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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i deu minuts del dia sis de febrer de dos mil
nou, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota la presidència
de l’Alcalde-President, Sr. Alfonso Rus Terol,  els regidors indicats,   a fi de celebrar
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 fedetària.

Falta a la sessió la regidora M. Consuelo Angulo Luna, a qui el Sr. Alcalde considera
excusada.

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.

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

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 29 DE DESEMBRE DE 2008, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 9 DE GENER DE 2009 I DE L'ACTA DE LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 27 DE GENER DE 2009

De conformitat amb allò 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, el senyor alcalde president pregunta si algun membre de la
corporació ha de formular alguna observació  a les actes de les sessions  anteriors,
que han estat distribuïdes junt amb la convocatòria de la present sessió.

M. Isabel Molina Devesa, del grup municipal Bloc, manifesta que en el punt
que aprova la modificació de l'Ordenança de l'ORA, Cristina M. Suñer Tormo, va dir
que no era apropiat que s'ampliara l'ORA a zona no comercial, a diferència del que
l'esborrany de l'acta recull.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, matisa que no pertany al
grup municipal Socialista sinó al grup municipal Bloc, a diferència del que consta en
el punt 4t de l'acta de 29 de desembre de 2008.

A les 12 hores i 15 minuts s'incorpora a la sessió Ana Francisca Sanhipólito
Diego.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, manifesta que en la
pàgina 3, de l'acta de 27 de gener de 2009, no va parlar de la Casa del Cigroner
sinó d'invertir recursos del Pla en el Museu Municipal o en la Casa de l'Ensenyança.

I no havent-se formulat més objeccions, per unanimitat dels senyors presents
s'aproven les actes de referència, corresponents a la Sessió extraordinària,
celebrada el 29 de desembre de 2008, a la sessió ordinària celebrada el 9 de gener
de 2009 i a la sessió extraordinària celebrada el 27 de gener de 2009.

2n. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚMERO 45,
DE 27 DE GENER DE 2009, SOBRE “ABSÈNCIA DE LA LOCALITAT I
DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS D'ALCALDE EN EL 2n TINENT D'ALCALDE Sr.
MARCO ANTONIO SANCHIS FERNÁNDEZ”
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El secretari dóna compte de la Resolució d'Alcaldia número 45, de 27 de
gener de 2009, sobre “Absència de la localitat i delegació de les funcions d'alcalde
en el 2n tinent d'alcalde, Sr. Marco Antonio Sanchis Fernández.”, amb el següent
tenor literal:

“Havent d'absentar-me de la localitat, els dies   28 i 29 de gener de 2008,
ambdós inclusivament, per haver d'assistir a la Fira de Turisme, Fitur 2009, que se
celebra a Madrid, des del  28 de gener fins a l'1 de febrer, i de conformitat amb el
que disposen els articles 21-3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local,
de 2 d'abril de 1985 i 43.5 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986, RESOLC:

Primer. Delegar les funcions d'alcalde els dies 28 i 29 de gener de 2008,  en
el 2n. Tinent d'alcalde Sr. Marco Antonio Sanchis Fernández, per a realitzar les
funcions d'alcalde.

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

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

L'Ajuntament en Ple, queda assabentat de la Resolució d'Alcaldia número 45,
de 27 de gener de 2009, sobre “Absència de la localitat i delegació de les funcions
d'alcalde en el 2n tinent d'alcalde, Sr. Marco Antonio Sanchis Fernández

3r. EXPEDIENT 88/2008, MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA: RESOLUCIÓ  DELS RECURSOS DE
REPOSICIÓ INTERPOSATS A LA MATEIXA

Atés que amb data 3 d'octubre de 2008 l'Ajuntament en Ple va aprovar
definitivament la modificació de la Relació de Llocs de Treball.

Vist l'informe emés per l'equip de valoració de la Relació de Llocs de Treball,
sobre resolució dels recursos de reposició interposats a la mateixa.

Vista la proposta emesa pel regidor delegat de Règim Interior.

