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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i deu minuts del dia cinc de desembre de 
dos mil huit, es reuneixen en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial i sota la 
presidència de l’alcalde-president, Alfonso Rus Terol,  els regidors indicats,  a fi de 
realitzar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament convocada. 

 
La corporació està assistida per la interventora i pel vicesecretari, en funcions de 
secretari, que actua a més com a fedetari. 
 
El Ple es constitueix favorablement per complir els assistents amb el terç del 
nombre legal dels seus membres, i assistir el president i el secretari en funcions. 

 
L’alcalde declara oberta la sessió, que es desenvolupa segons el següent ORDRE 
DEL DIA: 

 
1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 11, DEL 7 DE 

NOVEMBRE DE 2008 
 

De conformitat amb el que s'ha preceptuat en l'article 91 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, de 28 de 
novembre de 1986, l’alcalde president pregunta si algun membre de la corporació 
ha de formular alguna observació  a l'acta de la sessió anterior, que havia estat 
distribuïda juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió. 

M. Isabel Molina Devesa, del grup municipal Bloc, agraeix que se li 
entregue l'acta en valencià i recorda que no requereix que a més s’entregue en 
castellà ja que entén que es tracta d'un consum innecessari de treball i de paper. 

Respecte al punt 2n de l'acta, en tractar la compatibilitat laboral d’Arturo 
Javier Martín Olivares, no consta la intervenció de Cristina M. Suñer Tormo que va 
manifestar que la Junta de Govern Local té atribuïdes la pràctica totalitat de les 
competències del Ple, la qual cosa ha generat que al plenari només es porten 
assumptes menors a voluntat de l'alcalde. 

L’alcalde-president manifesta que les competències del Ple són les que són 
i no les que vol l'alcalde. 

Intervé novament M. Isabel Molina Devesa, del grup municipal Bloc, diu que 
en el punt 4t de l'acta que va aprovar l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
a l'aprofitament especial del domini públic local per empreses de telefonia mòbil, 
en la seua intervenció no va parlar de “mals auguris” tal com consta en l'acta  sinó 
que pensava que era el moment que l'Ajuntament es posara les piles en matèria 
de recaptació. 

L’alcalde-president reitera que no podia posar-se les piles ja que era una 
ordenança nova  de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 

Isabel Molina Devesa, del grup municipal Bloc, manifesta que la crítica era 
en general de les ordenances de l'Ajuntament.  

Respecte al despatx extraordinari de la sessió, en la moció que va 
presentar el seu grup sobre la manera d'impartir l'assignatura d'Educació per a la 
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Ciutadania i els Drets Humans, no consta en acta la manifestació de Cristina M. 
Suñer Tormo que va dir que presentava una moció amb l'objectiu que l'assignatura 
s'impartira de conformitat amb el programa lingüístic de cada centre. 

A continuació pren la paraula Roger Cerdà Boluda, del grup municipal 
Socialista, manifesta que l'acta no recull les advertències constants abocades per 
l’alcalde a la regidora M. Consuelo Angulo Luna i als responsables de l'Associació 
Aspromovise. Això fa que la resposta de la regidora, tal com es reflecteix, no tinga 
sentit en no haver-hi nexe d'unió; entén que no es pot reproduir literalment l'acta 
però hi ha intervencions que no es poden obviar; desitja que es reproduïsca 
literalment a l'acta. 

M. Consuelo Angulo Luna, regidora del grup municipal Socialista, fa entrega 
al secretari d'una sèrie d'esmenes perquè siguen introduïdes en l'acta, que queda 
incorporada a l'expedient de la sessió. Aquestes esmenes reprodueixen 
parcialment les intervencions succeïdes en el punt octau, precs i preguntes, i, més 
concretament les que van discórrer després de la pregunta primera realitzada per 
la senyora Angulo Luna a la senyora Masip Sanchis. 

El secretari de la sessió, amb la vènia de la Presidència, explica que la 
redacció de l'acta és una competència exclusiva i reservada de la Secretaria i que, 
d'acord amb la previsió específica continguda en la legislació de règim local, les 
opinions emeses s'arrepleguen succintament i de forma sintetitzada; afegeix que la 
competència del Ple respecte de l'acta se cenyeix a l'aprovació d’aquesta però no 
a la redacció atès que aquesta funció s'emmarca entre les de fe pública; que no 
obstant això, el Ple pot decidir habilitar un diari de sessions en què es reproduïsca 
la totalitat del que s'opina; com a excepció, a petició expressa de qualsevol 
membre de la corporació, excepte acord en contra de rectificació adoptat amb la 
consegüent votació, la Secretaria  fa constar amb literalitat el que concretament es 
prega. I vista la qual cosa, i a petició expressa formulada per la senyora Angulo 
Luna, realitzada en el transcurs de la sessió de 7 de novembre de 2008, en el punt 
ja meritat, es fa constar que la senyora Masip Sanchis va dir “Vull denunciar 
públicament una manipulació política en què tu has participat clarament suportada 
per un membre de la junta que ha sigut absolutament desautoritzat per la junta i 
que durarà dos dies”. 

 
I no en no haver formulat més objeccions, per unanimitat dels vint senyors 
presents, s’aprova l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària 
realitzada el dia 7 de novembre de 2008. 
 

2n. EXP. NÚM. 950/2008 SOBRE EL CONVENI D'ADHESIÓ DE 
L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA 
DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA. CENTRAL DE COMPRES 

 
El secretari explica la necessitat de votar la ratificació de la inclusió d’aquest 

punt en l'ordre del dia, en tractar-se d'un expedient no dictaminat prèviament per 
Comissió Informativa. 

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta estar en contra 
de la urgència atès que l'equip de govern haguera pogut portar l'assumpte a 
Comissió Informativa i a Junta de Govern Local. 
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Roger Cerdà Boluda, del grup municipal Socialista, opina, igual que la seua 
predecessora, que l'assumpte no és urgent i que s'haguera pogut aprovar 
perfectament en Junta de Govern. 

L’alcalde-president manifesta que votarà a favor de ratificar la urgència ja 
que es tracta d'un conveni amb la Diputació Provincial de València  perquè 
l'Ajuntament puga adquirir subministraments mitjançant el sistema de compra 
centralitzada, la qual cosa  és positiva per a l'Ajuntament; li pareix curiós que el 
grup municipal Socialista presente una moció urgent per a un tema de contractació 
i ara no aprove la urgència en una proposició de l'Alcaldia en idèntica matèria. 

 
 L'Ajuntament Ple, per onze vots a favor (el vot de l’alcalde-president més els 
deu vots dels regidors presents del grup municipal Popular), nou vots en contra 
(els set vots dels regidors del grup municipal Socialista i els dos vots de les 
regidores del grup municipal Bloc) i cap abstenció, aprova ratificar la inclusió 
d’aquest assumpte en l'ordre del dia, i s’ha de donar compte d’aquest a la 
Comissió Informativa de Règim Interior. 
 

