perquè considerava convenient que el 
Consell es pronunciara.

De conformitat amb la legislació  vigent, al present programa li és d'aplicació 
la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, per 
tant les consideracions jurídiques que s'apliquen al present supòsit,  amb caràcter 
general consten en l'informe emés per la Secretaria General i la Direcció de l'Àrea de 
Foment, de data 5 d'octubre del 2011, en relació a  “la imposició de penalitats, la 
resolució  i  la  caducitat  dels  Programes  per  al  Desenvolupament  d'Actuacions 
Integrades,  motivada  per  la  inactivitat  de  l'Urbanitzador,  així  com  sobre  les 
conseqüències de la desprogramació en relació amb la classificació del sòl”.

L'article  143 de la  Llei  16/2005,  Urbanística Valenciana,  en relació  amb la 
resolució  de  l'adjudicació  del  Programa  per  incompliments  relacionats  amb 
l'incompliment dels terminis, establix el següent:
 Que la inactivitat injustificada de l'Urbanitzador durant un període de sis mesos 

consecutius  o  nou  alterns  determinarà  la  resolució  de  l'adjudicació.  En  este 
mateix sentit es pronuncia l'article 337 ROGTU.

Que  seran  causes  de  resolució  de  l'adjudicació  del  Programa,  entre  altres,  la 
caducitat del Programa per transcurs del termini total per a escometre-ho i, si és el 
cas, la pròrroga.
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Ambdós  referències  fan  menció  al  vincle  contractual  que  unix  l'Agent 
Urbanitzador i a l'Administració, vincle contractual que, després de  l'entrada en vigor  
de la LUV, no plantejava cap dubte i que és conceptualitzat per la doctrina com a 
contracte administratiu especial (tot això sense fer menció al recent pronunciament  
de Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en el recurs interposat per la Comissió 
Europea contra la LUV, per considerar-la contrària a les directives comunitàries en 
matèria de contractació i que el TJUE desestima considerant que ni la LUV ni la 
LRAU contenen elements de vulneració de les directives comunitàries en matèria de 
contractació per no resultar incardinables ni en el contracte d'obres, com es sostenia, 
ni en el contracte de servicis). 

La previsió de l'article 143 se circumscriu, exclusivament, al vincle contractual 
urbanitzador / ajuntament, vincle la resolució de la qual ve determinada a) per causa 
d'inactivitat  imputable  al  contractista,  sempre  que  esta  no  resulte  degudament 
justificada; b) per qualsevol altra causa que haja portat a la caducitat del Programa 
(encara  que  el  precepte  cita  expressament  el  transcurs  del  termini  per  a 
escometre-ho i les pròrrogues que s'hagen pogut conferir).

L'apartat  segon  de  tal  precepte  indica  que  seran  causes  de  resolució  de 
l'adjudicació del  Programa, les derivades de la incapacitat  legal  sobrevinguda de 
l'Urbanitzador per a l'exercici de la seua tasca i les altres previstes en la legislació 
general  aplicable  a  les  seues  relacions  amb  l'administració,  incloent  la  falta  de 
prestació de garanties o de subscripció del contracte que formalitze els compromisos 
contrets davant d'esta, així com l'incompliment greu dels mateixos. 

Per  la  seua  banda,  l'apartat  4t  de  l'article,  obliga  que  la  resolució  de 
l'adjudicació siga acordada per l'administració actuant, previ Dictamen del Consell 
Superior de Territori i Urbanisme, de la qual cosa es deduïx que l'Ajuntament no pot  
resoldre el vincle amb l'urbanitzador per si mateix, sense comptar amb el preceptiu 
dictamen  ja  ressenyat  que,  a  més,  serà  vinculant  en  quant  desfavorable.  Esta 
obligació desapareix després de l'entrada en vigor de la nova Llei 5/2014, de 25 de 
juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

En el present  Programa, una vegada realitzada l'adjudicació condicionada, 
per l'urbanitzador, no es va procedir a subscriure el contracte que formalitzara els 
compromisos  contrets  davant  de  l'ajuntament,  ni  tan  sols  es  va  acreditar  el 
compliment dels condicionants impostos en l'acord plenari per mitjà del cual  es va 
resoldre l'adjudicació.

Vist l'expedient instruït per a la resolució del Contracte, s'ha complit amb el 
procediment establit en l'article 342 ROGTU (en referència a l'article 143.4 de la Llei  
Urbanística Valenciana):
 La resolució del Contracte es va disposar per l'òrgan de contractació, açò és, el 

Ple, i es va instruir el procediment per a declarar l'extinció del mateix, així com els  
efectes que deriven de la resolució (Acord plenari de data 4 de novembre del 2011 
i acord de la Junta de Govern Local de data 10 de febrer del 2014.

 Sent la resolució d'ofici, audiència a l'Urbanitzador per un termini mínim de deu 
dies naturals. (notificació de l'acord plenari de 4 de novembre del 2011, efectuada 
el 18 de gener del 2012).

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 3, DE 23 DE MARÇ DE 2016

9



 Al  no  proposar-se  confiscació  de  la  fiança,  no  procedia  donar  audiència  pel 
mateix termini a qui haguera avalat o garantit a l'Urbanitzador.

 Al ser preceptiu la prèvia emissió d'informe favorable pel Consell del Territori i el  
Paisatge  (abans  de  Territori  i  Urbanisme)  o  de  l'òrgan  consultiu  que  ho 
substituïsca  (Consell  Jurídic  Consultiu  de  la  Comunitat  Valenciana),  es  va 
sol·licitar pronunciament del mateix per mitjà de requeriments en oficis de dates 
17 d'abril del 2013 i 27 de febrer del 2014.

La tramitació s'ha efectuat correctament, mancant l'expedient de l'informe del 
Consell Superior de Territori i Urbanisme de la Comunitat Valenciana, atés que, a  
l'entrar en vigor la nova Llei  5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Paisatge, es derogava la precedent Llei 16/2005, de 30 de 
desembre,  de  la  Generalitat,  Urbanística  Valenciana  i  per  tant  deixava  de  ser 
preceptiu l'informe previ vinculant.

De conformitat amb la nova legislació urbanística, es considera que la seua 
falta d'emissió no impedix la continuació del procediment.

En un altre ordre de coses, correspon a l'Ajuntament, en exercici del marge de 
discrecionalitat que li conferix l'ordenament jurídic, decidir sobre el manteniment dels 
aspectes  relacionats  amb  la  programació,  instrument  de  planejament,  projecte 
d'urbanització, etc.  

L'article 143.4 LUV com l'article 344 ROGTU oferien una sèrie de possibilitats 
a la presa de l'acord de resolució del vincle, entre les que es troben, en la particular  
situació del present Programa, les següents: 

-  Incoar  les  actuacions  precises  per  a  acordar  una  nova  programació  del  
terreny en què el nou Urbanitzador, o l'administració en cas d'optar-se per la gestió 
directa, assumisca les obligacions de l'antic, o

- En cas de mantindre l'Administració la gestió indirecta del PAI, podrà acordar 
l'inici de nova licitació sobre l'alternativa tècnica seleccionada pel procediment previst 
en  l'art  130.  En  este  cas  cal  ressenyar  que  l'aprovació  del  Programa  es  troba 
condicionada amb el que caldria alçar l'esmentat condicionament conferint cobertura 
a les exigències tècniques establides en la seua primigènia adopció, o

- Declarar la caducitat del Programa.

A este efecte, per la Junta de Govern Local de data 10 de febrer del 2014, es 
va acordar:

- Declarar la caducitat del Programa.
-  No  declarar  cap  edificabilitat  a  solars  ni  reclassificació  de  terrenys  que 

puguen urbanitzar-se en règim d'Actuacions aïllades, atés que no s'han iniciat les 
obres  d'urbanització  i  que  el  programa  no  té  els  projectes  d'urbanització  i  
reparcel·lació, per tant no hi ha solars els propietaris dels quals hagen contribuït a 
càrregues d'urbanització. 

- Mantindre la gestió indirecta del sector
-  No obstant  l'anterior,  no concedir  dret  als  que van formular  proposicions 

juridicoeconòmiques  a  l'alternativa  seleccionada  ni  acordar  nova  licitació  sobre 
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l'alternativa tècnica presentada. L'actual conyuntura econòmica i l'elevada quantitat 
de sòl residencial pendent d'edificació que existix en el municipi, aconsellen la no 
creació de nou sòl urbanitzat, que suposaria unes elevades càrregues econòmiques 
als propietaris de terrenys afectats i un increment substancial i en estos moments 
innecessari, del sòl edificable.

Vist l'escrit presentat per la mercantil GUISSOPET GESTIÓ S.L., en el que 
manifesta la renúncia expressa a la seua condició d'Agent Urbanitzador i donat el 
temps transcorregut. 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment i Seguretat, de 17 de 
març de 2016.

L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-ún membres presents, adopta el 
següent ACORD:

Primer. Que se declare la caducitat del Programa  d’Actuació Integrada “Les 
Muralles”

Segon. Que com a conseqüencia de la caducitat, es declare la resolució de 
l'adjudicació  de  la  condició  d'agent  urbanitzador  a  la  mercantil  GUISSOPET 
GESTIÓ, S.L. per a la urbanització i posterior edificació de la Unitat d'Execució Única 
del sector Les Muralles.

