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GRUP BLOC-COMPROMÍS:

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

GRUP CIUTADANS:

Sr. Juan Giner Company

En la Ciutat de Xàtiva, a les onze hores del dia trenta de gener 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. Vicesecretari, Secretari en funcions,  Eduardo Balaguer Pallàs, que actua a 
més com fedetari.

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

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

1º.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS NÚMEROS  17 I 18, 
DE 16 I 19 DE DESEMBRE DE 2015, RESPECTIVAMENT.

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 les actes  de les sessions anteriors, que han sigut distribuïdes 
juntament amb la convocatòria de la present sessió.

El Sr. Miquel A. Lorente López, del grup municipal EUPV, diu que a la pàgina 
4 de l'esborrany en la seua intervenció va manifestar i  vol que conste en acta la 
següent rectificació: on diu participació econòmica, deu de dir promoció econòmica. 
El Sr. Secretari replega l’esmena.

A continuació i no formulant-se cap objecció més, per unanimitat dels veintiún 
membres s'aproven les actes corresponents a les sessions extraordinària i urgent, 
celebrada el 16 de desembre de 2015 i ordinària, celebrada el dia 19 de desembre 
de 2015, havent-se de procedir a la seua correcció abans de la transcripció al llibre 
d'actes.
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2nº.-  EXP. NÚM. 139/2016, MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ 
DEL PRESSUPOST EN LA TRAMITACIÓ DE LA DESPESA PER P UBLICACIÓ 
D'ANUNCIS EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

Vista  la  Base  16na.  d’Execució  del  pressupost  en  la  qual  es  detalla  el 
mecanisme per a realitzar el pagament previ a la publicació d’anuncis en el BOP, 
autoritzant a la Tresoreria a mantindre un dipòsit fixe de 3.000,00 € en la caixa de la 
Diputació  de  València,  en  la  qual  es  carrega  el  cost  dels  anuncis.  L’Oficina 
Pressupostaria  amb  posterioritat  contabilitza  les  factures  corresponents  en  les 
aplicacions pressupostàries, reposant el saldo al límit de 3.000,00 € inicial, conforme 
van carregant-se les factures comptabilitzades.

Atès que el 15 de desembre de 2015, la Diputació de València va comunicar a 
la Tresoreria Municipal la finalització del sistema que venia aplicant-se fins ara, i que 
quedaria sense efectes a partir de l’1 de gener de 2016.

Atès que per a poder publicar l’anunci al BOP ha d’aprovar-se previament la 
factura de l’anunci mitjançant decret d’Alcaldia, la qual cosa genera retards en la 
publicació dels susdits anuncis.

D’acord amb l’art.68 del  Reial  Decret   500/1990 on s’estableix que en les 
Bases d’Execució del Pressupost, atenent la natura de la despesa, i d’acord a criteris 
d’economia i agilitat administrativa, s’acumulen diverses fases de despesa en un sol 
acte administratiu.

Aquesta  Tresoreria  considera  la  necessarietat  de  dotar  un  sistema  de 
pagaments més àgil i ràpid, eliminant part de la burocràcia administrativa motivada 
pel canvi en les normes de comptabilització dels anuncis publicats en el BOP de la 
Diputació de València.

Vist l'informe proposta emès pel Tresorer Municipal, de 14 de gener de 2016, 
proposant la modificació de la Base d'Execució núm. 16na. d'acumulació de fases 
d'execució en allò referent a la tramitació i pagament de la publicació d'anuncis en el 
BOP.

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

Primer.  Aprovar  la  modificació  de  la  Base  d'Execució  núm.  16na. 
d'acumulació de fases d'execució en allò referent a la tramitació i pagament de la 
publicació d'anuncis en el BOP, quedant de la següent forma:

a)  El  responsable  administratiu  enviarà  l’anunci  a  la  Diputación  per  a  la  seua 
publicació.
b)  Sol·licitarà  a  l’Oficina  Pressupostària  el  document  comptable  RC (retenció  de 
crèdit) per l’import exacte, signant la conformitat el director de l’àrea responsable de 
l’anunci en la carta de pagament quantificada descarregada de la pàgina web de la 
Diputació.
c) Enviar dita carta de pagament conformada a l’Oficina Pressupostària per a la seua 
inclusió en la relació de factures que la Junta de Govern Local aprova setmanalment.
d) La Tresoreria realitzarà el pagament de l’anunci, comptabilitzant-se en el concepte 
no pressupostari 10104 Anuncis en el butlletí Oficial de la Província, regularitzant-se 
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automàticament a l’aprovació de la factura.