Vist l'esborrany del conveni presentat per la Diputació Provincial de 
València, a l'Ajuntament de Xàtiva, per a procedir a l'adhesió al sistema 
d'adquisició centralitzada, central de compres. 
 A l'empara de la Llei de contractes del sector públic, la Diputació ha creat 
l'àrea de central de compres, el fi de la qual és agrupar els processos d'adquisició 
de béns i serveis per a tots els ajuntaments que així ho desitgen, i aconseguir així 
dos objectius principals: la simplificació del procediment administratiu, i l'estalvi de 
costos gràcies a l'economia d'escala que permet les compres agrupades. 
 Ja que l'objecte del conveni és l'adhesió de l'Ajuntament de Xàtiva al 
sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació de la província de València, pot, 
per tant, efectuar els subministraments de béns i contractació de serveis a través 
de la central de compres de la Diputació Provincial de València en les condicions i 
preus vigents en els contractes subscrits per per aquesta amb les empreses 
adjudicatàries en el moment de l'adquisició dels béns o contractació dels serveis. 
 Com que el període de vigència d’aquest és de 4 anys a comptar de 
l'endemà de la seua formalització, i es podrà prorrogar mitjançant un acord exprés 
per igual període de temps, si no existeix cap denúncia d’aquest per alguna de les 
parts, prèvia comunicació a l'altra, amb almenys, 3 mesos d'antelació. 

Vistos els informes del departament administratiu de Modernització i 
Desenvolupament Local, de la Secretaria i de la Direcció d'àrea de Règim Interior. 

Atès que la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic 
contempla la possibilitat que en l'àmbit de l'Administració Local, les diputacions 
provincials poden crear centrals de contractació per acord de Ple. I que mitjançant 
els corresponents acords, les comunitats autònomes i les entitats locals podran 
adherir-se a sistemes d'adquisició centralitzada d'altres comunitats autònomes o 
entitats locals. 

Obert el debat per a tractar el fons de l'assumpte, Cristina M. Suñer Tormo, 
diu que l'experiència de centralització de compres de l’Ajuntament de Xàtiva va ser 
molt deficient, és per això que el conveni li genera una certa desconfiança;  espera 
que la proposta de la Diputació s'optimitze millor; conclou que com coneix la forma 
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de gestionar del Partit Popular a Xàtiva, a la província i a la Comunitat, no es fia i 
votarà en contra. 

Roger Cerdà Boluda, del grup municipal Socialista, manifesta que votarà a 
favor ja que la idea li pareix bona; tot això a pesar del fet que existisca falta 
d'informació per no passar l'assumpte per Comissió Informativa. 

Marco Antonio Sanchis Fernández, regidor delegat de Gestió Patrimonial 
explica que no va anar a Comissió atès que la sessió ordinària del mes ja s'havia 
realitzat; que es va portar a Junta de Portaveus;  que és un assumpte menor que 
no tindria per què generar la crítica del Bloc; que és una cosa comuna a tota la 
província i creu que funcionarà. 
 L'Ajuntament Ple, per díhuit vots a favor (el vot de l’alcalde-president més 
els deu vots dels regidors presents del grup municipal Popular i els set vots dels 
regidors del grup municipal Socialista), dos vots en contra (els dos vots de les 
regidores del grup municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:  
 Primer. Adherir-se al Conveni de sistema d'adquisició centralitzada de la 
Diputació Provincial de València, central de compres.   
 Segon. Traslladar l'acord pres en Ple a la Diputació Provincial de la central 
de compres de València i comunicar l’acord a totes les direccions d'àrea de 
l'Ajuntament de Xàtiva. 

 
3r. EXP. NÚM. 952/2008 SOBRE EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA I LA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA, LA CAIXA 

 
Vist el conveni presentat per la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, La 

Caixa, i l'Ajuntament de Xàtiva, per a procedir a l'adhesió i signatura d’aquest. 
L'Ajuntament de Xàtiva és una entitat social, involucrada en accions 

d'assistència econòmica i social, dirigida a potenciar i fomentar l'autoocupació i 
incentivar l'activitat emprenedora. 

Vist que la voluntat d'ambdues parts és afavorir el finançament i promoció 
de l'autoocupació, a través de la concessió de préstecs de xicoteta quantia, 
microcrèdits, que amb l'objectiu de cobrir necessitats socials i seguint criteris de 
sostenibilitat econòmica, es dirigixen a finançar projectes promoguts per persones 
que pateixen exclusió financera. 

El govern municipal, com a agent dinamitzador de l'economia local, ha 
establert contactes amb La Caixa, amb l'objecte de cobrir necessitats socials per 
mitjà de la concessió de microcrèdits. 

L'Ajuntament de Xàtiva delegarà l'enllaç entre els possibles beneficiaris 
finals dels microcrèdits en l'Associació d'Empresaris de Xàtiva i la Costera, 
ADEXA, com a representant dels  agents econòmics, demanant informació sobre 
el beneficiari final i del projecte que es pretén finançar, i prestant assessorament i 
assistència tècnica al futur beneficiari final. La seua funció es desenvoluparà 
durant totes les fases dels microcrèdits des de la seua sol·licitud, passant per la 
seua constitució, analitzarà la viabilitat del projecte, i prestarà especial atenció al 
pla de negoci. 

Vist l'informe de la Direcció d'Àrea de Règim Interior i del  Departament 
Administratiu de Modernització i Desenvolupament Local. 
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  Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial 
de Comptes a favor de l'adhesió i signatura d’aquest conveni amb La Caixa. 

 
Obert el debat, Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, diu que 

votarà a favor; considera que l'Ajuntament hauria de tindre una intervenció més 
activa i no de mera compareixença atès que la gestió la portaran a terme La Caixa 
i Adexa; manifesta que el tipus d'interés és un poc elevat però és positiu perquè 
gent emprenedora puga accedir a crèdits. 
 Roger Cerdà Boluda, del grup municipal Socialista, també manifesta que 
votarà a favor; qualsevol iniciativa de suport a joves emprenedors és positiva; està 
d'acord amb la portaveu del grup municipal Bloc en què la participació de 
l'Ajuntament és de mera signatura del Conveni ja que  tota la resta ho realitzarà  
Adexa. 
  
 M. Emila Soro Perona, regidora delegada de Comerç agraeix el suport dels 
grups polítics; és una mesura  òptima en els temps de dificultats; i matisa que la 
participació de l'Ajuntament  sempre ha sigut activa. 
 M. Isabel Molina Devesa, del grup municipal Bloc, pregunta si la participació 
de l'Ajuntament consistirà a avalar mitjançant algun tipus de partida pressupostària 
als joves emprenedors. 
 M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Comerç, explica que la Caixa 
signa el conveni amb Xàtiva com a ciutat mitjançant l'Ajuntament que és qui 
abona. 
 Roger Cerdà Boluda, del grup municipal Socialista,  reitera que si es delega 
en Adexa l'enllaç amb els emprenedors, l’Ajuntament no fa res. 