Tercer. Al  no  existir  drets  afectats  de  tercers,  i  considerant-se  que  hi  ha 
causes  més  que  justificades  per  a  la  resolució  de  l'adjudicació  del  programa, 
procedir a la devolució de la fiança presentades per l'agent urbanitzador, Aval de 
l'entitat bancària BANCAIXA núm. 0106/209638, presentat en data 2 de  juliol del  
2007, número d'operació 200700013399, per un import de 42,683,67.- €.

Quart. Es procedisca a iniciar expedient per a la derogació del Programa de 
Reforma Interior, aprovat per acord del Ple municipal de data 5 d'abril del 2007.

Cinqué. Notificar el present acord a l'agent urbanitzador, mercantil Guissopet 
Gestió S.L, donant compte a la intervenció municipal als efectes de devolució de 
l'aval presentat.

Intervencions:

Mª José Pla indica que tal i com ja van fer en comissió el vot del seu grup serà 
favorable.

Cristina Maria  Suñer  diu  que es un pas important  la  derogació d'este PAI 
perque Compromís ja va votar en contra del seu inici perque el que es pretenia era 
construir habitatges en l'espai entre el que era el cine d'estiu i  la trassera de les 
finques que donen a l'Albereda i carrer Puig. Que des de el 2011 han demanat la 
derogació d'este tipus de PAIs, i  per fi  ha arribat l'hora de declarar la caducitat  i 
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iniciar un procés de derogació del plantejament en esta zona. Diu que el que es va 
fer es una mostra de la política especulativa del Partit Popular, i ara es veuen les 
seues conseqüencies.

Miquel A. Lorente assenyala que es important destacar com en un determinat 
moment els governs estatals i locals van optar per una política especulativa, i una 
mostra és aquest PAI aprovat en el 2007 i paralitzat per la crisi en 2008 i que pels 
incompliments  constants  dona  lloc  a  la  seua  propia  caducitat,  pero  el  que  vol 
remarcar es que l'ajuntament va ficar en el seu dia tota una mena de recursos per a 
que es fera i que ara no tenen ningun tipus de resarciment, ja que de fet els 42.000 €  
d'aval que va depositar l'agent urbanitzador es  retornaran sense que l'Ajuntament 
s'haja  resarcit.  Finalitza  dient  que  es  important  que  estes  coses  acaben  i  es 
resolguen però cal fer autocrítica perque açó li ha exit car a l'Ajuntament.

Ignacio Reig, anuncia el vot favorable i indica que ara va a derogar-se este 
PAI i que  es una llàstima que projectes menuts que podrien donar vida a la ciutat  
s'han quedat sense desenvolupar mentre s'obrien altres enormes com el del sector 
bola II o San Jorge,  potser perque no generen les plusvàlues dels grans, i espera 
que prompte es reactive l'activitat econòmica i la figura d'Agent Urbanitzador deixe 
de ser sinònim d'oportunista i siga el que ha de ser un empresari que gestiona un 
desenvolupament urbà necessari i honest.

6é.- EXP. NÚM. 984/2006, RESOL·LUCIÓ DEFINITIVA DE L'ADJUDICACIÓ 
DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA “PAPELERA SAN JORGE”.

Vist  l'expedient instruït per a la tramitació de l'esmentat Programa, en el que 
consta:

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 7 d'abril del 2008, es va 
resoldre declarar complits tots els condicionants i modificacions imposats per este 
Ajuntament  en l'acord de la  Junta  de Govern Local  de 6 d'agost  del  2007 i,  en 
conseqüència, aprovar definitivament el Pla de Reforma Interior “PAPERERA SANT 
JORDI”. La dita aprovació va ser publicada en el BOP núm. 227 de 23 de setembre 
del 2008 i les seues normes urbanístiques en el BOP múm. 233 de 30 de setembre  
del 2008, de conformitat amb el que disposa l'article 59-4-A de la Llei 6/1994, de la 
Generalitat Valenciana, Reguladora de l'Activitat Urbanística.

2.  En escrit  de data 21 de maig del  2008 (registre  d'entrada 14.046),  per 
l'agent urbanitzador, es comunica que, tenint en compte que és propietària única del  
sòl  subjecte  a  reparcel·lació,  es  pretén  la  tramitació  simultània  d'aprovació  del 
conveni urbanístic, projecte d'urbanització i projecte de reparcel·lació. A este efecte 
es va presentar en data 13 de gener del 2009, proposta de conveni urbanístic a 
subscriure entre l'Excm. Ajuntament de Xàtiva i la mercantil Accord Business, S.L.,  
en data 14 de gener del 2009 Projecte d'urbanització i en data 28 de gener del 2009 
el projecte de reparcel·lació.

3. Al tractar-se de propietari  únic del sector, no procedia la pràctica de les 
notificacions  als  propietaris,  exigides  en  l'art.  166  de  la  Llei  16/2005,  de  la 
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Generalitat, Urbanística Valenciana, sobre l'expressió de les magnituds urbanístiques 
rellevants establides pel planejament, en el cas que ens ocupa, del PRI Paperera 
Sant Jordi, però sí l'aplicació de l'article 134  i 177.1.a de l'esmentada Llei sobre 
informació  Pública  dels  documents  d'ordenació,  a  este  efecte,  per  Resolució 
d'Alcaldia núm. 128 de data 4 de març del 2009 es va concedir autorització a l'Agent 
Urbanitzador  per  a  la  pràctica  d'informació pública  dels  projectes d'urbanització i 
reparcel·lació del sector, així com del conveni urbanístic.

4. El període d'informació pública s'ha va efectuar durant el termini d'un mes, 
per mitjà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 
5998 de data 22 d'abril del 2009, en el periòdic les Províncies de data 22 d'abril del  
2009, així  com per mitjà de notificació individualitzada als propietaris de terrenys 
externs  al  sector  afectats  per  les  obres  d'urbanització.  El  compliment  del  tràmit 
d'exposició  pública  ha  sigut  acreditat  per  mitjà  d'Acta  de  remissió  per  correu 
formalitzada davant del notari de Xàtiva D. Francisco Javier Martínez Laburta, el dia 
17 d'abril  del 2009,  número 592 del seu protocol, en la que es van remetre els 
corresponents avisos als titulars de drets afectats per la unitat d'execució, així com 
en  acta  de  protocol·lització  i  exposició  de  la  proposta  de  conveni,  projecte  de 
reparcel·lació i projecte d'urbanització de l'esmentada unitat d'execució, davant de 
l'esmentat notari el dia 17 d'abril del 2009, número 593 del seu protocol.

5. Dins del termini concedit es van presentar al·legacions de propietaris dels 
terrenys  afectats  per  la  xarxa  viària  del  Sector  en  què  manifesten  la  seua 
disconformitat amb la valoració de tals terrenys.

6. En data 10 d'agost del 2009, per acord de la Junta de Govern Local es van 
resoldre  les  al·legacions  presentades  i  es  va  aprovar  definitivament  el  projecte 
d'urbanització, així com el projecte de reparcel·lació CONDICIONAT a la presentació 
de nou document  amb les modificacions resultants després de l'acceptació de les 
al·legacions  dels  propietaris  afectats  en  les  obres  d'urbanització  del  sector  i  el 
conveni urbanístic per a l'execució del programa CONDICIONAT a la presentació de 
nou document ajustat a les modificacions contingudes en l'esmentat acord de 10 
d'agost del 2008.

7. Amb posterioritat als esmentats tràmits, s'ha produït una total inactivitat de 
l'agent urbanitzador, al no haver-se presentat nou projecte de reparcel·lació ni nou 
conveni en què s'inclogueren les modificacions exigides en l'acord d'aprovació. Així  
mateix,  no  s'ha  presentat  en  este  Ajuntament,  justificació  del  retard  ni  proposta 
d'ampliació de terminis.

8. Per acord plenari d'este Excel·lentíssim Ajuntament de Xàtiva, de data 5 
d'abril del 2013, es va resoldre iniciar l'expedient per a la resolució de l'adjudicació 
del  programa,  concedint-se  a  la  mercantil  ACCORD  BUSINESS  S.L.  tràmit 
d'audiència durant un termini de deu dies naturals, a fi d'examinaren l'expedient i 
presentaren les al·legacions i documentació que estimaren convenient en defensa 
dels seus interessos.

9. Tal acord plenari va ser notificat a la citada mercantil en data 17 de maig del 
2013, sense que es presentara cap al·legació respecte d'això.

10. Transcorregut el termini d'audiència, es va procedir a sol·licitar Dictamen 
del  Consell  Superior  de  Territori  i  Urbanisme  de  la  Comunitat  Valenciana,  amb 
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caràcter  previ  a  l'acord  municipal  de resolució  de  l'adjudicació  del  programa,  en 
compliment de l'article 143.4 de la LUV, per mitjà de trasllat de l'expedient.

11.  En  data  20  de  novembre  del  2013,  es  va  rebre  escrit  de  la  Direcció 
territorial  de la Conselleria d'Infraestructures en què es comunicava que, previ  al 
Dictamen  del  Consell  Superior  de  Territori,  s'havia  d'adoptar  per  l'Ajuntament 
proposada de Resolució contenint la solució que es pretenia donar a la gestió de 
l'àmbit afectat.

12. Per la Junta de Govern Local de data 10 de febrer del 2014, es va acordar 
declarar la caducitat i, tal com exigia el Consell Superior de Territori,  declarar les 
solucions preteses en el sector. Tal acord va ser remés novament el 6 de març del 
2014, als efectes d'emissió de Dictamen.