e) El responsable administratiu enviarà el justificant del pagament al BOP per a la 
seua publicació immediata:
- per fax al número 963883888 i/o
- per e-mail fernando.fernandez@dival.es

Segon.  Notificar  el  present  acord  a  tots  el  Directors  d´Àrea ,  a  la  Oficina 
Pressupostària i a la Tresoreria Municipal.

3r.-  EXPT.  NÚM.  3.110/2015,  APROVACIÓ  DEL  REGLAMENT  
D'UTILITZACIÓ DEL GRAN TEATRE DE XÀTIVA
 

Vist l'informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment que 
s'ha  de  seguir  per  a  l'aprovació  del  REGLAMENT  D'UTILITZACIÓ  DEL  GRAN 
TEATRE DE XÀTIVA.

Vist el projecte elaborat pel Tècnic, Director del Gran Teatre, de REGLAMENT 
D'UTILITZACIÓ  DEL  GRAN  TEATRE  DE  XÀTIVA,  sol·licitat  per  Providència 
d'Alcaldia i rebut en aquest Ajuntament en data 11 de gener de 2016.

Vist l'Informe emés per la Directora de l'Àrea Sociocultural amb la fiscaliltzació 
favorable de la Interventora Municipal de Fons.

Vist el dictamen emés el  20 de gener de 2016, per la  Comissió Municipal 
Informativa  Permanent  Sociocultural  i  Promoció  Econòmica,  per  majoria  absoluta 
dels seus membres: tres abstencions (dues del PP i una del Regidor de Ciutadanos) 
i el vot favorable de la resta (sis vots en total).

Considerant  que,  realitzada  la  tramitació  legalment  establida  i  vista  la 
competència del Ple, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local.

Obert  debat  intervé,  en primer  lloc,  la  senyora  María  José Pla  Casanova, 
portaveu del Grup Popular. Anuncia que s'abstindrà. Considera que el reglament és 
coherent, no obstant açò els articles 52 i 53, diu, no aclareixen que associacions 
podran  utilitzar  el  Gran  Teatre  gratuïtament,  així  com l'abast  dels  convenis  que 
finalment se signen per a l'ús de la instal·lació.

Seguidament pren la paraula la senyora Cristina Suñer Tormo, portaveu del 
Grup Compromís. Entén que resultava imprescindible reglamentar el Gran Teatre per 
a, així, aconseguir un ús no discrecional com el qual s'ha vingut practicant en els 
últims vint anys. En aqueix sentit entén essencial la posada en valor d'un reglament 
on apareguen regulats tots els supòsits. El Partit Popular, diu, cobrava a totes les 
associacions. Els nous articles 52 i 53 han sigut degudament esmenats perquè l'ús 
gratuït  quede regulat  mitjançant conveni intervenint,  sempre i  en tot  cas,  informe 
tècnic previ.

Seguidament  pren  la  paraula  el  senyor  Alfred  Boluda  Perucho,  pel  Grup 
Esquerra  Unida.  Explica  els  motius  pels  quals  es  va  impulsar  la  redación  del 
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reglament. El Gran Teatre, diu, no tenia reglament regulador malgrat  els anys de 
funcionament. El procés d'elaboració ha sigut llarg perquè s'han arreplegat opinions i 
experiències d'altres teatres de tota Espanya. Tracta d'arreplegar la realitat de Xàtiva 
i  les  seues  necessitats.  No  es  permetran  deerminats  espectacles  contraris  a  la 
Constitució o a les lleis. Sobre els articles que regulen els usos, s'ha suscitat cert 
debat però tracten d'establir els tres tipus d'utilització previstos, des de la utilització 
pròpia  de  l'Ajuntament  fins  a  l'agena  per  tercers  promotors  d'activitats.  Sobre  la 
gratuïtat de l'ús, explica que del que es tracta és d'objectivar quan procedeix la seua 
aplicació  sobre  la  base  dels  criteris  preestablits.  Tot  açò  quedarà  plasmat  en 
convenis amb intervenció tècnica.