Cristina M.  Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta que s'abstindrà
perquè entén que la Relació de Llocs de Treball (RPT) se li n’ha anat a l'equip de
govern de les mans i hauria d'haver-se fet de forma més coordinada i consensuada;
opina que s'ha allargat massa i està generant problemes entre els treballadors.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, diu que en la Comissió no
estava tota la documentació  pel que votarà en contra ja que li consta que no s'ha
comptat amb el degut consens. La Relació de Llocs de Treball té molt contingut
polític i poca aportació dels  sindicats; reitera que s'incompleix la legalitat en  l'accés
a l'ocupació pública.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els onze vots dels regidors del grup municipal Popular), sis vots en contra (els sis
vots dels regidors presents del grup municipal Socialista) i dues abstencions (les
dues abstencions de les regidores del grup municipal Bloc), ACORDA:

Primer. Resoldre els recursos de reposició presentats a la Relació de Llocs
de Treball conforme al sentit que conté l'informe emés per l'equip de valoració de la
RPT i proposta del regidor delegat de Règim Interior.
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Segon. Notificar el present acord als empleats públics afectats, junt amb
l'informe de resolució i donar-ne compte al regidor delegat de Règim Interior,
Secretaria General, Intervenció Municipal, Presidència de la Junta de Personal i del
Comité d'Empresa i als delegats Sindicals.

4t. EXP. NÚM. 450/2008 SOBRE CONVENI D'ADHESIÓ AL PROGRAMA
“SONA LA DIPU, VALÈNCIA PROVÍNCIA WI FI”

Vist el model de conveni presentat per la Diputació Provincial de València, a
l'Ajuntament de Xàtiva, per al desenvolupament del projecte "SONA LA DIPU,
VALÈNCIA PROVÍNCIA WIFI” en el marc de la col·laboració i cooperació provincial
amb les entitats locals de la província.

El present Conveni té com a objecte l'actuació conjunta de la Diputació
Provincial de València i l'Ajuntament de Xàtiva, en el subministrament, instal·lació,
posada en funcionament, manteniment i explotació d'infraestructures i serveis de
comunicació mitjançant Xarxes Digitals municipals basades en tecnologia sense fil
per a l'accés dels ciutadans, empreses i entitats als serveis de la Societat de la
Informació i prestació d'altres serveis de la competència municipal i provincial
configurant una Xarxa Sense fil Provincial.

Les Xarxes municipals sense fil seran de tres tipus:
− Xarxa Digital Municipal. En l'àmbit de nucli o nuclis urbans del municipi.
− Zona Digital Municipal. En l'àmbit de zones concretes del municipi (carrers,

places, parcs, platges, etc).
− Edificis Digitals. Interconnexió d'edificis municipals i creació de xarxes sense fil

municipals especialment en la seu central de cadascun dels ajuntaments i els
edificis d'interés social del municipi.

Vist l'informe proposta subscrit pel regidor delegat de Modernització i la
directora d'àrea de Règim Interior el dia 29 de gener de 2009.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i
Seguretat a favor de l'adhesió i firma d’aquest conveni amb la Diputació Provincial
de València.

Obri el torn d'intervencions M. Isabel Molina Devesa, del grup municipal Bloc,
manifesta que en Comissió Informativa no s'ha explicat res, no es va aprovar
Conveni, el propi regidor no coneixia res; entén que haurien d'explicar-se els
beneficis d'aquest conveni; l'experiència diu que l'Ajuntament subscriu molts
convenis amb molt poc contingut pràctic.

Pren la paraula el Sr. Alcalde-President, manifesta que era una petició de tots
els grups polítics de la Diputació de València de la qual seran beneficiaris tots els
ciutadans per l'arribada del senyal Wifi; les condicions seran les que marquen les
operadores en el procés de licitació.

M. Isabel Molina Devesa, del grup municipal Bloc, diu que el funcionament de
les comissions Informatives és molt deficient, els expedients es porten incomplets.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, diu que en les comissions
Informatives es funciona molt malament, es porten molts expedients al despatx
extraordinari i sense documentació, que això hauria de canviar. En temes com el
Wifi es podria estar d'acord però les males formes fan estar reticents; necessita
major explicació ja que la conferida per l'alcalde no és suficient.