El  Consell  Superior  de  Territori  no  s'ha  pronunciat  respecte  d'això.  A este 
efecte,  després  de  l'entrada  en  vigor  de  la  LLEI  5/2014,  de  25  de  juliol,  de  la 
Generalitat,  d'Ordenació  del  Territori,  Urbanisme  i  Paisatge,  de  la  Comunitat 
Valenciana (DOCV núm. 7329 de 31.07.2014) s'establixen nous requisits per a les 
finalitzacions anormals dels Programes d'Actuació Integrada.

La disposició  transitòria  quarta,  punt  2.  establix  que en el  procediment  de 
resolució  o  pròrroga  del  programa  d'actuació  integrada  o  aïllada  no  s'haurà  de 
sol·licitar dictamen del Consell Superior de Territori i Urbanisme o òrgan que exercia 
les  seues funcions.  No obstant,  la  disposició  transitòria  primera  establix  que els 
instruments de planejament, programació i gestió urbanística que hagueren iniciat la 
seua informació pública amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present llei, es 
continuaran tramitant conforme a la legislació anterior. El seu promotor podrà optar 
per  reiniciar  la seua tramitació  acollint-se a les disposicions de la  present  llei,  o 
prosseguir-la conforme a ella quan els tràmits ja realitzats siguen compatibles amb la 
mateixa.

L'Ajuntament no va optar  en  el  seu dia  a acollir-se a la  innecesarietat  de 
Dictamen i no va formular desestimient exprés, perquè considerava convenient que 
el Consell es pronunciara.

De conformitat amb la legislació  vigent, al present programa li és d'aplicació 
la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, per 
tant les consideracions jurídiques que s'apliquen al present supòsit,  amb caràcter 
general  són  les  que  consten  en  dita  normativa,  en  relació  a   “ la  imposició  de 
penalitats,  la  resolució  i  la  caducitat  dels  Programes  per  al  Desenvolupament 
d'Actuacions Integrades, motivada per la inactivitat de l'Urbanitzador, així com sobre 
les conseqüències de la desprogramació en relació amb la classificació del sòl”.

L'article 143 de la Llei 16/2005, Urbanística Valenciana, en relació amb la 
resolució de l'adjudicació del Programa per incompliments relacionats amb 
l'incompliment dels terminis, establix el següent:

 - Que la inactivitat injustificada de l'Urbanitzador durant un període de sis mesos 
consecutius  o  nou  alterns  determinarà  la  resolució  de  l'adjudicació.  En  este 
mateix sentit es pronuncia l'article 337 ROGTU.
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 - Que seran causes de resolució de l'adjudicació del Programa, entre altres, la 
caducitat del Programa per transcurs del termini total per a escometre-ho i, si és 
el cas, la pròrroga.

Ambdós  referències  fan  menció  al  vincle  contractual  que  unix  l'Agent 
Urbanitzador i a l'Administració, vincle contractual la naturalesa, després de la qual  
l'entrada en vigor de la LUV, no plantejava cap dubte i que és conceptualitzat per la  
doctrina com a contracte administratiu especial (tot això sense fer menció al recent 
pronunciament de Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en el recurs interposat 
per la Comissió Europea contra la LUV, per considerar-la contrària a les directives 
comunitàries en matèria de contractació i que el TJUE desestima considerant que ni  
la LUV ni la LRAU contenen elements de vulneració de les directives comunitàries en 
matèria de contractació per no resultar incardinables ni en el contracte d'obres, com 
es sostenia, ni en el contracte de servicis). 

La previsió de l'article 143 se circumscriu, exclusivament, al vincle contractual 
urbanitzador  /  ajuntament,  vincule  la  resolució  de  la  qual  ve  determinada a)  per 
causa d'inactivitat imputable al contractista, sempre que esta no resulte degudament 
justificada; b) per qualsevol altra causa que haja portat a la caducitat del Programa 
(encara  que  el  precepte  cita  expressament  el  transcurs  del  termini  per  a 
escometre-ho i les pròrrogues que s'hagen pogut conferir).

L'apartat  segon  de  tal  precepte  indica  que  seran  causes  de  resolució  de 
l'adjudicació del  Programa, les derivades de la incapacitat  legal  sobrevinguda de 
l'Urbanitzador per a l'exercici de la seua tasca i les altres previstes en la legislació 
general  aplicable  a  les  seues  relacions  amb  l'administració,  incloent  la  falta  de 
prestació de garanties o de subscripció del contracte que formalitze els compromisos 
contrets davant d'esta, així com l'incompliment greu dels mateixos. 

Per  la  seua  banda,  l'apartat  4t  de  l'article,  obliga  que  la  resolució  de 
l'adjudicació siga acordada per l'administració actuant, previ Dictamen del Consell 
Superior de Territori i Urbanisme, de la qual cosa es deduïx que l'Ajuntament no pot  
resoldre el vincle amb l'urbanitzador per si mateix, sense comptar amb el preceptiu 
dictamen  ja  ressenyat  que,  a  més,  serà  vinculant  en  quant  desfavorable.  Esta 
obligació desapareix després de l'entrada en vigor de la nova Llei 5/2014, de 25 de 
juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge.

En el present  Programa, una vegada realitzada l'adjudicació condicionada, 
per l'urbanitzador, no es va procedir a subscriure el contracte que formalitzara els 
compromisos contrets davant de l'ajuntament, ni es va presentar el preceptiu aval 
per  a  garantir   el  desplegament  i  execució  de  programa,  ni  tan  tan  sols  es  va 
acreditar  el  compliment  dels  condicionants  impostos  en  l'acord  de  la  Junta de 
Govern  local  per  mitjà  del  que  s'aprovava  CONDICIONAT,  el  projecte  de 
reparcel·lació i el conveni urbanístic.

Vist  l'expedient  instruït  per  a  la  resolució  del  Contracte,  s'ha  complit  amb  el 
procediment establit en l'article 342 ROGTU (en referència a l'article 143.4 de la Llei  
Urbanística Valenciana):
 La resolució del Contracte es va disposar per l'òrgan de contractació, açò és, el 

Ple, i es va instruir el procediment per a declarar l'extinció del mateix, així com els  
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efectes que deriven de la resolució (Acord plenari  de data 5 d'abril  del 2013 i 
acord de la Junta de Govern Local de data 10 de febrer del 2014).

 Sent la resolució d'ofici, audiència a l'Urbanitzador per un termini mínim de deu 
dies naturals. (notificació de l'acord plenari de 5 d'abril del 2013, efectuada el 17 
de maig del 2013).

 Al  no  proposar-se  confiscació  de  la  fiança,  no  procedia  donar  audiència  pel 
mateix termini a qui haguera avalat o garantit a l'Urbanitzador. (no es va arribar a 
depositar fiança)

 Al ser preceptiu la prèvia emissió d'informe favorable pel Consell del Territori i el  
Paisatge  (abans  de  Territori  i  Urbanisme)  o  de  l'òrgan  consultiu  que  ho 
substituïsca  (Consell  Jurídic  Consultiu  de  la  Comunitat  Valenciana),  es  va 
sol·licitar pronunciament del mateix per mitjà de requeriments en oficis de dates 11 
de juliol del 2013 i 27 de febrer del 2014.

La tramitació s'ha efectuat correctament, mancant l'expedient de l'informe del 
Consell Superior de Territori i Urbanisme de la Comunitat Valenciana, atés que, a  
l'entrar en vigor la nova Llei  5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Paisatge, es derogava la precedent Llei 16/2005, de 30 de 
desembre,  de  la  Generalitat,  Urbanística  Valenciana  i  per  tant  deixava  de  ser 
preceptiu l'informe previ vinculant.

De conformitat amb la nova legislació urbanística, es considera que la seua 
falta d'emissió no impedix la continuació del procediment.

En un altre ordre de coses, correspon a l'Ajuntament, en exercici del marge de 
discrecionalitat que li conferix l'ordenament jurídic, decidir sobre el manteniment dels 
aspectes  relacionats  amb  la  programació,  instrument  de  planejament,  projecte 
d'urbanització, etc.  

L'article 143.4 LUV com l'article 344 ROGTU oferien una sèrie de possibilitats 
a la presa de l'acord de resolució del vincle, entre les que es troben, en la particular  
situació del present Programa, les següents: 

 Incoar les actuacions precises per a acordar una nova programació del terreny 
en què el  nou Urbanitzador,  o  l'administració  en  cas d'optar-se  per  la  gestió 
directa, assumisca les obligacions de l'antic, o

 En cas de mantindre l'Administració la gestió indirecta del PAI, podrà acordar 
l'inici de nova licitació sobre l'alternativa tècnica seleccionada pel procediment 
previst en l'art 130. En este cas cal ressenyar que l'aprovació del Programa es 
troba condicionada amb el que caldria alçar l'esmentat condicionament conferint 
cobertura a les exigències tècniques establides en la seua primigènia adopció, o

 Declarar la caducitat del Programa.

A este efecte, per la Junta de Govern Local de data 10 de febrer del 2014, es 
va acordar:

 Declarar la caducitat del Programa.
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  No declarar cap edificabilitat a solars ni reclassificació de terrenys que puguen 
urbanitzar-se en règim d'Actuacions aïllades, atés que no s'han iniciat les obres 
d'urbanització  i  que  el  programa  no  té  aprovació  definitiva  dels  projectes 
d'urbanització i  reparcel·lació,  per  tant  no  hi  ha solars els  propietaris  del  qual 
hagen contribuït a càrregues d'urbanització. 