Finalment pren la paraula el senyor Ignacio Reig Sanchis, portaveu del Grup 
Socialista. Valora molt positivament el treball realitzat. Es defineix perfectament l'ús 
del  teatre  mantenint  el  compromís  electoral  d'afavorir  certa  gratuïtat  a  les 
associacions.

 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), 
sis abstèncions (els cinc vots dels regidors del grup municipal PP i el vot del regidor 
del grup municipal Ciudadanos) i cap vot en contra, adopta el següent ACORD:

Primer.-  Aprovar  inicialment  el  REGLAMENT  D'UTILITZACIÓ  DEL GRAN 
TEATRE DE XÀTIVA, en els termes en què figura en l'expedient.  

Segon.-  Sotmetre  l'esmentat  Reglament  municipal  a  informació  pública  i 
audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tauler 
d'anuncis  de  l'Ajuntament,  pel  termini  de  trenta  dies  perquè  puguen  presentar 
reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. De no presentar-
se reclamacions o suggeriments en el mencionat termini, es considerarà aprovada 
definitivament sense necessitat d'Acord exprés pel Ple.

Tercer.-  Facultar al Sr. Alcalde per a subscriure i firmar qualsevol classe de 
documents relacionats amb aquest assumpte.

4r.-  EXPT.NUM.  1194/2014,  RECURS  DE  REPOSICIÓ  PRESENTAT  PER 
L'ASSOCIACIÓ  DE  VEÏNS  DEL  CASC  ANTIC  DE  XÀTIVA,  CON TRA 
L'APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE ZONA ACÚSTICAMENT S ATURADA DE 
LA PLAÇA DEL MERCAT I ADJACENTS. 

Per part del Sr. Felix Cortés Angulo, en representació de l'Associació de Veïns 
del Casc Antic de Xàtiva, es presenta recurs de reposició contra l'Acord del Ple de 
l'Ajuntament de Xàtiva, de data 6 de febrer de 2015, pel qual s'aprova la Declaració 
de ZAS de la Plaça del Mercat i adjacents.

El Recurs de Reposició es planteja per la desestimació de les al·legacions 
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realitzades  per  l'Associació  de  Veïns.  En  el  punt  primer  del  citat  acord  es  diu 
textualment: Desestimar les al·legacions presentades per l'Associació de veïns del 
casc  antic  de  Xàtiva  en  el  tràmit  d'informació  pública  de  l'expedient  per  a  la 
declaració  de  ZAS de  la  Plaça  del  Mercat  i  adjacents,  pels  motius  detallats  en 
l'Informe de l'Enginyer Tècnic Municipal.

Del contingut d'aquestes al·legacions s'observa que les mateixes són similars 
a  les  plantejades  en  el  tràmit  d'informació  pública  del  present  expedient,  amb 
anterioritat a l'adopció de l'acord mitjançant el qual es va aprovar el Z.A.S., que ja 
van ser analitzades detalladament i desestimades pel meritat acord plenari.

En  el  tràmit  d'informació  pública,  l'Associació  va  formular  les  següents 
al·legacions sobre les mesures correctores que considerava necessari incloure:

1.- Control dels establiments.
2.- Prohibició de noves implantacions.
3.- Reducció horària.
4.- Presència policial.
5.- Reconvertir les llicències de pubs i cafès teatre.
6.- Reurbanitzar al zona i fer un Pla de desconcentració d'activitats
En  el  present  recurs  de  reposició  l'interessat  acompanya  Informe  Tècnic 

expositiu  relatiu a la proposta de Declaració de ZAS de la zona de la Plaça del 
Mercat. Aquest informe conté la documentació que li ha aportat l'associació, que al 
seu  torn  és  la  continguda  en  l'expedient  de  ZAS.  L'Informe,  en  la  mateixa  línia 
manifestada  per  l'Associació  durant  la  tramitació  de  l'expedient,  mostra  el  seu 
desacord amb les mesures adoptades per l'Ajuntament per a reduir la contaminació 
acústica de la zona, proposant les següents:

1. Reducció d'horaris a les activitats del grup B de l'Ordre 15/2014, de 16 de 
desembre de la  Consellería  de Governació  i  Justícia,  per  la  qual  es regulen els 
horaris d'espectacles públics, activitats recreatives i establiment públics per a l'any 
2015.