 L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint membres presents, ACORDA: 
Primer. Aprovar la signatura del Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament 

de Xàtiva i la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, La Caixa. 
Segon. Delegar en l'Associació d'Empresaris de Xàtiva i la Costera, 

ADEXA, l'enllaç entre els possibles beneficiaris finals dels microcrèdits. 
Tercer. Traslladar l'acord pres en Ple a l'Associació d'empresaris de Xàtiva i 

la Costera (ADEXA) i a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (La Caixa) i 
comunicar-ho a la regidora delegada d'Indústria i Comerç, a la directora d'Àrea de 
Règim Interior i a la Intervenció Municipal. 

 
4t. EXP.  NÚM.  750/2008 PER A L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2009. APROVACIÓ 
DEFINITIVA 

 
Donat compte dels antecedents de l'expedient on consta que l'acord del Ple 

de la corporació, de data 3 d'octubre de 2008, per a la modificació d'ordenances 
fiscals, ha sigut exposat al públic mitjançant un edicte en el tauler d'anuncis 
municipal, publicat en un diari regional i en el Butlletí Oficial de la província del dia 
15/10/2008, sense que en el termini de 30 dies d'informació pública i audiència als 
interessats, s'haja presentat reclamació contra aquest. 

Vist que la Comissió d'Hisenda de data 27 de novembre de 2008 ha 
dictaminat favorablement la proposta d'acord. 
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Cristina M. Suñer Tormo, diu que el seu vot serà en contra, afegeix a les 

seues intervencions anteriors el fet de no estar d'acord amb  la forma que el  Partit 
Popular té d'administrar els assumptes públics i econòmics; considera que es 
porta una línia de balafiament que es concreta en uns pressupostos en què no 
s'inverteix res; s'ha perdut l'oportunitat d'afavorir als ciutadans amb la congelació 
d’impostos com l'IBI; les ordenances fiscals  responen a un format de pressupost 
per al 2009 en el qual es dilapidarà en despesa corrent i que només quadrarà a 
efectes administratius ja que la carpeta de factures no reconegudes segueix plena. 
Acaba dient que deplora la forma de governar i gestionar els assumptes 
econòmics del govern municipal. 

Roger Cerdà Boluda, del grup municipal Socialista, manifesta que el seu vot 
també serà en contra; considera que en un temps de crisi com l'actual incrementar 
la pressió fiscal no és la millor mesura; són percentatges d'increment molt elevats i 
molt per damunt del IPC (2'5% més); en definitiva són taxes continuistes; s'hauria 
de reduir la pressió fiscal. 

L’alcalde-president manifesta que com el Partit Socialista en el Govern 
central deia que no hi havia crisi, les ordenances responen a eixa opinió; el 
Govern de l'Estat pujarà la llum un 7% mentre les taxes municipals pugen l’IPC 
excepte  els serveis que estaven desfasats. 

Roger Cerdà Boluda, del grup municipal Socialista, recorda a l’alcalde que 
el propi líder del Partit Popular a Madrid suggerix la congelació dels impostos; 
considera que l’alcalde, amb el seu missatge, tracta de desviar el debat i de 
traslladar un discurs alié a la seua responsabilitat de govern local. 

L’alcalde-president explica que no pot baixar els impostos perquè ja és un 
dels ajuntaments amb taxes i impostos més barats en població de més de 20.000 
habitants. 

M. Isabel Molina Devesa, del grup municipal Bloc, opina que el debat del ple 
hauria de centrar-se en  els pressupostos de l'Ajuntament i no en el pressupost del 
Govern o  en el de la Generalitat i, a la vista dels pressupostos d'aquest últim ens,  
el panorama no és molt més falaguer que en l'Estat; suggereix que s'arregle 
primer casa, referint-se als pressupostos elaborats per la Generalitat, i després es 
dirigisca a Madrid. 

L’alcalde-president respon que això es podria fer si l'Estat transferira a la 
Comunitat Valenciana l'aportació en funció de població real. 

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta que l'ORA és 
molt més barata a Ontinyent i a  Alzira que a Xàtiva. 

L'Ajuntament Ple, per onze vots a favor (el vot de l’alcalde-president i els 
deu vots dels regidors presents del grup municipal Popular), nou vots en contra 
(els set vots dels regidors del grup municipal Socialista i els dos vots de les 
regidores del grup municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA: 

Primer. Elevar a definitiu l'acord provisional de data 3 d'octubre de 2008, per 
a la modificació d'ordenances fiscals, i de conformitat amb el que preveu a l'apartat 
4t de l'article17 del TRLRHL, es publicarà en el BOP el text íntegre de les 
modificacions proposades de les ordenances fiscals per a l'exercici 2009, 
definitivament aprovades en aquest acte. 
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Segon. Comunicar l’acord als directors d'àrea perquè en prenguen 
coneixement i efectes. 
 

5é. EXP. NÚM. 524/2008, APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓ NUMERE 6 DEL PGOU DE XATIVA 

 
Donat compte dels antecedents de l'expedient, en el qual consta que per 

acord del Ple de data 6 de juny de 2008, de conformitat amb el que disposa 
l'article 93 i 81 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, 
Urbanística Valenciana, es va acordar sotmetre a exposició pública el document 
“Modificació número 6 del Pla General d'Ordenació Urbana de Xàtiva, redactat per 
l'Oficina Tècnica Municipal, conjuntament amb la Secretaria General d'aquest 
Ajuntament. En l’esmentat document es realitza una modificació de la Disposició 
Addicional Única de les Normes Urbanístiques de Pla General, d'acord amb la 
redacció donada per la modificació núm. 3 del PGOU, en el sentit d'establir aquells 
fins que resulta admissible finançar a càrrec de fons provinents del Patrimoni 
Municipal del Sòl després de les últimes modificacions legislatives tant 
autonòmiques com estatals. 

Atès que l'esmentada exposició pública es va realitzar mitjançant la seua 
publicació, per un període d'un mes, d'un anunci en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana número 5825 d'11 d'agost de 2008 i en un diari no oficial 
d'àmplia difusió en la localitat (periòdic Las Provincias de data 17 de juny de 2008) 
i en  el  tauler municipal d'anuncis, sense que durant el període d'exposició pública 
no s'haja presentat cap al·legació al respecte. 

Vist l'informe emés pel vicesecretari de l'Ajuntament, en el qual consta que 
acordada aquesta modificació pel Ple de l'Ajuntament, a penes uns dies després, 
concretament el 20 de juny, el Consell de ministres va dictar (en exercici de la 
delegació conferida per les Corts) el Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, 
que aprova el text refós de la Llei de Sòl, que deroga la Llei 8/2007, d'1 de juliol, i 
immediatament després, concretament el dia 27 de juny, el Consell de la 
Generalitat Valenciana va aprovar el decret llei 1/2008, de mesures urgents per al 
foment de l’habitatge i el sòl, que, com a notes més destacables (als efectes que 
ens ocupa), modifica substancialment l'article 259 de la Llei 16/2005 Urbanística 
Valenciana, alhora que deroga l'article 544 de Decret 67/2006 que aprova el 
ROGTU, pilars bàsics sobre els quals s'assentava la modificació número de 6 del 
PGOU de Xàtiva. 