El Sr. Alcalde-President no entén la postura dels grups de l'oposició;
considera que del que es tracta és de manifestar la voluntat o no, amb posterioritat
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eixiran els plecs i es fixaran les condicions; que el present moment és una mera
adhesió al Conveni.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta que la seua
voluntat és adherir-se al Conveni, però el que és més lògic és conéixer les
característiques mínimes; està d'acord amb el fet que s'impulse aquest servei i que
ho faça la Diputació, no obstant això, està en desacord amb la falta d'informació; li
preocupa la falta de previsibilitat i de vigor.

El Sr. Alcalde-President diu que resulta necessari conéixer les adhesions per
a dimensionar el projecte.

José Antonio Vidal Piquer, president de la Comissió Informativa de Règim
Interior, retrau les paraules abocades contra la Comissió en qualificar-la de
“chirigota”; manifesta que es porte un expedient complet per despatx extraordinari.

M. Isabel Molina Devesa, del grup municipal Bloc, diu que no es respecten els
horaris de la Comissió Informativa, ni la documentació ni l'ordre del dia.

Ricardo Medina Medina, del grup municipal Socialista i membre de la
Comissió Informativa de Règim Interior, corrobora que la documentació no estava
preparada.

M. Isabel Molina Devesa, del grup municipal Bloc, sol·licita que es respecten
els horaris de les comissions Informatives.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar l'adhesió al conveni de la Diputació Provincial de València

per al desenvolupament del projecte "SONA LA DIPU, VALÈNCIA PROVÍNCIA
WIFI” en el marc de la col·laboració i cooperació provincial amb les entitats locals de
la província

Segon. Assumir com pròpia la competència per al subministrament, posada
en funcionament, manteniment i explotació d'infraestructures i serveis mitjançant
Xarxes Digitals municipals basades en tecnologia sense fil per a l'accés dels
ciutadans i entitats municipals als serveis de la societat de la informació i prestació
d'altres serveis de la competència municipal.

Tercer. Delegar en la Diputació Provincial de València en el marc de la
cooperació i col·laboració amb els ajuntaments de la província que li són propis i en
els termes que preveu el corresponent Conveni Administratiu, l'exercici d'aquesta
competència per al subministrament, instal·lació, manteniment i explotació d'una
Xarxa Digital basada en tecnologia sense fil en el municipi i la prestació de l'activitat
econòmica municipal que s'assumeix.

Quart. Remetre certificació de l'acord plenari aprovatori del Conveni
Administratiu que, aprovat pel Ple de la Diputació Provincial, recull els drets i
obligacions de les parts.

5é. EXP. NÚM. 364/2008, DESAFECTACIÓ DE LA PARCEL·LA
PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA SITUADA EN EL POLÍGON 41,
CORRAL DE MATEU BIXQUERT, I DE LA SEUA POSTERIOR DECLARACIÓ
COM A PARCEL·LA SOBRANT

Vistos els antecedents de l'expedient en què consta que per mitjà de
Providència d'Alcaldia de data 16 de desembre de 2008, es va iniciar expedient per
a procedir a la desafectació de la parcel·la, propietat d'aquest Ajuntament i
qualificada com bé de domini públic, situada al polígon 41 Corral de Mateu, Bixquert
i la seua posterior declaració com a parcel·la sobrant.
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Amb data 16 de desembre de 2008, es va emetre un informe de Secretaria en
relació amb el procediment i la legislació aplicable en relació amb aquest assumpte.

Amb data 16 de desembre de 2008, es va sol·licitar certificat acreditatiu de la
inscripció en el Registre de la Propietat de Xàtiva i amb data 30 de gener de 2009,
es va emetre certificat de secretària sobre qualificació jurídica del bé mencionat.

Atés el que disposen els articles 7 i 8 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les entitats locals i els articles
22.2.l) 47.2.n) i 81 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim
Local.