2. Comprovació que totes les activitats afectades es troben facultades per a 
l'activitat que desenvolupen.

3.  Instal·lació  de  semàfors  indicadors  acústics  en  exteriors  en  llocs 
representatius del ZAS.

4.  Supervisió  i  control  acústic  de  totes  les  activitats  situades  en  l'àmbit 
d'aplicació del ZAS.

5. Instal·lació de plaques de SILENCI en els carrers objecte del ZAS.
6. Realització de campanyes de conscienciació.
7.  Realització  de  reunions  periòdiques  amb  els  titulars  de  les  activitats, 

persones responsables de controlar l'accés a les mateixes i relacions públiques.

Vist  l’informe emès per  l’enginyer  tècnic  municipal,  amb la  conformitat  del 
Director de l’Àrea de Foment, en el que consta:
“Tal com ja s'ha indicat, l'ajuntament, en l'aprovació del ZAS, va adoptar aquelles  
mesures  que  va  estimar  més  adequades,  totes  elles  permeses per  la  legislació 
reguladora de la matèria.
Hem  de  recordar  que  l'article  30  de  la  Llei  7/2002,  de  3  de  desembre,  de  la  
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Generalitat  Valenciana,  de  protecció  contra  la  contaminació  acústica,  disposa 
clarament que la Declaració de ZAS habilitarà a l'administració que haja procedit a  
declarar aquesta per a l'adopció de totes o alguna de les següents mesures:

a) Suspendre la concessió de llicències d'activitat que pogueren agreujar la 
situació.

b) Establir  horaris  restringits  per  al  desenvolupament  de  les  activitats  
responsables, directa o indirectament, dels elevats nivells de contaminació  
acústica.

c) Prohibir  la  circulació  d'alguna  classe  de  vehicles  o  restringir  la  seua 
velocitat, o limitar aquella a determinats horaris, de conformitat amb les  
altres administracions competents

d) Qualssevol  unes  altres  que  es  consideren  adequades per  a  reduir  els  
nivells de contaminació acústica. 

Per tant l'Ajuntament, per a conciliar els interessos, tant del sector comercial com 
dels  residents  en  la  zona,  va  adoptar  les  mesures  que  inicialment  va  estimar 
suficients,  sense  que  de  l'argumentari  aportat  pel  recurrent  puga  deduir-se  que 
alguna d'elles siga contrària a dret.
En conseqüència procedeix desestimar el recurs de reposició tenint en compte que  
l'acord impugnat resulta ajustat a dret.
No  obstant  açò,  tal  com  ja  es  va  informar  durant  l'expedient  l'aprovació  d'una 
Declaració de ZAS no impedeix que, en qualsevol moment de la seua vigència i  
previs  els  tràmits  legals  procedents,  s'aprove  la  modificació  de  les  mesures 
permeses per la llei.
En  aquest  sentit  està  previst  realitzar,  al  llarg  del  primer  trimestre  del  present 
exercici, nous mesuraments per a comprovar si les mesures adoptades han sigut  
efectives per a reduir els nivells de contaminació acústica. En cas contrari, és a dir,  
si els nivells superen el 20% dels nivells màxims permesos, s'adoptaran mesures  
més restrictives, les quals seran comunicades prèviament a l'associació de veïns del 
casc antic.
El resultat d'aquests treballs i, en general, l'avaluació dels resultats obtinguts com a 
conseqüència  de  l'aplicació  de  totes  i  cadascuna  de  les  mesures  aprovades  
permetrà a la  Corporació,  adoptar les decisions que, en el  marc de l'esmentada 
legislació,  considere  procedents,  entre  elles  les  que  han  sigut  proposades  per 
l'Associació de veïns entre les quals s'inclouen, tal com hem indicat anteriorment:

- Control dels establiments i supervisió i control acústic de totes les activitats
- Prohibició de noves implantacions
- Modificació dels horaris
- Increment de la presència policial
- Reconversió de les llicències de pubs i cafès teatre
- Instal·lació de semàfors indicadors acústics
- Instal·lació de plaques de “SILENCI” en els carrers objecte del ZAS.
- Realització de campanyes de conscienciació.
- Realització de reunions periòdiques amb tots els interessats

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment i Seguretat, de 21 de 
gener de 2016.
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Intervé  en  primer  lloc  el  senyor  Juan  Giner  Company,  portaveu  del  Grup 
Ciutadans.  Sol·licita,  en relació  amb les mesures complementàries propostes per 
l'Associacions  de  Veïns  que,  en  la  mesura  del  possible,  es  valore  la  seua 
implementació per a conciliar oci i descans.

Seguidament  la  senyora  María  José  Pla  Casanova,  portaveu  del  Grup 
Popular. Manfiesta que respecta plenament el criteri tècnic però considera que cal 
determinar si les mesures ja elaborades són suficients. En tot cas insta al Govern a 
treballar conjuntament amb l'Associació.

En tercer lloc pren la paraula la senyora Cristina Suñer Tormo, portaveu del 
Grup Compromís. Explica que les al·legacions van ser presentades a l'abril de 2015 
però l'Ajuntament no va tenir a bé respondre. A hagut de ser el nou Govern el que 
assumisca la sana pràctica democratica de contestar a tothom. Els tècnics diuen que 
l'acord no vulnera la llei i per tant cal desestimar-ho. No obstant açò el compromís 
polític és analitzar les anteriors mesures i prendre altres noves. Algunes d'elles estan 
ja adoptant-se, com per exemple la peatonalització de la Plaça. Tot el que es duga a 
terme en el futur es farà amb la corresponent planificació.

A continuació pren la paraula el senyor Miguel Angel Lorente López, portaveu 
del  Grup  Esquerra  Unida.  Manifesta  que  la  ZAS  comporta  l'evidència  de  dos 
interessos  contraposats,  els  de  els  veïns  i  els  de  els  empresaris  hostelers.  És 
obligació,  diu,  de  l'Ajuntament  conciliar-les.  En  cap  cas  els  mesuraments 
sonométricas per  sobre del  20% són acceptables.  S'està treballant  molt  amb els 
comerciants perquè s'impliquen i ho entenguen.

Finalment  intervé  el  senyor  Jordi  Estellés  Carrasco,  portaveu  del  Grup 
Socialista.  Diu  compartir  la  relació  de  fets  efectuada  per  la  portaveu  del  Grup 
Compromís de la qual porta causa el present acord. Insisteix que va ser l'anterior 
Corporació  la  que  no  va  contestar  les  al·legacions  presentades  al  ZAS  per 
l'Associació de Veïns. Considera que cal fer un centre històric perquè visca la gent i 
la Plaça del Mercat està ara deshabitada. El Govern actual té tot un projecte per a 
revitalitzar  el  casc  antic.  Les  zones  d'oci  estan  generant  molts  problemes  a 
l'Ajuntament i a la Ciutat i un elevat cost de reposició, tant a nivell de bandalisme, 
neteja, seguretat i derivats.

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

Primer .- Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Félix Cortés Angulo, en 
representació  de  l'Associació  de  Veïns  del  Casc  Antic  de  Xàtiva,  contra  l'acord 
adoptat  pel  Ple  de  la  Corporació,  de  6  de  febrer  de 2015,  pel  qual  s'aprova  la 
Declaració de Zona Acústicament Saturada de la Plaça del Mercat i adjacents, pels 
motius detallats en la part expositiva del present informe.
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Segon.-  Que, d'acord amb el que es disposa en la indicada Declaració de ZAS, 
s'inicien els treballs per a determinar si les mesures adoptades, en el primer any de 
vigència, han sigut efectives per a reduir els nivells de contaminació acústica i, en 
funció  del  resultat,  adoptar  les  mesures  que  la  Corporació,  d'acord  amb  la  Llei 
7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, considere procedents.

Tercer.-  Notificar el present acord a dita Associació, adonant a les Regidories de 
Medi Ambient, a la Policia Local i a l'Enginyer Tècnic Municipal.