Atès que l'esmentat informe es formulen les conclusions següents: 
1. Ha de continuar-se amb l'expedient de modificació número 6 del PGOU de 
Xàtiva, que ja compta amb acord plenari d'exposició pública i que ha superat el 
propi tràmit d'al·legacions sense que s'haja formulat cap. 
2. Ha de reconduir-se el tenor de la disposició addicional única de les normes del 
PGOU en haver quedat derogat l'article 544 del ROGTU. En conseqüència decau 
la previsió sobre la prelació en les actuacions finançades amb PMS. El nou text ha 
de limitar-se a reconéixer aquelles actuacions d'interés públic i social que, d'acord 
amb el que disposa l'article 259 LUV, poden ser finançades amb fons del PMS. 
Aquestes actuacions han de ser de caràcter urbanístic, mediambiental o patrimoni 
cultural, d'acord amb el que estableix l'article 39 TRLS 2008. 
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3. El programa de sostenibilitat, pel seu contingut i per la seua aprovació 
autonòmica, compleix perfectament la previsió de l'article 259.2 LUV (segons la 
redacció del DL 1/2008) i de l'Orde d'1 de juliol de 2008 que ho desenvolupa, per 
programar plurianualment, convenidament amb la Generalitat, la necessitat d’un 
habitatge públic protegit per al municipi de Xàtiva i així com les necessitats de 
realitzar actuacions d'interés públic i social. Per consegüent, i a la vista de la nova 
legislació estatal i autonòmica aplicable als PMS, no serà necessari tramitar de 
nou l'autorització autonòmica per a l'execució de les actuacions contingudes en el 
Programa per a la sostenibilitat i per a la millora de la qualitat de vida del municipi 
de Xàtiva, d'acord amb el que fins ara exigien els articles 79 LOTPP, en relació 
amb els articles 87, 88 i 89 ROGTU. 
4. La modificació número 6 del PGOU podrà preveure inversions o actuacions 
finançables amb PMS i no previstes en el Programa de Sostenibilitat. En eixe cas 
l'Ajuntament de Xàtiva i la Conselleria competent per raó de la matèria hauran de 
conveniar la seua execució, sobre la base de la justificació de la necessitat 
demanda d’habitatge protegit, prevista en el Programa de sostenibilitat i les noves 
o diferents actuacions d'interés públic i social que puguen sorgir. Tot això en el 
marc de les possibilitats que ofereix l'article 259.3 LUV, en relació amb l'article 39 
TRLS 2008. Aquest concert pot produir-se en el marc del document formalitzat 
entre el senyor alcalde i el conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge amb data 17 d'octubre de 2008. 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió realitzada 
el 28 de novembre de 2008. 

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, diu que el seu vot serà en 
contra; considera que es tracta d'un problema de finançament greu; a qualsevol 
ajuntament li agradaria llevar-se la cotilla del Patrimoni Municipal del Sòl però els 
fins són estrictes i són els que marca la Llei; no es fia que es complisquen eixos 
fins i la seua ordre de prelació; els informes requerits a altres administracions, en 
relació amb les necessitats d’habitatge protegit,  es considera satisfeta i, per això, 
donen la possibilitat de gastar a l'ajuntament en altres fins; no obstant això 
discrepa dels informes que, diu, no representen la realitat del municipi. 

Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal Socialista,  manifesta que 
votarà en contra per les mateixes raons de sempre; no es regula el mercat del sòl i 
ni s'evita l'especulació; considera lògic que es vulga gastar els diners del patrimoni 
municipal del sòl però s'ha de complir amb la Llei d'acord amb les preferències. 

 
A les 13 hores i 15 minuts s'incorpora a la sessió Rosa M. Esteban Miedes. 
 
Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, manifesta 

que la proposta no s'ix de l'estrictament legal, hi ha uns criteris de despesa i uns 
fins que són els que marca la Llei. 

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, considera que el 
problema és com va a executar-se el que s'ha previst, sobretot quan hi ha dos 
sentències en contra; s'està fent una preparació de com gastar-se els diners, però 
quan es faça l'anàlisi d’habitatge protegit, es dirà que no calen habitatge i es 
gastarà en fins excepcionals; manifesta que té un concepte de prioritat diferent 
dels que governen l'Ajuntament; recorda que va presentar esmenes al programa 
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de sostenibilitat i no van ser acceptades; no hi ha confiança en què es gaste el 
patrimoni municipal del sòl en fins socials; votar a favor seria donar cobertura a 
quelcom que no se sap com acabarà. 

Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal Socialista, diu que es compleix 
la llei però allò transcendent és que hi ha uns diners en Patrimoni municipal del sòl 
però no hi ha cap acord ni voluntat d'acord per definir l'estratègia sobre els fins 
socials i les prioritats de PMS. 

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, diu que  d'allò 
que s'ha exposat es dedueix que tots els Grups consideren necessària la 
modificació del PGOU; el debat se centra en els projectes i això està per vindre i, 
en tot cas, és responsabilitat del govern; es dirigeix al Sr. Llorens per manifestar 
que es compromet a informar de les inversions del PMS en Comissió Informativa 
com ha fet sempre; per a acordar les modificacions, abans cal resoldre la 
modificació del PGOU. 

Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal Socialista, manifesta que 
només vol afegir que els fons actuals del PMS són part de l'acció d'oposició del 
seu grup i gràcies a això ara estan; planteja que se li permeta participar en la 
gestió. 

Acaba la intervenció l’alcalde-president, diu que el partit Socialista va votar 
en contra del PGOU, del Programa de Sostenibilitat i de la venda de les parcel·les 
del polígon F. 
L'Ajuntament Ple, per dotze vots a favor (el vot de l’alcalde-president i els onze 
vots dels regidors del grup municipal Popular), nou vots en contra (els set vots dels 
regidors del grup municipal Socialista i els dos vots de les regidores del grup 
municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA: 

Primer. Aprovar definitivament la “Modificació número 6 del Pla General 
d'Ordenació Urbana de Xàtiva”, redactat per l'Oficina Tècnica Municipal, 
conjuntament amb la Secretaria General d'aquest Ajuntament. 

Segon. Publicar aquesta aprovació definitiva, juntament amb el text íntegre 
de la disposició addicional única de les normes urbanístiques del PGOU de Xàtiva 
(d'acord amb la redacció donada per la present modificació) en el BOP, en 
compliment del que disposa l'article 104.2 de la Llei urbanística valenciana. 

Tercer. Donar compte d’aquest acord al regidor delegat d'Urbanisme, a la 
Intervenció Municipal i a l'arquitecte municipal. 

 
6é. EXP. NÚM. 566/2006, APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA 

PARCIAL DEL SECTOR RESIDENCIAL “R-5 FERROCARRIL” 
  
 Vistos els antecedents de l'expedient, en el qual consta que mitjançant una 
Resolució de l'Alcaldia Presidència núm. 367 de 5 de juny de 2008, es va resoldre 
sotmetre a informació pública el Pla Parcial, acompanyat de l’estudi d'integració 
paisatgística i l’estudi predictiu d'impacte acústic ambiental del sector R-5 
Ferrocarril, redactat per la mercantil Segura & Roldán,  adjudicataris del 
corresponent contracte de consultoria i assistència. 