Vist quant antecedeix es considera que l'expedient ha seguit la tramitació
establerta en la Legislació aplicable i procedeix la seua aprovació inicial al Ple
d'aquest Ajuntament, en virtut dels articles 22.2.l) i 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment, en sessió celebrada
el 30 de gener de 2009, en què proposa al Ple l'aprovació de la citada desafectació.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta estar a favor i
reitera la petició que es complisquen els horaris de les comissions informatives ja
que en algunes ocasions els retards van acompanyats d'una certa burla.

El Sr. Alcalde-President manifesta que els seus regidors no es burlen de res
ni de ningú.

Rafael Llorens Gosálbez, manifesta estar a favor de l'assumpte i afegeix que
no tenen cap queixa de la seua Comissió.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment la desafectació de la parcel·la situada al polígon

41, Corral de Mateu, Bixquert, propietat d'aquest Ajuntament, i canviar la seua
qualificació del bé de domini públic a bé patrimonial.

Segon. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini d'un mes
per mitjà de la publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València i
en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, perquè durant aquest termini es presente les
al·legacions que s'estimen pertinents.

6é. RESOLUCIONS D'ALCALDIA

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

Números de l'1 al 51 (corresponent al mes de gener de 2009)

De tot això, queda el Ple assabentat.

 7é. DESPATX EXTRAORDINARI

Prèvia declaració d'urgència adoptada per majoria absoluta legal dels membres que
integren la corporació 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, es  passa a tractar els següents assumptes no inclosos en
l'Ordre del Dia.
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7é.1. MOCIÓ INTERPOSADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA,
SOBRE EL PLA ESPECIAL DE SUPORT A LA INVERSIÓ PRODUCTIVA DELS
MUNICIPIS ANUNCIAT PEL CONSELL

S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció per part de Roger Cerdá Boluda,
portaveu del grup municipal Socialista, presentada el dia 5 de febrer de 2009,
registre d'entrada número 2675, del següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Govern Valencià ha anunciat que destinarà 1.020 (mil vint milions d'euros)
a través d'un Pla per al finançament d'inversions municipals destinades a
contrarestar els efectes de la crisi econòmica.

Inicialment, valorem com positiva aquesta iniciativa que ve a sumar-se a les
mesures posades, ja en marxa, pel Govern d'Espanya i materialitzades, pel que fa
als municipis, a través del FEIL (Fons Estatal d'Inversió Local). Fons que posa a
disposició dels municipis espanyols, de manera quasi immediata i amb un
procediment àgil i eficaç, huit mil milions d'euros durant l'any 2009 amb la finalitat de
dinamitzar l'economia i generar ocupació.

El Pla anunciat pel Govern Valencià, de moment a través dels mitjans de
comunicació, deixa oberts molts interrogants que cal aclarir perquè els municipis
puguen planificar adequadament les seues actuacions i triar obres i activitats que
generen activitat econòmica i contribuïsquen a la creació  de llocs de treball estables
en els nostres municipis.

Els principals dubtes que es plantegen fan referència a: quan es publicarà la
creació, regulació i dotació del mencionat Pla, de manera que s'oficialitze i concrete
el que fins al moment  no és més que una promesa; quin serà el procediment per a
posar a disposició  dels municipis els fons; quines  seran les mesures que
s'establiran  per a dur a terme la contractació i execució  de les obres i quin tipus
d'obres podran executar-se  a càrrec d'eixe fons. Així mateix, és molt important
aclarir si es finançaran a càrrec del fons la direcció dels projectes tècnics i la de les
obres, atés que són partides d'alt cost i per a les quals molts municipis no disposen
de recursos i si s'establirà algun altre criteri addicional.

Els municipis som conscients de la necessitat que la inversió es porte a terme
urgentment per a frenar el fort creixement de la desocupació que existeix a la nostra
Comunitat i enfront de la qual cal adoptar mesures immediates de les quals el
present fons ha de  formar-ne part. És per tot això, que els ajuntaments assumeixen
el compromís de col·laborar amb la Generalitat en la ràpida posada en funcionament
d'aquest fons per a la qual cosa és necessari comptar, el més prompte possible,
amb normes clares i transparents.