 Mantindre la gestió indirecta del sector
 No  obstant  l'anterior,  no  concedir  dret  als  que  van  formular  proposicions 

juridicoeconòmiques a l'alternativa seleccionada ni  acordar  nova licitació  sobre 
l'alternativa  tècnica  presentada.  L'actual  conyuntura  econòmica  i  l'elevada 
quantitat  de  sòl  residencial  pendent  d'edificació  que  existix  en  el  municipi,  
aconsellen  la  no  creació  de  nou  sòl  urbanitzat,  que  suposaria  unes  elevades 
càrregues  econòmiques  als  propietaris  de  terrenys  afectats  i  un  increment 
substancial i en estos moments innecessari, del sòl edificable.

Considerant que l'expedient no té aprovació definitiva de cap proyecte de 
urbanització ni reparcel·lació, ni hi ha cap conveni firmat amb l'agent urbanitzador ni 
s'ha depositat fiança per garantir l'execució del programa.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment i Seguretat, de 17 de 
març de 2016.

L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-ún membres presents, adopta el 
següent ACORD:

Primer. Que  se  declare  la  caducitat  del  Programa  d’Actuació  Integrada 
“Papelera San Jorge”.

Segon. Que com a conseqüencia de la caducitat, es declare la resolució de 
l'adjudicació  de  la  condició  d'agent  urbanitzador  a  la  mercantil   ACCORD 
BUSINESS, S.L. per a la urbanització i posterior edificació del Programa d'Actuació 
Integrada del sector residencial "Paperera Sant Jordi".

Tercer. Es procedisca a iniciar expedient per a la derogació del Programa de 
Reforma Interior, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 7 d'abril del  
2008.

Quart. Notificar  el  present  acord  a  l'agent  urbanitzador,  mercantil  Accord 
Business S.L.
 

Intervencions:

Mª José Pla anuncia que tal i com ja van fer en comissió el vot del seu grup 
serà favorable.

Cristina María Suñer diu que si en el punt anterior es tractava d'un cas d'un 
PAI menut, aquest es un clar cas d'especulació i de connivencia i mostra evident de 
com es funcionava els darrers anys al Pais Valencià i a Xàtiva. En aquest cas no sols 
es  va  planificar  sino  a  més  es  va  produir  la  recalificació  dels  terrenys  i  es  va 
permetre que una zona d'ús industrial es reconvertira per a ús residencial , el que va 
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suposar un increment del valor dels terrenys que beneficiava a un únic propietari que 
és  el  que va comprar  els  terrenys a les  antigues empreses dedicades al  paper.  
Manifesta que és una prova de l'especulació i del que mai ha de fer un polític, i que 
és importantísim que després de la derogació els terrenys tornen a tindre l'ús que 
tenien abans, i que es obligació de l'ajuntament impedir que este tipus de situacions 
tornen a ocorrer. En resum es tracta no sols de resoldre el contracte amb l'agent 
urbanitzador sino a més derogar la planificació d'esta zona i evitar que es tornen a 
produir perque no beneficiaven a ningú sino sols als que participaven en el negoci 
que comptaven amb la connivencia de l'equip de govern anterior. 

Miquel A. Lorente, assenayala que el PAI en qüestió és el que afecta l'antiga 
paperera  de  Sant  Jordi,  uns  90.000  m2;  que  es  un  PAI  que  va  ser  objecte 
d'al.legacions pels grups polítics, PAI d'un empresari amic,  on estava previst fer 200 
habitatges sense cap rigor ni sentit per al que l'agent urbanitzador va obtindre una 
hipoteca de Caixa de Catalunya de 10.000.000€ i que no sap on estan, en definitiva 
l'herència i exemple del desficaci.   

Ignacio  Reig  manifesta  que  vui  es  tanca  definitivament  un  dels  projectes 
urbanístics  més  lamentable  de  la  ciutat,  i  que  d'haguer-se  portat  endavant 
comportava la demolició del complexe industrial San Jorge, i la construcció de 300 
cases adosades en una zona separada del casc urbà per 2 polígons industrials i 
aprovat sols amb els vots dels regidors del partit popular, PAI molt qüestionat, que va 
ser objecte d'al.legacions que van ser rebutjades, en una época en que el “pelotazo 
urbanístic” ja estava en marxa auspiciat per la Generalitat Valenciana que controlada 
pel  partit  popular  va informar  favorablement el  projecte "de interes general". PAI 
adjudicat  a  una  societat  sense  treballadors  de  les  anomenades  durmientes 
preparades per a servir d'instrument jurídic per a activitats de dubtosa legalitat i que 
al capdavant d'ella estava l'exalcalde de la Torre de Lloris, societat que obté una 
hipoteca de 10.000.000€, en definitiva un pelotazo urbanístic de manual. Diu que ara 
10 anys despres ni PAI, ni cases ni rastre dels diners obtinguts per l'hipoteca dels 
terrenys, del qual ni tan sols l'ajuntament va obtindre el 10% de l'aprofitament, i a 
més l'Agent adeuda a l'ajuntament uns 71.240€ en IBI per la parcel.la que conserva. 
En definitiva un projecte espantós que els alegra enterrar definitivament i que va ser 
objecte de denuncia davant la fiscalia pel PSPV de Xàtiva, i que és un exemple clar  
del manual de l'especulador que deia “comprar els terrenys barats, aconsegueix que  
l'ajuntament es recalifique, hipotècals en una caixa d'estalvis i escampa a correr i el  
que vinga darrere que pague” i que eixe ha sigut l'urbanisme de la ciutat un negoci 
per a uns pocs.

7é.-  EXP.  NÚM.  826/2016,  CONVENI  AMB  EL COL·LEGI  TERRITORIAL 
D'ARQUITECTES  DE  VALÈNCIA  PER  A  TRAMITAR  SOL·LICITUDS  DE 
LLICÈNCIA D'OBRES AMB PROJECTES VISATS ELECTRÒNICAMENT.

Vist  l'expedient instruït al efecte a tramitació de l'esmentat Programa, en el 
que consta:
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Que davant de l'interés que se suscita com a conseqüència del nou règim 
jurídic  del  visat  dels  projectes  redactats  pels  arquitectes,  necessaris  per  a  la 
concessió de les llicència d'edificació, per esta corporació s'estima oportú formalitzar 
un conveni amb el Col·legi d'Arquitectes de València per a possibilitar la tramitació 
electrònica de tals projectes.

La llei 25/2009 de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la 
seua adaptació a la  llei  sobre el  lliure accés a les activitats  de servicis  i  el  seu  
exercici,  en  l'article  5a,  afig  un  nou  article  13  referit  al  visat  dels  col·legis  de 
professions tècniques, emplaçant la Disposició Transitòria Tercera al Govern perquè 
en el  termini  de quatre mesos,  aprovara un Reial  Decret establint  els visats que 
serien exigibles d'acord amb este nou precepte.

El  govern,  per  Reial  Decret  1000/2010,  de  5  d'agost,  va  desenvolupar  el 
mandat legislatiu sobre el "visat col·legial obligatori". Obligatorietat que justifica, entre 
altres, per resultar el  "mig de control  més proporcionat",  segons expressa el seu 
preàmbul.  Entre els documents a què es referix l'article 2n (projectes i  certificats 
finals d'obra) es troben els redactats pels arquitectes, motiu pel qual l'Administració 
ha de posar especial zel i atenció en la seua correcta ordenació i aplicació.

El projecte d'execució d'edificació conté dos fases (projecte bàsic i d'execució) 
que  podran  presentar-se  per  a  l'obtenció  de  la  corresponent  llicència  municipal 
d'obres, unitàriament o per separat degudament visat pel col·legi.

A  este  efecte,  a  fi  d'agilitzar  la  tramitació  administrativa  dels  expedients 
municipals  de  llicències  d'edificació  que  s'acompanyen  de  projectes  visats 
electrònicament i rendibilitzar d'esta manera els recursos públics, este Ajuntament de 
Xàtiva  està  interessat  a  rebre  del  Col·legi  Territorial  d'Arquitectes  de València  la 
informació  relativa  a  projectes,  promotors  i  arquitectes  dels  projectes  visats 
electrònicament per mitjà d'un servici web, i a este efecte formalitzar un Conveni per 
a establir els procediments d'intercanvi d'informació que facilite la comunicació entre 
ambdós.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment i Seguretat, de 17 de 
març de 2016.

L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-ún membres presents, adopta el 
següent ACORD:

Primer. Aprovar l'esborrany de conveni que es transcriu a continuació: 

CONVENIO  ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  DE  XÀTIVA  Y  EL  COLEGIO  
TERRITORIAL  DE  ARQUITECTOS  DE  VALENCIA  REFERENTE  A  LA  
TRAMITACIÓN  DE  SOLICITUDES  DE  LICENCIA  DE  OBRAS  QUE  VAYAN 
ACOMPAÑADAS DE PROYECTOS VISADOS ELECTRÓNICAMENTE.

En Valencia, a __ de marzo de 2016

REUNIDOS:
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De una parte, D. Roger Cerdà Boluda, en nombre y representación del Ayuntamiento  
de Xàtiva, en su condición de Alcalde-Presidente, en virtud de lo dispuesto en el  
artículo  21.1.b)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  
Régimen Local.

Y, de otra, D. Mariano Bolant Serra, Presidente del Colegio Territorial de Arquitectos  
de Valencia.