Atès que l'exposició pública s'ha efectuat pel període d'un mes, mitjançant 
un edicte en el tauler de la Casa Consistorial, en la web municipal, i publicació en 
el periòdic les províncies de data 17 de juny de 2008 i en el Diari Oficial de la 
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Comunitat Valenciana núm. 5825 d'11 d'agost de 2008. De forma simultània s'ha 
sotmés a exposició pública el Pla de participació pública sobre l'estudi d'integració 
paisatgística, tramitada conjuntament amb els instruments ja esmentats. 

Atès que durant el període d'informació pública no s'ha presentat cap 
al·legació. 
 Atès que el Pla Parcial, en ser modificatiu de l'ordenació estructural del 
PGOU, es regeix pel que disposen els articles 37, 65 a 68, 72 a 74, 87 a 92 i 101 a 
116 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, urbanística 
valenciana i els articles 168 a 176 i 225 a 233 del Decret 67/2006, de 19 de maig, 
del Consell, que aprova el Reglament d'ordenació i gestió territorial i urbanística. 
 Atès que l'estudi d'integració paisatgística es regeix pel que disposa la Llei 
4/2004, de 30 de juny, d'ordenació del territori i protecció del paisatge, 
desenvolupada, a aquests efectes, pel Decret 120/2006, d'11 d'agost, que aprova 
el Reglament de paisatge de la Comunitat Valenciana, concretament el seu article 
57, en relació amb el 48.4.a), en tant que l'estudi predictiu d'impacte acústic 
ambiental, que disposa l'article 25 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de 
protecció contra la contaminació acústica de la Generalitat Valenciana. 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió realitzada 
el 28 de novembre de 2008. 

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta que no 
comparteix un model de Ciutat en què primer s'executa una ronda exterior i 
després es preveu construir a les dos parts per a, posteriorment, acabar projectant 
una altra ronda; no és lògic construir unifamiliars a l'altra part de la carretera, no hi 
ha demanda d’habitatges d'eixe tipus en eixa zona; el PGOU ha patit diverses 
modificacions, algunes de gran  entitat; no és lògic estendre la ciutat més enllà de 
la línia de l'AVE quan el Nucli Antic cau literalment per desatenció; que la 
demanda d'unifamiliars haja caigut no és justificació ni està documentat; suggerix 
a la Regidoria de Policia que tinga en compte la seguretat viària a la vista de les 
actuacions que s'estan programant en l'entorn de la ronda; considera que, encara 
que no es canvie l'edificabilitat del sector Ferrocarril no deixa de ser una 
modificació  al Pla general d'ordenació urbana el qual demostra que no hi ha un 
model clar de ciutat. 

Rafael Llorens Gosáblez, del grup municipal Socialista, diu que votarà en 
contra; el Pla general d'ordenació urbana de l'any 2000 es va fer per a 52.000 
habitants i amb quasi tots els PAI desenvolupats cal continuar modificant el 
PGOU; no sap si la decisió de fer unifamiliars en els sectors Pereres i Sant Jordi 
ha motivat una reducció de 6 a 4 altures en Ferrocarril; no sap a petició de qui es 
fa; el tipus unifamiliar fora de la ciutat es comprén però l'ajuntament no pot 
funcionar al ritme de la demanda. 

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, explica que el 
sector Ferrocarril ha estat molt afectat per l'AVE; per a mantindre l'edificabilitat s'ha 
recomanat una edificació en altura i oberta no condensada i unifamiliar; l'edificació 
oberta és més permeable i permet materialitzar l'edificabilitat; considera que 6 
modificacions del PGOU no són moltes i anuncia que  es faran les que s'estimen 
necessàries. 

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, diu que la seua explicació 
és clara i concisa i la resumeix que no comparteix el criteri d'ordenació que es 
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segueix; que l'any 2000 el que estava mal s’hauria pogut corregir com s'ha fet amb 
altres temes; el Partit Popular porta governant molts anys i té la responsabilitat del  
que fa i del que no fa; no comparteix la idea que els PAI s'han desenvolupat 
d'acord amb la necessitat la ciutat; s'està buidant el Nucli Antic per a omplir zones 
noves; la informació prestada pel Regidor és suficient però els seus criteris polítics 
i estratègics no són compartits; un exemple que es canvia el que es vol és el de 
Papelera San Jorge que canvia d'industrial a residencial. 

Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal  Socialista,  manifesta que el 
PGOU és posterior a l'AVE i s’hauria d’haver previst el traçat, per la qual cosa no 
val com a justificació per a modificar el sector Ferrocarril; l'Ajuntament podia haver 
generat bosses de sòl per a habitatges socials i no ho ha fet; hi ha molts 
habitatges lliures buits i no hi ha habitatges de protecció pública. 

L’alcalde-president, considera que el Partit Socialista ha criticat qualsevol 
actuació municipal en matèria d'urbanística; totes les modificacions del PGOU 
estan degudament justificades; la qual cosa l'any 2000 valia hui no val; no li 
importa fer tantes modificacions com faça falta; això suposa dinamisme; el grup 
municipal Socialista durant el seu mandat va fer més de 80 modificacions. 
L'Ajuntament Ple, per dotze vots a favor (el vot de l’alcalde-president i els onze 
vots dels regidors del grup municipal Popular), nou vots en contra (els set vots dels 
regidors del grup municipal Socialista i els dos vots de les regidores del grup 
municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA: 

Primer. Declarar complit el tràmit d'informació pública en relació amb 
l'expedient del Pla parcial del sector R-5 Ferrocarril, que modifica l'ordenació 
estructural regulada pel vigent Pla general de Xàtiva, sense que s'hagen presentat 
al·legacions al respecte. 

Segon. Aprovar provisionalment el Pla parcial del sector R-5 Ferrocarril, 
modificatiu de l'ordenació estructural regulada pel vigent Pla general. 

Tercer. Elevar l'expedient del Pla parcial referenciat a la Conselleria de Medi 
Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, amb la finalitat de resoldre la seua 
aprovació definitiva. 
 

7é. RESOLUCIONS D'ALCALDIA 
 

En compliment del que preceptua el vigent Reglament d'Organització,  
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986, 
en l'article 53-1, en relació amb el 42, a l'efecte de control i fiscalització previstos 
en l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es dóna compte en la sessió 
plenària de les següents resolucions de l’alcalde-president: 

Números del 712 al 782 (corresponent al mes de novembre de 2008) 
  

De tot això, queda el Ple assabentat. 
 