Per tot això, es proposa al Ple l'adopció de la següent

PROPOSTA D'ACORD

Primer. Sol·licitar al Govern Valencià la publicació urgent en el DOGV,
mitjançant una norma de rang suficient, del Pla Especial de suport  a la Inversió
Productiva  en Municipis, anunciant  a través dels mitjans de comunicació.

Segon. Singularment, és possible que es concreten la regulació i el
funcionament del mencionat Pla de manera que la seua operativitat es produïsca en
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breu  a fi d'incidir sobre la situació econòmica actual, especialment amb la creació
d'ocupació a la nostra Comunitat.

Tercer. Les principals qüestions a aclarir serien les següents:
1. Quan es publicarà la creació, regulació i dotació del mencionat Pla, de

manera que s'oficialitze i concrete el que fins al moment   només ha sigut una
promesa.

2. Quin serà el procediment per a posar a disposició dels municipis el fons.
3. Quines mesures van a establir-se perquè la contractació i execució de les

obres puguen portar-se  a terme durant el present exercici  a l'objecte que tinga
impacte sobre la situació econòmica actual.

4. Quin tipus d'obres de competència municipal  podran executar-se a càrrec
d'eixe fons.

5. Quin procediment  per a la gestió  dels fons i contractació de les obres va a
establir-se per a agilitzar la seua posada en marxa.

6. Si es finançaran igualment a càrrec del fons la redacció dels projectes
tècnics i la direcció de les obres.

7. Si s'establirà algun tipus de criteri addicional.
Quart. Posar a disposició de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

de la Generalitat a fi de col·laborar en una millor definició del mencionat Pla perquè
la seua posada en funcionament siga el més objectiva  i ràpida possible.

Cinqué. Traslladar el present acord a la mencionada Conselleria i a les Corts
Valencianes als efectes oportuns”.

Acabada la lectura, Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc,
manifesta estar a favor de la urgència i considera que el Ple ha de sol·licitar tota la
informació a fi de decidir estratègies per al futur inversor de la ciutat.

El Sr. Alcalde-President diu que el grup municipal Socialista és escèptic
davant de qualsevol mesura del Govern Valencià; aquest Pla s'ha fet amb criteri i no
amb improvisació; quan isca l'Ordre es reflectiran les condicions; el president Camps
sempre compleix les seues promeses.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista diu que en diverses
ocasions el Govern Valencià no ha complit les seues promeses; considera que votar
en contra de la moció  és votar en contra de la ciutat i dels seus interessos; en
propaganda institucional, la Generalitat Valenciana és molt més exagerada.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, creu que en el fons els
dispendis econòmics dels Governs Valencians i Estatal els acaben pagant el
ciutadà; la Generalitat Valenciana s'ha caracteritzat per balafiament i grans
esdeveniments; manifesta estar d'acord amb el Pla però vol saber el seu contingut;
la Comunitat Valenciana està a la cua en serveis bàsics;  acaba manifestant que
quan una cosa està bé  ha de recolzar-se, la propose qui la propose.

El Sr. Alcalde-President diu que en cap moment de la història s'ha invertit tant
en la ciutat i això s'ha fet amb el suport de la Generalitat Valenciana, se sent
orgullós que totes les seues demandes que ha formulat per a Xàtiva han estat
escoltades pel Govern Valencià. A continuació sol·licitada que el punt passe a
votació per a aprovar o no la seua urgència.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els onze vots dels regidors del grup municipal Popular) huit vots a favor (els sis
vots dels regidors presents del grup municipal Socialista i els dos vots de les
regidores del grup municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:
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Únic. No declarar la urgència de la moció presentada el grup municipal
Socialista, sobre el Pla Especial de suport a la inversió productiva dels municipis
anunciat pel Consell.

7é.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE
L'EXALTACIÓ DE QUALSEVOL SÍMBOL D'EXALTACIÓ DE LA SUBLEVACIÓ
MILITAR, LA GUERRA CIVIL O LA DICTADURA

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista explica  el motiu pel qual
reincideix en la proposta; manifesta que no ha tingut accés a l'informe i afegeix que
s'haurien de llevar les plaques del Ministeri de la Vivenda de les finques on encara
consten.