Ambas partes, se reconocen mutuamente con capacidad legal bastante para otorgar  
el presente Convenio, y a tal efecto

E X P O N E N

Que ambas partes consideran conveniente la colaboración del Colegio Territorial de  
Arquitectos en los trámites para la solicitud al Ayuntamiento de Xàtiva de Licencia de  
Obras que se acompañen de proyectos visados electrónicamente.

Que el  Colegio Territorial  de arquitectos de Valencia realiza funciones de visado  
electrónico desde noviembre de 2003.

Que el Ayuntamiento de Xàtiva está interesado en recibir del Colegio Territorial de  
Arquitectos de Valencia la información relativa al proyecto, promotores y arquitectos  
de los proyectos visados electrónicamente mediante un servicio web.

Por ello acuerdan la suscripción del presente Convenio de Colaboración con arreglo  
a las siguientes

E S T I P U L A C I O N E S 

PRIMERA.- Es  objeto  de  este  Convenio  establecer  los  procedimientos  de  
intercambio de información entre el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia y el  
Ayuntamiento de Xàtiva que faciliten la  comunicación entre ambos con el  fin de  
agilizar  los  trámites  administrativos  de  solicitud  de  licencia  de  obras  que  se  
acompañen  de  proyectos  visados  electrónicamente,  así  como  una  mayor  
rentabilidad de los recursos públicos.

SEGUNDA.- El  intercambio de información entre ambas instituciones se realizará  
utilizando  procedimientos  normalizados  mediante  las  nuevas  tecnologías  de  la  
información y quedan sometidos a las Leyes de Propiedad Intelectual.

TERCERA.- El C.T.A.V. proporcionará al Ayuntamiento de Xàtiva una herramienta  
que  permita  comprobar  la  integridad  de  la  documentación  digital  referente  al  
proyecto aportada por el cliente en la solicitud de licencia. Se trata, en principio, de  
una aplicación “stand alone”, cliente/servidor, que permite la verificación de la firma  
electrónica,  realizada  por  el  C.T.A.V.  en  el  visado  electrónico  de  los  proyectos.  
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Permite hacer la verificación de firma y certificado así como la comparación con la  
copia de colegio para comprobar la integridad de los documentos.

CUARTA.- Asimismo, el C.T.A.V. ofrece al Ayuntamiento de Xàtiva un servicio web  
mediante un canal seguro, para la descarga de los documentos solicitados previa  
identificación. Dicho servicio web se ajustará progresivamente y en la medida de lo  
posible, a las necesidades del Ayuntamiento.

QUINTA.-  Será obligación del Ayuntamiento de Xàtiva poner en conocimiento del  
Arquitecto redactor del proyecto, cuantas incidencias se produzcan en la tramitación  
de los expedientes mediante el mecanismo que oportunamente se establezca.

SEXTA.- Para el mejor funcionamiento de los intercambios digitales el Ayuntamiento  
de  Xàtiva  facilitará  al  C.T.A.V.  en  soporte  digital  todos  los  documentos  del  
Planeamiento Municipal aprobados, así como también una copia diligenciada que se  
facilita actualmente.

SÉPTIMA.- Se constituirá una Comisión de Seguimiento compuesta por 2 miembros  
de cada una de las partes intervinientes y que estará encargada de:

- Elaborar y proponer las medidas que hagan posible su correcto funcionamiento.
- Controlar y revisar anualmente el correcto funcionamiento del proyecto, así como  
establecer  los  datos  estadísticos  de  tiempos  en  los  procesos  de  visado  y  de  
obtención de licencia de obras.
- Dirimir los conflictos y controversias que pudieran surgir en el curso de ejecución,  
aplicación o interpretación del Convenio.

OCTAVA.- El  plazo  de  vigencia  del  Convenio  es  de  dos  años  a  partir  del  día  
siguiente al de su firma, entendiéndose, no obstante, tácitamente prorrogado por  
sucesivos periodos de un año, mientras no sea denunciado.

La denuncia del mismo por cualquiera de las partes otorgante, deberá realizarse con  
una  antelación  mínima  de  seis  meses  a  la  expiración  del  plazo  de  vigencia  
inicialmente convenido o posteriormente prorrogado.

Segon. Facultar l'Alcalde per a la firma del conveni i per a la realització de 
totes les actuacions que foren necessàries en execució del present acord.

Tercer. Notificar l'acord al Col·legi territorial d'arquitectes de València, donant 
compte a la regidoria i departament d'urbanisme.

Intervencions:

Cristina Maria Suñer diu que aquest equip de govern no sols es capaç de fer 
modificacions per acabar amb l'urbanisme depredador sino d'adaptar l'ajuntament a 
la modernitat aixó com adaptar els procediments per a l'atorgament de llicències , i  
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amb aquest conveni bàsicament s'acaba amb el paper i a més suposa una garantía 
jurídica importantísima ja que els serveis municipals podran conectar directament 
amb  el  col.legi  d'arquitectes  i  es  podra  comprovar  que  els  projectes  que  es 
presenten estan visats. També diu que és un motiu de satisfacció per intentar posar 
l'ajuntament en el segle XXI i deixar els darrers anys foscos i més pròxims al segle 
XIX i que en definiva beneficiaran als ciutadans de Xàtiva.

Miquel A. Lorente manifesta que sols vol afegir que amb aquesta proposta el 
que es fa és escoltar al Col.legi d'arquitectes que amb aquesta proposta s'ajuda a 
simplificar i agilitzar tràmits, eliminar duplicitats i garantir una seguretat jurídica, i que 
significa menor cost i major coordinació.

8é.- RESOLUCIÓNS  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 des del 53 al 100 (corresponents al mes de febrer de 2016)

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.

9é.-  DACIÓ  DE  COMPTE  MATÈRIES  DELEGADES  EN  LA JUNTA  DE 
GOVERN LOCAL.

No hi ha cap assumpte que tractar.

10é.- ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS:

10.1.- MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS 
PSOE,  EUPV:AC,  COMPROMÍS,  PP  I  CIUDADANOS  EN  RELACIÓ  AL 
PREACORD SUBSCRIT PELS CAPS D'ESTAT I  EL GOVERN DE LA UE AMB 
TURQUIA.

El senyor Secretari sol·licita acord de ratificació de la inclusió de l'assumpte en 
l'ordre del dia, a fi de tractar sobre el mateix, atès que no havia sigut prèviament 
dictaminat. Aquesta ratificació s'acorda per unanimitat.

Es dóna lectura  de la  moció  presentada el  22  de març  de 2016,  registre 
d'entrada número 2338, en relació al preacord subscrit pels caps d'Estat i el Govern 
de la UE amb Turquia, amb el següent tenor literal:
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“  EXPOSICIÓ DE MOTIUS

“Dimarts  passat  8  de març,  les i  els caps d'Estat  i  de Govern de la Unió  
Europea van aconseguir un principi d'acord per a posar en marxa un programa per a  
deportar a Turquia tots els migrants –Incloses les persones demandants d'asil sirians  
i de qualsevol altra nacionalitat– , que arriben a la Unió Europea a través d'aquest  
país,  a  canvi  que  els  Estats  de  la  Unió  reubiquen  a  un  nombre  equivalent  de  
persones  refugiades  sirianes  assentades  ja  a  Turquia,  i  d'altres  mesures  
econòmiques i polítiques a favor de l'Estat Turc.

Els i les socialistes espanyols considerem que, de confirmar-se el dit pacte, la  
Unió  Europea  no  estaria  respectant  els  convenis  internacionals  sobre  dret  
internacional d'asil. I que estaríem assistint a més al procés de desconstrucció de la  
Unió  Europea.  Els  i  les  socialistes  espanyols  no  reconeixem aquesta  Europa,  i  
creiem que no es pot fer un acord d'interessos amb Turquia utilitzant els drets de les  
persones refugiades i  migrants  com a moneda de canvi,  perquè ho considerem  
inadmissible.

Des de l'Ajuntament de Xàtiva considerem que  les i  els caps d'Estat i  de  
Govern de la Unió Europea, davant de la crisi més greu que viu des de la Segona  
Guerra  Mundial,  han signat  un  preacord  immoral  i  de  dubtosa legalitat,  que,  de  
confirmar-se  els  termes  a  què  hem  tingut  accés  a  través  de  les  informacions  
recollides pels mitjans de comunicació, contravé clarament el dret d'asil i múltiples  
convenis internacionals sobre drets humans.

L'Ajuntament  de  Xàtiva  mostra  la  seua  adhesió  a  les  peticions  
d'organitzacions no governamentals, Alt Comissionat de l'ONU per a les persones  
refugiades,  i  activistes  pro  drets  humans  en  la  denúncia,  rebuig  i  exigència  de  
retirada del preacord d'Unió Europea i Turquia per a devolucions massives, així com  
l'exigència d'abordar amb urgència la crisi de les persones refugiades defensant els  
drets humans, creant corredors humanitaris, acollint-los amb respecte i solidaritat, i  
possibilitant-los l'asil entre els membres de la Unió Europea.

És per tot l'anterior que  l'Ajuntament de Xàtiva presenta la següent Moció per  
al seu debat i aprovació en Ple:

1.- El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva mostra el seu rebuig a l'acord aconseguit  
entre  les  i  els  Caps  d'Estat  i  de  Govern  de  la  Unió  Europea  amb Turquia  que  
contempla  la  devolució  a  Turquia  de  tots  els  migrants  –Incloses  les  persones  
demandants d'asil  sirians i  de qualsevol altra nacionalitat–, que arriben a la Unió  
Europea.