 8é. DESPATX EXTRAORDINARI 

 
 8é.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, A 
FAVOR DE L'ADOPCIÓ DE MESURES D'APLICACIÓ DEL FONS D'INVERSIÓ 
PÚBLICA PER AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ EN L'ÀMBIT LOCAL 
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S'obri el debat amb l'exposició de la moció per part de Roger Cerdà Boluda, 

portaveu del grup municipal Socialista, presentada el 4 de desembre de 2008, 
registre d'entrada número 28236, del següent tenor literal: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
 El Consell de ministres, de data 28 de novembre de 2008 va aprovar el 
Reial decret llei 9/2008 pel qual es crea un Fons estatal d'inversió local i un Fons 
especial de l'estat per a la dinamització de l'economia i l'ocupació i s'aproven 
crèdits extraordinaris per a atendre el seu finançament, engloba totes les mesures 
econòmiques, financeres i fiscals que el Govern aplicarà per a recuperar la senda 
de creixement i creació d'ocupació.  
 És el primer pla global d'aquestes característiques que presenten un 
Govern Europeu  i les mesures previstes en aquest constitueixen una fita històrica 
sense precedents al nostre país per suposar la major mobilització de recursos 
públics a favor de les entitats locals. 
 Amb l'objectiu d'incrementar la cooperació de l'Estat amb els ajuntaments i 
d’augmentar la inversió pública en l'àmbit local, es crea un Fons d'inversió 
municipal dotat amb 8.000 milions d'euros per a la realització d'actuacions urgents 
en matèria d'inversions especialment generadores d'ocupació. 
 A través del Fons, podran finançar-se obres que haurien d'enquadrar-se en 
alguna de les actuacions següents: 
 
 - Adequació, rehabilitació o millora d'entorns especials públics urbans, així 
com de promoció industrial. 
 -Els equipaments i infrastructures de serveis bàsics en les xarxes viàries, de 
sanejament, il·luminació i telecomunicacions. 
 -Les de construcció, adequació, rehabilitació o millora d'edificis i 
equipaments socials, sanitaris, funeraris, educatius, culturals i esportius. 
 -Les dirigides a la protecció del medi ambient i a la prevenció de la 
contaminació, les de gestió de residus urbans, així com les orientades a impulsar 
l'estalvi i l'eficàcia energètica. 
 -Les de supressió de barreres arquitectòniques. 
 -Les de construcció del patrimoni municipal, protecció i conservació del 
patrimoni històric del municipi. 
 -Les de construcció, adequació, rehabilitació o millora de la xarxa de 
proveïment d'aigua potable a domicili i tractament d'aigües residuals.  
 -Les dirigides a promoure la mobilitat sostenible urbana i les encaminades a 
millorar la seguretat viària. 
 -Les de prevenció d'incendis. 
 -Les destinades a la promoció del turisme. 
 
 Per això i amb la finalitat de possibilitar que els ajuntaments puguen 
beneficiar-se i acollir-se al Fons d'Inversió Municipal, el grup municipal Socialista 
proposa per a la seua aprovació al ple de l'Ajuntament de Xàtiva la MOCIÓ 
següent: 
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 1r. Adoptar el compromís de presentar en els termes previstos, segons 
recull el Reial decret llei que regula aquest Fons, els projectes destinats a la 
realització d'actuacions urgents en matèria d'inversions, especialment generadors 
d'ocupació major utilitat social. 
 2n. Amb la finalitat d'executar aquest compromís es donarà prioritat a la 
presentació de projectes que requerisquen per a la seua execució  un nombre més 
gran de llocs de treball. 
 3r. En l'adjudicació dels contractes, l'Ajuntament valorarà  com a criteri de 
selecció rellevant aquelles ofertes que incorporen un nom important de personal 
de nova contractació que es trobe en situació de desocupació. 
 4t. Les obres objecte d'aquests contractes seran, en tot cas, obres de nova 
planificació i d'execució immediata que donen resposta a les demandes 
d'infrastructures de serveis bàsics i dotacions  més necessàries del municipi. 
 5é. Es consideraren prioritàries a aquest efecte de la presentació d'aquests 
projectes, les obres dirigides a la construcció, rehabilitació o millora d'equipaments 
socials, sanitaris, educatius, culturals o esportius. 
 6é. L'Ajuntament de Xàtiva, ha d'aportar en les seues sol·licituds una 
memòria explicativa del projecte d'inversió en què s'especifique el pressupost del 
projecte i el seu termini d'adjudicació, la previsió de persones que s’han d’ocupar 
en l'execució del projecte, una certificació que es tracta d'una obra no prevista en 
el pressupost de l'entitat per al 2009, i també aportar l'acord del Ple de 
l'Ajuntament en el qual s'aprove el projecte”. 
 
 Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta estar a favor 
de la urgència, proposa que és done l'oportunitat d'aportar idees per a decidir el 
destí de les inversions; és urgent per la pròpia situació. 
 L’alcalde-president diu que està a favor de la urgència i sol·licita que es 
passe a votació. 
 L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres presents, aprova 
declar la urgència, de conformitat en el que estableix l'article 91.4 del vigent 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, de 28 
de novembre de 1986, i  passa a tractar l'assumpte no inclòs en l'Ordre del Dia. 
 
 L’alcalde-president obri el debat per a tractar el fons de l'assumpte, 
considera que els projectes han d'estar fets abans del 15 de gener i diu que, 
afortunadament, Xàtiva els té; el problema, opina, el tindran els ajuntaments 
xicotets; és una iniciativa sense criteri i improvisada; en aquest moment s'estan 
destruint mensualment els mateixos llocs que el Decret llei preveu crear en tota 
vigència; l'obra ha d'estar iniciada abans del 23 d'abril, prèvia contractació; en el 
nucli antic  s’haurien d’aconseguir permisos de Patrimoni. 
 Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta que la 
Generalitat Valenciana no ha fet res, almenys el Govern Estatal ha fet alguna cosa 
encara que siga precipitat; la Generalitat Valenciana gasta més d'un 80% del 
Pressupost en despesa corrent. 
 Roger Cerdà Boluda, del grup municipal Socialista, manifesta que l'actitud 
de l’alcalde evidencia la seua dificultat per a aprovar res al Partit Socialista; la 
mesura és positiva més enllà de coses puntuals; el criteri de repartiment és 
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objectiu  i igual, per nombre d'habitants, a diferència del que fa la Generalitat 
Valenciana on prima el color polític. 
 L’alcalde-president manifesta que aplaudeix el criteri de població però 
recorda que l'any 2006 la Generalitat Valenciana va aprovar un pla d'embelliment 
de municipis de més de 400.000 €  igual per a tots els ajuntaments siga quin siga 
la seua grandària i el color del seu govern; acaba manifestant que considera, per 
endavant, que el Pla no pot funcionar. 
 L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres presents, 
ACORDA: 
 Únic. Aprovar en tots el seu termes la moció presentada per Roger Cerdà 
Boluda, a favor de l'adopció de mesures d'aplicació del Fons d'Inversió Pública per 
al foment de l'ocupació en l'àmbit local. 
 