M. Isabel Molina Devesa, del grup  municipal Bloc, manifesta estar a favor de
la urgència.

El Sr. Alcalde-President també diu estar a favor de la urgència.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents, acorda
declarar la urgència de la moció presentada pel grup municipal Socialista sobre
l'exaltació de qualsevol símbol d'exaltació de la sublevació militar, la guerra civil o la
dictadura i passa  a tractar el fons de l'assumpte.

A continuació Roger Cerdá Boluda,  portaveu del grup municipal Socialista,
llig la moció presentada el dia 5 de febrer de 2009, registre d'entrada número 2676,
del següent tenor literal:

“Exposició de Motius

La Llei 52/2007, de 26 de desembre, en la qual es reconeixen i amplien drets
i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o 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 malaurats 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.

Pel que fa a l'ampliació de la mencionada Llei al nostre municipi, el Grup
Municipal Socialista, va presentar al Ple Ordinari del dia 5 de desembre de 2008 una
moció que sol·licitava la retirada de títols de “Alcalde Honorario  Perpetuo” i “Hijo
Adoptivo y Predilecto de esta Ciudad de Játiva” al General  Franco atorgats per la
Comissió de Governació  de l'Ajuntament de Xàtiva reunida en sessió extraordinària
l'11 de desembre de l'any 1946. Aquesta moció va ser rebutjada pels vots en contra
dels 12 regidors del Grup Popular.

No obstant això, es va sol·licitar l'elaboració d'un informe per part del secretari
en què es concloguera si la proposta plantejada pel nostre grup estava dins de la
legalitat vigent i si, com a conseqüència d'açò, l'Ajuntament de Xàtiva, estaria
incomplint la llei oposant-se a la supressió dels títols honorífics al General Franco.
Aquest informe va ser elaborat i alliberat per part de la Secretaria a l'alcalde.

En l'últim Ple ordinari, celebrat el 9 de gener del present, es va preguntar a
l'alcalde per les conclusions de l'informe elaborat per la Secretaria. Aquest va
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respondre que havia disposat de temps per a mirar-lo i que es tractaria amb
posterioritat.

Finalment en la convocatòria del pròxim Ple Ordinari, a celebrar el dia 6 de
febrer del present, no apareix cap punt en l'ordre del dia relacionat amb aquest
assumpte.

Així mateix, el nostre grup ha detectat la presència en moltes façanes
d'edificis del nostre municipi de plaques de l'Institut Nacional de la Vivenda en què
apareix simbologia franquista.

És per açò que presentem al Ple la següent,

Proposta d'acord

Primer. Que l'alcalde faça públic el contingut de l'informe elaborat per la
Secretaria sobre la retirada de símbols d'exaltació de la sublevació militar, de la
guerra civil i de la dictadura, sol·licitant al Ple Ordinari del 5 de desembre de 2008.

Segon. Que es retire qualsevol símbol d'exaltació de la sublevació militar, de
la Guerra Civil o de la dictadura, que encara perduren en el nostre municipi  segons
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 “Alcalde
Honorario  Perpetuo” i “Hijo Adoptivo y Predilecto de esta Ciudad de Játiva”.

Tercer. Que l'Ajuntament de Xàtiva ordene la retirada de totes les plaques de
l'Institut Nacional de la Vivenda en què apareix simbologia franquista en les façanes
dels edificis del nostre municipi”.

Acabada la lectura, M. Isabel Molina Devesa del grup municipal Bloc,
manifesta estar a favor de la proposta i sol·licita que no es mesclen qüestions de
Memòria Històrica amb la denominació de País Valencià, perquè res és comparable.