2.- El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva exigeix a la Unió Europea i als  Estats  
membres donar  una resposta humanitària urgent davant de la greu situació que  
viuen les persones refugiades, respectuosa amb el dret internacional d'asil i els drets  
humans. En aquest sentit, insta el Govern de la Unió Europea i els  Estats membres  
a la retirada de qualsevol acord, pacte, conveni o proposta d'acció que no respecte  
el dret internacional d'asil o  convenis internacionals sobre drets humans firmats per  
la Unió Europea.
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3.- El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva se suma al Manifest “Passatge Segur”  
subscrit  per  multitud  d'organitzacions  socials,  sindicats  i  partits  polítics  de  tota  
Europa i, en aquest sentit, insta la UE i els seus Estats membres a què ordenen la  
creació  de  corredors  humanitaris,  i  que  possibiliten,  des  del  respecte,  l'asil  
d'aquestes persones  entre els 28  Estats membres de la Unió Europea.

4.-  El  Ple  de  l'Ajuntament  de  Xàtiva  acorda  testimoniar  en  el  balcó  de  
l'Ajuntament el rebuig a les polítiques seguides per la UE respecte als refugiats.”

I el Ple, per unanimitat, acorda:

ÚNIC.-  Aprovar la proposta presentada en relació al preacord subscrit  pels 
caps d'Estat i el Govern de la UE amb Turquia.

Intervencions:

Juan Giner, diu que des del seu grup consideren que si este acord es porta  
endavant  serà  un  pas  enrere  en  la  construcció  del  projecte  europeu  ja  que  es 
deixarien enrere els valors que es van implantar des de la fundació de la UE a més 
d'una gran vulneració dels drets humans, per tant esta a favor de la moció.

Maria José Pla, assenyala que els acorsd en este cas de la UE obliguen a les 
persones, que en este cas parlem de números i dades però que no recorden les 
cares de les persones ni el sufriment, per tant el seu grup recolçarà la moció amb la 
intenció de mostrar el rebuig a l'estat de la situació.

Maria  Pilar  Gimero en relació al  preacord manifesta que la Europa de les 
nacions i sense fronteres esta cada vegada més decidida a tornar a elevar murs  i  
que  la  intolerància  torna  a  alimentar  missatges  patriòtics  i  senòfobs  i  que  és 
indignant que haja sigut la UE la que haja segellat les portes a persones que fugen 
de la fam, la probressa i la mort, que Agnur es nega a portar endavant i que el pacte  
s'ha posat en marxa sense mitjans ni organització.

Miquel Alcocel, manifesta que des de que va pendre possesió com a regidor ja 
va manifestar que lluitaria a favor de tots els germans que ha mort al mediterràni,  
que sòn ja bastants degut a la impasitat de les autoritats, i que pel que fa a la moció 
es important que s'aprove i que una vegada expedit el certificat el Sr. Alcalde es  
desplase a la Delegació de Govern per a entregar-la en mà acompanyat per un 
regidor de cada grup. També diu que el govern espanyol no ha fet res per impedir 
aquest preacord.

Chelo Angulo, diu que aquest preacord podria qualificar-se d'immoral i il.legal, 
que  es  un  pacte  que  ens  avergonyis  a  tots,  i  del  que  ens  oposen  als  termes 
establerts en ell, i va en contra dels principis de la UE . També  diu que vol retre  
homenatge als milers d'hòmens que volien arribar a les costes greges fugint de la 
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guerra i que no arribaren perque moriren en la travesia . Per últim diu que segur que 
este preacord  va en contra dels tractats internacionals en matèria de drets humans 
que recullen el dret d'asil i la convenció de Ginebra, etc.

10.2.- MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS 
PSOE,  EUPV:AC,  COMPROMÍS,  PP  I  CIUDADANOS  PER  LA PREVENCIÓ  I 
INTERVENCIÓ EN EL “BULLYING” O ASSETJAMENT ESCOLAR.

El senyor Secretari sol·licita acord de ratificació de la inclusió de l'assumpte en 
l'ordre del dia, a fi de tractar sobre el mateix, atès que no havia sigut prèviament 
dictaminat. Aquesta ratificació s'acorda per unanimitat.

Es dóna lectura  de la  moció  presentada el  22  de març  de 2016,  registre 
d'entrada número 2340, per la prevenció i intervenció en el “Bullying” o assetjament 
escolar, amb el següent tenor literal:

“Existeix consens en la nostra societat sobre la gravetat de las agressions en 
l'àmbit  educatiu.  Fenòmens com  el “bullying” o assetjament escolar tenen  greus 
conseqüències per a la salut física i psíquica de les víctimes.

Segons  l’informe  “Jo  a  això  no  jugue”  sobre  l’assetjament  i  el  
ciberassetjament  en  la  infantesa,  elaborat  per  Save  the  Children,  1  de  cada  3  
menors del País Valencià assegura que l’han insultat alguna vegada i 1 de cada 4  
afirma haver rebut colps físics.

L’origen  d’aquestes  agressions es  troba  en  valors  com  la  competitivitat 
ferotge o l’ús de la violència front al diàleg. Per això, la prevenció d’aquest fenomen 
ha de formar part de la lluita per la igualtat que hem encetat. Tot i això hem de ser  
conscients  que aquesta lluita no serà  completa si  no treballem al mateix  temps 
contra altres desigualtats com ara la xenofòbia, l’homofòbia o el racisme.

Cal atendre les nostres responsabilitats com a poder públic i intervindre front 
aquests  fenòmens tot ajudant la comunitat educativa, els pares i mares i els equip  
d’orientació.

Els grups sotasignants  considerem que l’Ajuntament de Xàtiva ha de ser un 
protagonista actiu en la prevenció d’aquests problemes.
Per tot allò exposat proposem al plenari municipal que aprove el següent

ACORD
1. Que l'Ajuntament de Xàtiva ha de tindre una intervenció complementària en la  

prevenció de l'assetjament escolar.

2. Que es dissenye un pla transversal entre les regidories de Benestar Social,  
Educació, Joventut i Sanitat per posar en marxa les següents iniciatives que  
contribuïsquen a pal·liar l’assetjament a l’escola:

a. Organitzar durant  el  curs  activitats  de  divulgació dirigides al  
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professorat, famílies  i  alumnes, per  a facilitar  la  detecció  de 
l’assetjament escolar o “bullying”  i  el   ciberassetjament en totes les  
seues formes. 

b. Plantejar activitats amb col·laboració amb la comunitat educativa on es  
treballen estratègies per ajudar a afrontar el conflicte i trobar el camí  
d’una  resolució  pacífica  basada en la tolerància que  privilegie la 
mediació escolar com via.

c. Llançar  una  campanya  de  sensibilització dirigida a  la  població  en 
general,  mitjançant   l’edició  de fullets  i  l’aprofitament  dels  portals  
institucionals que pose de relleu aquesta problemàtica concreta.

d. S’instarà als Consells Escolars del municipi a presentar informe anual 
davant  aquesta Corporació amb totes les incidències detectades en 
relació  en  l’assetjament  escolar,  així  com les mesures adoptades,  i  
noves propostes d’intervenció.” 

I el Ple, per unanimitat, acorda:

ÚNIC.-  Aprovar la proposta presentada per la prevenció i intervenció en el 
“Bullying” o assetjament escolar.

Intervencions:
 

Juan Giner manifesta que el fi de la moció i totes les que tinguen com a fi 
proposar mesures que contribuixquen a acabar en l'assetjament escolar deuen ser  
recolçades per tots elss partits polítics i proposar entre tots mesures que acaben en 
un problema que es de tots, i a més des de ciudadanos es proposa que es cree una 
comissió que estudie la prevenció escolar per a reforçar les mesures de prevenció 
que acaben en el bullinyg, també la realiztzació de tallers per a alumnes i familiars 
sobre les conseqüencies negativas del bulling a traves de les xarxes socials, perque 
el fi de la moció no té contiguts partidistes sino acabar amb un problema colectiu.

Pilar García diu que la idea d'aquesta proposta ja va surgir a l'últim ple del 
Consell de la dona, i el seu grup s'ha sumat a la proposta perque pensen que es 
important tindre mecanismes de defensa d'aquests fets i tindre també un protocol 
d'actuacions front a estes situacions, a més diu que volem que es plantejen activitats 
amb col.laboració amb la comunitat educativa on es treballen estratègies per ajudar 
a  afrontar  el  problema  i  trobar  el  camí  d'una  resolució  pacífica  basada  en  la 
tolerància.

Amor Amorós, que intervé en representació de l'equip de govern indica que a 
les escoles els xiquets aprenen coses, llengua, matemàtiques etc, però sobre tot el 
que  han  d'apendre  es  a  viure  i  a  treballar  junts,  i  que  aquesta  moció  es  una 
declaració de principis contra la violència i des de la institució s'ha de ser capaç que 
aquest missatge arribe als joves, que està molt be com a declaració de principis pero 
que cal continuar i treballar colze a colze amb les iniciatives que ja s'estan duguent a 
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terme  als  centres  educatius  mitjançant  xarrades  i  que  l'activitat  en  matèria  de 
prevenció de l'ajuntament ha de servir de suport a la tasca que ja s'esta fent als 
centres educatius i treballar conjuntament des de totes les regidories per convertir 
Xàtiva en una ciutat educadora.