 8é.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER 
A LA RETIRADA DE QUALSEVOL SÍMBOL D'EXALTACIÓ DE LA 
SUBLEVACIÓ MILITAR, LA GUERRA CIVIL O LA DICTADURA 
 

S'obri el debat amb l'exposició de la Moció per part de Roger Cerdà Boluda, 
portaveu del grup municipal Socialista, presentada el 5 de desembre de 2008, 
registre d'entrada número 28288, del següent tenor literal: 
 
 “Exposició de motius 
 
 La Llei 52/2007, de 26 de desembre, en la que es reconeixen i amplien 
drets i s'estableixen mesures a favor de qui va patir la persecució o la violència 
durant la Guerra Civil i la dictadura, ha vingut a iniciar la fase final de la reparació 
moral que les administracions i els ciutadans hem de realitzar davant d'aquells que 
van patir la persecució, les injustícies i els greuges, bé per motius polítics, bé per 
motius religiosos, en aquells, malaguanyats anys de la història espanyola. 
 Amb la Llei 52/2007, les institucions públiques assumeixen  el compromís 
de reparar els perjudicis ocasionats pels tres anys de Guerra Civil i les quasi 
quatre dècades posteriors de repressió franquista. 
 És per això que presentem al Ple la següent, 
  

Proposta d'acord 
 Que es retire qualsevol símbol d'exaltació de la sublevació militar, la Guerra 
Civil o la dictadura que perduren, fins i tot, al nostre municipi, d'acord amb l'article 
15 de la Llei 52/2007. En aquest sentit, assenyalem com a símbol d'exaltació del 
règim franquista el dictamen de la Comissió de Governació de l'Ajuntament  de 
Xàtiva, de la sessió plenària extraordinària del dia 11 de desembre de l'any 1946. 
En virtut del qual la corporació municipal proclamava el General Franco com 
“Alcalde Honorari Perpetu” i “Fill Adoptiu i Predilecte d'aquesta Ciutat de Xàtiva”. 
 
 Obert el debat per a aprovar la urgència d’aquesta moció, Roger Cerdà 
Boluda, demana  basant-se en la Llei de memòria històrica, l'eliminació del títol 
honorífic que l'Ajuntament, en sessió plenària extraordinària d'11 de desembre de 
1946, va posar al General Franco, en tractar-se d'un dictador. 

 15



 Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta estar a favor 
de la urgència de la moció. 
 L’alcalde-president també diu estar a favor, i sol·licita que es passe a 
votació. 
  L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres presents, 
aprova declarar la urgència, de conformitat amb que estableix l'article 91.4 del 
vigent Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
de 28 de novembre de 1986, i  passa a tractar l'assumpte no inclòs en l'Ordre del 
Dia. 
 
 Obri el debat l’alcalde-president, diu que amb la situació que es viu en el 
país, aquesta és una moció menor, sobretot quan el Partit Socialista no va fer res 
en 16 anys. 
 Roger Cerdà Boluda, del grup municipal Socialista, considera que es pot 
parlar d'economia i també de memòria històrica; la moció es presenta ara per 
l'aprovació de la Llei de memòria històrica; altres ajuntaments com el del Ferrol 
l'han aplicat recentment. 
 L’alcalde-president manifesta que la seua voluntat com a alcalde ha sigut 
sempre no mirar enrere; ningú pot acusar-lo de recuperar vestigis del franquisme; 
l'acord adoptat el seu dia és de dubtosa legalitat, segons l’opinió sol·licitada als 
serveis municipals;  planteja una proposta conjunta perquè s'aprove també i en el 
mateix acte eliminar altres símbols com el nom de la plaça del País Valencià per la 
de la Comunitat Valenciana, denominació prevista en l'Estatut d'Autonomia. 
 Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, manifesta no estar 
d'acord amb la proposta del Sr. alcalde. 
 Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, considera que no és 
comparable un alçament militar amb les conseqüències que va comportar, amb  la 
denominació d'una Comunitat prevista en l'Estatut d'Autonomia, açò evidència que 
el Partit Popular manté una postura de no rebuig d'una part de la història amb què 
van conviure, demostra la falta d'independència i seguir les ordres de partit. 
 Roger Cerdà Boluda, del grup municipal Socialista, demana un informe del 
secretari sobre si el nomenament objecte de la moció pot conviure amb la Llei de 
memòria històrica. 
 El alcalde-president manifesta que si s'incompleix la Llei ordenarà la 
tramitació perquè es complisca. 
 
 L'Ajuntament Ple, per dotze vots en contra (el vot de l’alcalde i els onze vots 
dels regidors del grup municipal Popular), nou vots a favor (els set vots dels 
regidors del grup municipal Socialista i els dos vots de les  regidores del grup 
municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA: 
 
 Únic. No aprovar la moció presentada pel grup municipal Socialista, per a la 
retirada de qualsevol símbol d'exaltació de la sublevació militar, la Guerra Civil o la 
dictadura. 
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8é.3. MOCIÓ IN VOCE PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA SOBRE LA SOL·LICITUD DE DIMISSIÓ DE LA REGIDORA DE 
BENESTAR SOCIAL  DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA 
 

S'obri el debat amb l'exposició de la Moció in voce de M. Consuelo Angulo 
Luna, regidora del grup municipal Socialista, del següent tenor literal: 
 
 “Exposició de motius 
 

• M. José Masip ocupa el càrrec de regidora de Benestar Social des de 
l'any 2003. 

• Des del centre ocupacional gestionat per l'associació Aspromovise, 
s'informa per escrit en 2006 de les necessitats obrir un nou recurs a Xàtiva: 
CENTRE DE DIA, per a usuaris: 

− Paralítics cerebrals, discapacitats sensorials, grans discapacitats de 
mobilitat amb deteriorament de les capacitats funcionals  que necessiten 
un nivell d'assistència pràcticament total en les activitats de la vida 
diària. 

• En una visita del conseller Cotino en 2006 al centre ocupacional es va 
assumir el compromís davant de l'associació i els mitjans de 
comunicació, juntament amb el alcalde i la seua regidora la Masip de la 
construcció del centre de dia. 

• Al programa de les eleccions de 2007 del Partit Popular de Xàtiva 
s'incloïa el compromís de l'Ajuntament en l'àrea de benestar social de 
“UN CENTRE DE DIAPARA PERSONES DISCAPACITADES ANNEX 
AL CENTRE OCUPACIONAL” 

• L'associació gestora del centre ocupacional; Aspromovise sol·licita per 
escrit des de 2006 una reunió amb el director general de discapacitats, 
conjuntament amb l'Ajuntament i la Mancomunitat de municipis La 
Costera- La Canal, a través de la Sra. Masip. 

• L'oposició socialista al llarg d'aquesta legislatura i a través de les 
diferents comissions i plens ha sol·licitat a la Sra. Masip informació del 
tràmit per a la consecució d'aquest recurs al qual la Regidora sempre ha 
donat la resposta d'estar en negociacions. 

• L'últim mes, l'associació es va reunir amb el president de la 
Mancomunitat propietària del centre i aquest, Vicente Parra, a més de 
regidor de l'Ajuntament de Xàtiva i diputat autonòmic, obviant les 
funcions de la regidora de Benestar Social d'aconseguir la reunió. 

• En l'últim Ple, a la pregunta de l'oposició del grup municipal Socialista a 
la regidora Masip per les gestions per a concretar la data de la reunió. 