El Sr. Alcalde-President entrega l'informe de la Secretaria i manifesta que
votarà que no a la moció; diu que segons l'informe no hi ha incompliment a la Llei de
Memòria Històrica; pel que fa a la retirada de les plaques del Ministeri de la Vivenda
considera que estem davant d'una cosa privada i afegeix que el Govern Socialista
les haguera pogut retirar durant el seu mandat;  l'Ajuntament no ho farà; acaba dient
que amb el número de  parats que existeixen actualment i la crisi latent no és seriós
plantejar aquestes coses.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista  considera que les
Institucions Democràtiques haurien d'afavorir el funcionament de la pròpia
democràcia; el General Franco va ordenar el bombardeig de la Ciutat i se li
mantenen els seus honors; és llastimós que en aquests temps hi haja alcaldes i
ajuntaments que es compadisquen d'un dictador.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, creu que l'informe del
secretari no li dóna la raó pel que l'acord adoptat per la Comissió de Governació
l'any 1946 és nul; suggereix que s'incoe expedient per a retirar el títol al  general
Franco i sol·licita que es remeta l'informe amb temps per a poder valorar-lo.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots en contra (el vot del Sr. Alcalde-President
i els onze vots dels regidors del grup municipal Popular) huit vots a favor (els sis
vots dels regidors presents del grup municipal Socialista i els dos vots de les
regidores del grup municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:
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Únic. Rebutjar la moció presentada el grup municipal Socialista sobre
l'exaltació de qualsevol símbol d'exaltació de la sublevació militar, la guerra civil o la
dictadura.

8é. PRECS I PREGUNTES

Es van formular els següents precs i preguntes:

• M. Isabel Molina Devesa, del grup municipal Bloc, pregunta a la regidora M.
Emilia Soro Perona si ha passat l'expedient de la ruta de les “Fonts” al
departament d'obres i quines són les seues característiques.

− M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme, respon que l’ha passat al
Departament d'Urbanisme; la valoració econòmica la coneix la Gerent del Pla de
Dinamització Turística, per la qual cosa li manifesta que en la pròxima comissió
contestarà.

− M. Isabel Molina Devesa, diu que quan fa  una pregunta té dret que se li
conteste.

• M. Isabel Molina Devesa, del grup municipal Bloc, pregunta a José Antonio Vidal
Piquer sobre si el Pla de Peatonalització ha passat pel Departament d'Obres i
quina ha sigut la seua valoració.

− José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat Ciutadana, respon que
en el pròxim Ple contestarà.

• M. Isabel Molina Devesa, del grup municipal Bloc, es dirigeix de nou a la regidora
M. Emilia Soro Perona, li diu que fa 3 Plens es va firmar Conveni  amb la Caixa
de Pensions per a l'ajuda de microcrèdits  per incentivar el comerç, pregunta com
va l'incentiu.

− M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Comerç, respon que fa 1 mes que
es va firmar el conveni pel que és prompte per a extraure conclusions.

• Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal Socialista li pregunta a José Antonio
Vidal Piquer si van a crear-se llocs de treball en les obres del Pla de
Peatonalització.

− José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat Ciutadana diu que
respondrà en el pròxim Ple.

• Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal Socialista, pregunta al Sr. Alcalde
per què l'empresa que ha fet els vestuaris del  camp de futbol “Paquito Coloma”
no és l'adjudicatària.

− El Sr. Alcalde respon que això és qüestió dels tècnics, si aquests decideixen que
està bé és perquè està bé.

• Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal Socialista, pregunta a Vicente Parra
Sisternes, si en el tema anterior del camp de futbol “Paquito Coloma” s'ha  fet
alguna subcontracta.
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− Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, respon que
l'Ajuntament no té perquè saber-ho.

• Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal Socialista, pregunta al Sr. Alcalde
si l'Ajuntament ha pensat a plantejar una moratòria perquè els sectors
requalificats no paguen Ibi-Urbana fins que es desenvolupen.

− El Sr. Alcalde diu que ho estudiarà.

• Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista,  es dirigeix al Sr. Alcalde, li
diu que s'ha aprovat un reconeixement de crèdit de quasi 2 milions d'euros de
2008, dels quals quasi 450.000 euros corresponen a fira, pregunta com
funcionarà la fira d'enguany.

− El Sr. Alcalde respon que ho decidirà la regidora en el seu moment però no es
deixarà de fer res, afegeix que es farà una bona fira.

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

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

EL VICESECRETARI,