10.3.- MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS 
PSOE,  EUPV:AC,  COMPROMÍS,  PP  I  CIUDADANOS  AMB  MOTIU  DEL  40È 
ANIVERSARI  DE  LA  PROCLAMACIÓ  DE  LA  REPÚBLICA  SAHARAUÍ 
DEMOCRÀTICA.

El senyor Secretari sol·licita acord de ratificació de la inclusió de l'assumpte en 
l'ordre del dia, a fi de tractar sobre el mateix, atès que no havia sigut prèviament 
dictaminat. Aquesta ratificació s'acorda per unanimitat.

Es dóna lectura  de la  moció  presentada el  22  de març  de 2016,  registre 
d'entrada  número  2340,  amb  motiu  del  40è  Aniversari  de  la  proclamació  de  la 
república Saharauí Democràtica, amb el següent tenor literal:

“ Atès que el passat 27 de febrer de 2016 es va celebrar el 40è aniversari de  
la proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD).

Atés que moltes xativines i els xativins, a través de l’associació d’Amics del  
Poble Sahrauí, portem anys treballant pels drets del poble Sahrauí i per la dignitat de  
la seua gent.  

Atès  que  diverses  investigacions  dutes  a  terme per  l’Institut  Hegoa  de  la  
UPOV-EHU i la Sociedad de Ciencias Aranzadi, amb el suport de Euskal Fonoa, han  
aportat noves proves sobre desaparicions forçades i bombardeigs a la població civil  
sahrauí  a  mans  del  govern  del  Marroc.  Atès  que  aquestes  investigacions  estan  
essent útils en la investigació de la querella per genocidi contra el poble sahrauí i en  
les demandes de veritat, justícia i reparació.

Atès que els comitès suïssos estan realitzant una recollida de signatures a  
través d’ internet des del 1 de gener fins al 15 d’agost de 2016, demanant al Consell  
de Seguretat de l’ONU l’organització d’un referèndum per tal d’exercir el dret a la  
autodeterminació  del  poble  sahrauí.  Aquesta  crida  es  realitza  a  través  del  web  
www.westernsahara-referendum.org i  va  dirigida  a  totes  aquelles  persones,  
institucions i entitats de tot el món per tal de donar a conèixer i recolzar aquesta  
petició.

Atès que la situació lluny de millorar ha empitjorat amb l’expulsió,  fa pocs  
dies,  per  part  de  Marroc  de  quasi  tot  el  personal  de  la  MINURSO a  Al  Aaiún,  
l’Ajuntament vol  sumar-se a  les reivindicacions fetes per entitats i  col·lectius en  
defensa del poble sahrauí i demostrar el seu més ferm compromís amb República  
Àrab Sahrauí Democràtica (RASD).

Per tot això exposat anteriorment, es proposa l’adopció dels següents 

ACORDS
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Primer.-  Refermem  el  nostre  reconeixement  al  Front  Polisari  així  com  
manifestem,  un  cop  més,  el  dret  d’autodeterminació  que  legalment  té  el  poble  
sahrauí. Tanmateix, demanem al govern d’Espanya que done l’estatus diplomàtic a  
la representació del Front Polisari a Espanya, únic i legítim representant del poble  
sahrauí, reconegut així per l’ONU.

Segon.-  Instem  el  govern  d’Espanya  i  la  comunitat  internacional  a  què  
promoguen totes les iniciatives polítiques que calguen per assolir una solució justa i  
definitiva, mitjançant la celebració d’un referèndum, conforme a les resolucions de  
Nacions Unides.

Tercer.-  Instem  les autoritats  marroquines a què cessen les persecucions  
contra  les  persones  activistes  sahrauís  pels  drets  humans,  a  què  alliberen  les  
persones  presoneres  polítiques  sahrauís  i  esclarisquen  el  destí  de  més  de  400  
persones sahrauís desaparegudes.

Quart.-  Instem  l’Estat  espanyol  a  què  assumisca  la  seua  responsabilitat  
històrica treballant activament dintre de la Unió Europea i com a interlocutor amb el  
govern marroquí per aconseguir que els membres expulsats de la MINURSO tornen  
com més prompte possible a territori sarahuí.  

Cinqué.- Instem l’Estat espanyol a que aprofite la seua presència al Consell  
de  Seguretat  de  les  Nacions  Unides  per  propiciar  l’ampliació  del  mandat  de  la  
MINURSO amb l’objectiu de vetlar pels drets humans al Sàhara Occidental.

Sisé.-  Agraïm  sincerament  la  col·laboració  desinteressada i  la  generositat  
dels ciutadans i de les ciutadanes que fan possible projectes de cooperació amb el  
poble sahrauí, com són les Caravanes Solidàries, les Vacances en Pau.

Seté  .-  Donar  recolzament  a  la  recollida  de  signatures  organitzada  pels  
comitès  suïssos,  així  com  fer-ne  difusió  per  l’adhesió  de  diferents  entitats,  
organitzacions, associacions, partits polítics i/o persones a títol individual.

Huité.- Remetre acords a:

 President Govern Espanya
 Grups Parlamentaris Congrés Diputats
 Delegació Saharaui en Espanya
 Ambaixada Regne Marroc en Espanya
 Consell de Nacions Unides (Seu Espanya)”

I el Ple, per unanimitat, acorda:

ÚNIC.- Aprovar la proposta presentada amb motiu del 40è Aniversari de la  
proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD).

Intervencions:

Juan  Giner  diu  que  ja  s'han  acomplit  40  anys  de  la  cessió  del  Sahara 
occidental a un ent format per Mauritania, Marroc i Espanya, acord contrari a l'acord 
de la ONU que va interrompre el procés de descolonització i que 40 anys després 
s'ha  convertit  en  una  crisis  olvidada  davant  de  l'incapacitat  de  la  comunitat 
internacional per arrivar a un acord, i que ha segut ocupat la major part per Marroc i 
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una gran part dels refugiats malviuen a Argèlia es pel que ciudadanos recolçarà la 
moció.

Maria  José  Pla,  indica  que  ja  fa  anys  que  la  corporació  recolça  al  poble 
saharaui que de nou es troba davant una vulneració dels drets i és la societat civil la  
que ens dona una lliçó de com es deu actuar treballant desinteressadament per les 
persones sense perjudicis, per tant diu que vol remarcar el que es diu al punt 5e i 
agraeix la col.laboració i generositat dels ciudadans.

Cristina Maria Suñer assenyala que la voluntad de la moció no es fer un repàs 
del darrers 40 anys però la seua situació es que porten 40 anys darrere, i que aquest  
40  anys  de  la  república  és  només  un  pretext  per  impulsar  la  necesitat  d'un 
referéndum  i  que  és  aixó  el  que  s'ha  de  recolçar  i  demanar  a  més  del  
recononeximent  als  representants del  Front Polisari  de l'estatut  diplomàtic,  sense 
oblidar  les  recomanacions  que  fan  les  organitzacions  humanitaris  sobre  les 
condicions dels drets humans.

Alfred  Boluda  manifesta  que  recentment  s'han  complit  els  40  anys  de  la 
proclamació de la RAS i 40 tambe de l'abandó de l'Estat espanyol, i durant aquest 
periode Màrroc ha ocupat la major part del seu territori el que ha provocat que una 
gran part visca a campaments de refugiats a pesar de les recomanacions de la ONU 
per a la celebració d'un referendum d'autoderminació i que els països occidentals 
obvien. Per aixó des d'Esquerra Unida defensen el dret a la autodeterminació però a 
més el reconeixement de la República Arab Saharahui com ja fan un 80 països del 
món.

Chelo Angulo diu que ja han passat 4 dècades sense sol.lució per a un poble 
per a recuperar la seua terra, història i el seu futur, degut a moltes questions que han 
portat a aquesta situació, però hi ha moltes coses que no s'han fet be, i la situació es 
complicada a més del  bloqueig  del  govern  del  màrroc  que no permet  el  dret  d' 
autodeterminació. Diu que la solució cada dia es més complicada però no es pot 
deixar de posar tots els resorts per a que es produixca el referendum, i la solució ha 
se ser multinivell i multisectorial.

10.4.- MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS 
PSOE,  EUPV:AC  I  COMPROMÍS,  PER  L'APERTURA  D'UN  PROCÉS 
CONSTITUIENT  I  ADHESIÓ  DE  XÀTIVA A LA XARXA DE  MUNICIPIS  DE  LA 
TERCERA REPÚBLICA.

El senyor Secretari sol·licita acord de ratificació de la inclusió de l'assumpte en 
l'ordre del dia, a fi de tractar sobre el mateix, atès que no havia sigut prèviament 
dictaminat. Aquesta ratificació s'acorda per unanimitat.

Es dóna lectura  de la  moció  presentada el  22  de març  de 2016,  registre 
d'entrada número 2341, per l'apertura d'un procés constituient i adhesió de xàtiva a 
la xarxa de municipis de la Tercera República, amb el següent tenor literal:
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 “Els demòcrates de tota condició, compromesos amb els ideals de Justícia,  
Llibertat, Igualtat i Fraternitat, hereus del llegat social, cultural i emancipador de la II  
República, hem de manifestar el  nostre mes ferm refus al  mode en què l’actual  
Constitució imposa als espanyols/es una monarquía heredera directa de la dictadura  
de Franco, que mai fou refrendada per les urnes i que va sustraure a la ciudadanía  
la possibilitat d’elegir la forma d’Estat.