 
- Va afirmar que la persona de l'associació interlocutora amb  l'oposició 
estava desautoritzada per la presidenta i per l'associació i que no podia 
parlar ni emprendre les gestions necessàries en demanda del centre de 
dia. 
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− Que els informes de necessitats presentats per l'associació a 
l’Ajuntament s'havien sol·licitat per part de la regidora i no havien nascut 
de la iniciativa de l'Associació. 

− Que hi havia manipulació política en aquest assumpte. 
− Que ella havia aconseguit una cita a la Conselleria per al dia 19 de 

novembre i que ella havia anat juntament amb l'associació  i els informes 
a sol·licitar el recurs a la Conselleria moltes vegades i que també ho 
faria aquesta vegada. 

• L’alcalde-president intervé i profereix advertències sancionadores fora 
de lloc a l'Associació  si es continua traient en premsa aquest assumpte. 

• La pròpia associació ha hagut d'eixir en defensa  d'aquesta persona i 
puntualitza i ratifica en els seus càrrecs tant al secretari com a la 
presidenta de l'associació com a representants i portaveus dels 
interessos dels discapacitats. 

• A la reunió manifestada per la Sra. Masip al Ple, concertada per al dia 
19 de novembre, aquesta no es va presentar  ni va acompanyar a 
Aspromovise ni tan sols va delegar les seues funcions en cap altre 
representant municipal així com tampoc no va donar cap tipus de 
descàrrega a l'associació  i aquests es van quedar plantats i només fent 
una demanda al director general de discapacitats sense suport municipal 
de la regidora 

 
És la gravetat de tot açò per la qual el grup municipal Socialista demana al 

PLE DE LA CORPORACIÓ LA SEGÜENT PROPOSTA D'ACORD: 
 

 1. Dimissió de la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Xàtiva: M. 
José Masip Sanchis, davant de la deixadesa de funcions manifestes de la 
responsable de la Regidoria al llarg d'aquesta legislatura: desatenent la 
implementació de la Llei de dependència en la ciutat, amb la seua falta d'implicació 
amb els col·lectius més desfavorits d’aquesta i una llarga llista de qüestions a què 
s'afegeix la gravetat dels fets exposats en aquesta moció, mentint i intentant 
confondre a la ciutadania que ha confiat amb ella. Entenem que Xàtiva necessita 
un responsable de Benestar Social a l'altura de les necessitats i demandes dels 
ciutadans i que puga atendre adequadament aquesta àrea. 
 2. Que a l'hora de dimitir i que per tal d'eixir de forma digna de l'Ajuntament, 
retire les seues falses afirmacions i demane públicament les disculpes pertinents”. 
 
 Obri el debat per a tractar la urgència de la moció Cristina M. Suñer Tormo, 
del grup municipal Bloc, manifesta que les afirmacions que va fer la regidora M. 
José Masip i el Sr. alcalde han d'aclarir-se; l'assumpte mereix un debat en Ple a fi 
de  donar l'oportunitat a la regidora a què es defenga. 
 L’alcalde-president diu que la moció no és urgent i no la suportarà; opina 
que en política se sol demanar la dimissió dels polítics amb vàlua; considera la 
moció és una burla; Aspromovise  és una associació comarcal i com a tal la 
resolució dels seus problemes no competeix l'Ajuntament de Xàtiva; el que el Partit 
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Popular portava en el programa electoral ho tractarà de complir conjuntament amb 
la Conselleria. 
 M. José Masip Sanchis, regidora delegada de Benestar Social, sol·licita la 
paraula al senyor alcalde i manifesta que, igual que tots els altres integrants del 
consistori, està en l'Ajuntament per voluntat de servei públic; considera que la 
forma de realitzar la moció denota ràbia; fa una exposició detallada d'allò que s'ha 
realitzat en els últims 5 anys en la seua àrea de treball  i afegeix que tot allò que 
s'ha fet s'ha realitzat amb interés i esforç; resumeix dient que els fets greus que se 
li imputen són el no haver pogut acudir a una reunió. 
 M. Consuelo Angulo Luna, del grup  municipal Socialista, aclareix que no ha 
valorat a M. José Masip com a persona sinó el que ha qüestionat és la labor que 
realitza la Regidoria de Benestar Social. 
 L’alcalde-president manifesta que en el futur haurà de vetlar perquè tot el 
món acudisca als llocs i acudisca als seus llocs de treball; en especial valorarà que 
la regidora M. Consuelo Angulo Luna s'absente del treball que paguen tots els 
ciutadans; acaba dient que quan algú vol fiscalitzar, ha de començar per ell 
mateix. 
 M. Consuelo Angulo Luna, del grup municipal Socialista respon a l’alcalde 
que la seua funció és fiscalitzar la labor del govern i no a nivell particular. 
 M. Cristina Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, apunta que des de 
l'última sessió plenària a l’alcalde se li ha escapat el debat de les mans. 
 L’alcalde-president aclareix que el seu missatge va ser que el de reafirmar 
que al llarg del seu mandat sempre ha estat al costat dels minusvàlids i que en el 
futur ho continuarà estant. 
 Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, prega a la regidora M. 
José Masip que aclarisca aqueste assumpte en la pròxima Comissió Informativa a 
fi que siga de públic coneixement. 
 M. José Masip Sanchis, regidora delegada de Benestar Social, es 
compromet a documentar-ho i manifesta que la Conselleria està creant recursos 
en la comarca i que eixos recursos descongestionaran el centre. 
 L'Ajuntament Ple,  per dotze vots en negatius (el vot de l’alcalde-president i 
els onze vots dels regidors del grup municipal Popular), nou vots positius (els set 
vots dels regidors del grup municipal Socialista i els dos vots de les regidores del 
grup municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA: 
 Únic. No declarar la urgència de la moció “in voce” presentada pel grup 
municipal Socialista, que sol·licitava la dimissió de la regidora de Benestar Social 
de l'Ajuntament de Xàtiva i, en conseqüència, no tractar del fons de l'assumpte. 
 
 9é. PRECS I PREGUNTES 
 
 Es van formular els següents precs i preguntes: 
 

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, reitera el prec ja 
formulat que la qüestió relativa a la regidora de Benestar Social siga 
aclarida internament en Comissió Informativa. 
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• Rafael Llorens Gosalbez, del grup municipal Socialista, pregunta la 
causa del clivell de la casa situada en la Plaça Sant Jordi/Pintor 
Jacomart. 

 
- Vicente Parra Sisternes, respon que el clivell es va produir per filtracions 
d'aigües subterrànies i altres filtracions provinents de la xarxa d'aigua potable, 
la qual cosa ha provocat un corriment i les conseqüències ja per tots sabudes. 
 
- Rafael Llorens Gosálbez,  manifesta que es coneixia l'avaria i no es va fer res 
respecte d'això, pregunta que passarà amb els danys. 
 
- L’alcalde-president respon que els danys els pagarà el segur. 

 
Complert l'objecte de l'acte, la Presidència a les quinze hores i quinze minuts alça 
la sessió. D'això s'estén aquesta acta que, amb el vistiplau de l’alcalde-president, 
autoritze amb la meua signatura, com a secretària que done fe. 
 
             

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