A l'Estat  espanyol  de hui,  el  règim republicà  seria  el  millor  marc per  a  la  
defensa  dels  drets  i  llibertats  democràtiques,  instrument  imprescindible  per  a  
assegurar l’autogovern dels diversos pobles que composen el nostre Estat i un mig  
per  a  superar  els  límits  que  l’economía  capitalista  imposa  al  desenvolupament  
efectiu dels drets socials.

L’ajuntament  de  Xàtiva  fa  una crida  al  conjunt  dels  homes i  dones per  a  
defendre la memòria i els valors de la república dels treballadors i treballadores, de  
la pau, a denunciar i combatre amb força les diverses accions que pretenen denigrar  
la realitat d'allò que fou la II República Espanyola. Per això propiciem una estratègia  
unitària per  aperturar un procés constituient. Cridem a iniciar i desenvolupar aquest  
moviment  cívic  i  polític  de  caràcter  convergent  i  unitari  en  tots  els  nivells  
organitzatius,  com  a  germe  per  a  la  consecució  de  la  III  República,  sobre  els  
següents pilars:

1º.-  En  primer  lloc,  tindrà  que  vertebrar-se  a  partir  del  reconeiximent  dels  drets  
humans: civils, polítics, socials i mediambientals, d’aquesta manera avançarem cap  
a una societat de plena ocupació, amb reducció de la jornada laboral i repartiment  
del temps de treball, amb desenvolupament sostenible, amb protecció social plena i  
fiscalitat progressiva.

2º.- Plantejem, en el marc del model d’estat republicà, la democràcia participativa, es  
tracta de dur la democràcia a àmbits fins a ara vetats, com l’economia o la cultura,  
així com aprofundir en la democràcia política.

3º.-  Volem rescabalar  l’immens valor  històric,  étic  i  polític  de  l’artícle  sisé  de  la  
Constitució de 1931 per a defendre una política de pau: “Espanya renúncia a la  
guerra com a instrument de política nacional”.

4º.- Apostem per un model d’estat inspirat en els valors de l’humanisme laic, fent seu  
el  principi  de la llibertat  absoluta de consciència.  Hi ha que derogar l’inadmisible  
Concordat  suscrit  amb el  Vaticà fa  tres dècades i  alliberar  a  l’escola pública de  
l’adoctrinament de la religió catòlica.

5º.- Apostem pel valor de l’austeritat, entès com la racionalitat i la sintonia entre lws  
necessitats  socials  i  les   aportacions  pressupostàries  i  d’infraestructures  
necessàries.

6º.- La situació política planteja la necessitat de construir un Estat Federal Republicà  
i  solidari  que  supere  la  denominada  “Espanya  de  les  autonomíes”.  Els  territoris  
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federats, per a la construcció del nou Estat, acceptaran com a  patrimoni comú de  
tots els set eixos que desenvolupen la proposta republicana. El desenvolupament  
legislatiu correspondrà a les Corts Generals de la República i el desenvolupament  
executiu al  Govern Federal.  L’Estat  tindrá tres administracions:  la General,  la  de  
cada federació i la municipal, avançarem cap a la comarcalització de cada federació.  
En l’atribució i execució de les competències es tindrà en consideració el principi de  
subsidiarietat.

7º.- Pretenem construir la Tercera República en el marc d'una Europa federal a partir  
de l’impuls d’un autèntic procés constituient europeu.

ACORDS

PRIMER.- L’Ajuntament de Xàtiva es suma a la Xarxa de Municipis i Carrecs Públics  
per  la  Tercera  República,  com  ja  han  fet  i  avalat  els  Plenaris  de  decenes  d’  
ajuntaments de tot l’Estat Espanyol per a impulsar un procés constituent cap a la  
República,  utilitzant  tots  els  mecanismes  democràtics  i  pacífics  que  preveu  la  
Constitució vigent als articles del 166 al 169.

SEGON.- Fer aplegar la present iniciativa a Les Corts Generals, a les Comunitats  
Autònomes  i  als  ajuntaments,  aixì  com  a  la  Unió  Europea  i  a  la  Comunitat  
Internacional per al seu reconeiximent i estudi, per a que transcòrrega pels tràmits  
democràtics,  i  per  a   que  se  facen  ressó  les  institucions  constitucionalment  
competents.

TERCER.-  Declarem esgotat  el  model  d’Estat  actual,  i  cridem a la  ciutadanía  a  
demanar la reforma de la Constitució, i la convocatòria d’un referéndum, on siga la  
ciutadania  la  qui  decidisca  amb  els   vots  democràtics,  la  forma  d’Estat  que  
prefereixen per a l’Estat Espanyol.”

Intervencions:

Juan  Giner  comença  dient  que  gràcies  a  l'actual  constitució  que  va  ser 
consensuada per  tots  els partits polítics es va aconseguir  que tots  els ciutadans 
espanyols es consideraren iguals i que es puga parlar lliurement i  ha permitit viure 
en  pau  al  llarg  de  molts  anys.  Malgrat  aixó  diu  que  es  pot  millorar  en  alguns 
aspectes. Diu que la república és un sistema de govern que ja existeix en molts llocs 
pero no es la "panacea" i que es sent agust en la democràcia parlamentaria actual,  
que és un model que no està esgotat i que sols fa falta voluntat per a dur-lo endavant 
i millorar.

Joan Josep Garcia diu que des de compromis valoren positivament el que va 
suposar la II república en quant a l'assoliment d'un règim de lliberats, la unió a la cita 
del progrés, la innovació en la educació i  l'impuls al reconeiximent dels drets del 
poble  valencià,  cultura  i  llengua,  i  que  el  model  de  l'estat  actual  està  esgotat  i  
necessita un canvi que incloga la participació ciudadana en tots els àmbits de la vida 
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política, que elimine institucions innecesàries com les Diputacions i privilegis com els 
aforaments, i que volen una constitució per a les persones i no per als bancs. Que no 
li  agrada la monarquia que la troben anacrònica i caduca, i   pel que fa al model  
d'estat cal abordar la  descentralització i la seua financiació perque d'aixó depen la 
sanitat i la educació de les persones, per aixó els agrada la proposta que vindria a 
reforçar en un projecte que incloga el dret a la autodeterminació dels pobles que el 
formen i que aprofundixca en l'autogovern.

Miquel A. Lorente manifesta que és una proposta a la que li donen un valor  
afegit a partir d'una reflexió, ja que quan parlem de república ho fem a través d'una 
nostàlgia i es eixa II república la que va portar per primera vegada les llibertats a 
este estat. Però no vol parlar de nostàlgia del passat sino del futur sense oblidar-se 
de la gent que va donar la seua vida per la llibertat. Diu que malgrat la constitució del  
78 han continuant manant les oligarquies i el que es demana en la moció es que es  
vaja  mes  enllà  de  les  institucions  perque  estes  no  deixen  de  ser  un  órgan  de 
representació però la força democràtica la dona el poble organitzat, i el que s'ha de 
fer és un procés constituent que ens porte a un nou estat perque l'actual esta obsolet  
i en situació de crisi. Per últim diu que la república no es ni de dretes ni d'esquerres 
sino dels principis de igualtat, llibertat i fraternitat.

Ignació Reig assenyala que el seu grup recolçarà la moció des de el màxim 
respete a la constitució, que les lleis estan al servei de la gent i son susceptibles de  
ser canviades per a millorar el benestar comú, i pensa que després de quasi 40 anys 
de la constitució es raonable ver una anàlisis del que ha estat be i  plantejar una 
millora de les institucions si és necesari, i que sempre hi ha hagut una por al canvi 
però hi que ser valents front als canvis.

I  el  Ple  de  l'Ajuntament,  per  quinze  vots  a  favor  (el  vot  del  Sr. 
Alcalde-President i els sis vots dels 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,  i  sis  vots  en  contra,  els  cinc  vots  dels  regidors  del  grup 
municipal PP i un vot del regidor del grup municipal Ciudadanos, adopta el següent 
ACORD:

ÚNIC. Aprovar la proposta presentada per l'apertura d'un procés constituent i 
a l'adhesió de Xàtiva a la Xarxa de Municipis per la Tercera República.”

12é.- PRECS I PREGUNTES

Es formulen els següents precs i preguntes: 

Maria José Pla, indica que vol fer 3 preguntes al regidor Miquel A. Lorente, 
relacionades amb el mateix tema i diu:

En setembre de 2015 es va encetar un pla per al retorn laboral de xativins i es 
va crear un portal a la web municipal on la gent de Xàtiva que ha tingut que anar-sen 
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fora tinguera un espai de contacte per a posibilitar el seu retorn.
-Quanta gent s'ha acollit al pla?
-Quin tant per cent d'éxit considera que ha tingut?
-Quanta gent de la que s'ha acollit al pla a aconseguit tornar a Xàtiva?

 Miquel A. Lorente, contesta que s'estarà al voltant de unes 30 persones, i que 
algunes d'elles han tornat,  però no perque l'ajuntament haja pres una decisió en 
concret que els haja facilitat tornar  i que s'esta amb contacte amb ells. Diu que tots  
els programes que des de l'ajuntament s'han impulsat per tal de crear ocupació i que 
han marcat el perfil d'estes persones han estat informats en tot moment , i que és un 
programa que s'ha treballar i  aprofundir,  però al  menys existeix un contacte amb 
eixes persones.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les vint hores i quaranta un 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.

      VºBº:
EL ALCALDE,                                                                                  EL SECRETARI ,
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