5é.- 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 del 555 al 623 (corresponents al mes de desembre de 2015)

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.

6é.- DACIÓ DE COMPTE MATÈRIES DELEGADES EN LA JUNTA  DE GOVERN 
LOCAL.

No es tracten matèries delegades en la Junta de Govern Local.

7é.- ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS:

7.1.- PROPOSTA DE FELICITACIÓ A L'AGENT DE LA POLIC IA LOCAL, JOSÉ 
CASANOVA SILVESTRE, PER SERVEIS PRESTATS.

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 dona lectura de la proposta de felicitació a l'Agent de la Policia Local pels 
serveis prestats:

“Que el passat 25 de desembre de 2015, es va rebre una trucada telefònica  
en les dependències de la Policia Local del Centre de Coordinació i Emergències, en 
la qual es comunicava que en el pati interior d'un habitatge situat en el carrer Banys  
de la Moreria nº 6 d'aquesta ciutat, s'havia produït un incendi.
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Que traslladades les dues patrulles de servei al núm 6 del carrer Banys de la  
Moreria,  la  composta per l'Oficial  46145007 i  l'agent 46145006, i  la  formada per  
l'Oficial  46145044,  responsable  del  servei,  i  l'agent  46145066,  observen  gran 
quantitat de fum a l'interior de l'escala del citat domicili, podent comprovar tot seguit  
com el fum de l'escala provenia de l'incendi que s'estava produint en el pati interior  
de  l'habitatge  de  la  porta  núm.  2  (planta  1ª),  en  la  qual,  després  d'efectuar 
successives trucades al timbre de la mateixa, ningú va obrir la porta, desconeixent  
en aqueix moment si els seus habitants es trobaven absents o si a conseqüència de 
la gran quantitat de fum no podien obrir.

Que davant el fet descrit i atès que en el pati d'aquest habitatge les patrulles 
intervinents habian observat flames i abundant fum (açò observat des d'una finestra  
de l'escala que comunica amb els patis interiors), i tenint coneixement per mitjà dels 
veïns que en l'habitatge habiten diversos menors, es va procedir a cercar una via  
d'accés a l'interior de l'habitatge de l'incendi, la qual, finalment es va decidir efectuar  
des de l'habitatge núm. 1 (enfront de l'habitatge afectat per l'incencio), ja que des del 
seu  pati  interior  es  podia  accedir  al  lloc  de  l'incendi  recorrent  la  teulada  d'una 
espècie de nau o magatzem.

Que quan l'Oficial  46145007 es trobava damunt  del  sostre  d'aquesta  nau,  
accés que es va efectuar amb una escala que va ser facilitada pel propietari de 
l'habitatge del núm. 1, tot açò a fi de recórrer uns pocs metres de distància en linea 
recta, per a accedir amb un extintor al lloc de l'incendi, l'Oficial 46145044, el qual es  
trobava a poc més d'un metre de distància, en relació amb l'Oficial ressenyat, va  
poder observar com aquest, amb prou faenes recorregut un metre, es precipitava a 
l'interior de la nau (aquesta és un pàrquing de vehicles) i queia des d'una altura de 
més de 5 metres, açò després de cedir part d'aquest sostre, el material del qual era  
de fibra o plàstic (el material del sostre de la nau era metàl·lic, a excepció d'algunes  
zones en les quals era de fibra per a facilitar l'entrada de llum a la nau citada).

Que  després  del  succeït  es  va  requerir  immediatament  a  un  S.A.M.U  i  
després d'efectuar  l'obertura del  referit  pàrquing per  un usuari  del  mateix,  es va  
poder observar  tombat  en el  sòl,  semiinsconciente  a  l'Oficial  en qüestió,  el  qual  
presentava una ferida profunda sagnant en la part esquerra del seu cap.

Que personat el S.A.M.U es va procedir a estabilitzar-ho i tot seguit al seu  
trasllat immediat a l'Hospital “La Fe”, havent sol·licitat l'ambulància l'acompanyament  
per part d'aquesta Policia Local fins al citat hospital, per a obrir pas a causa de la  
urgència, per presentar ferides de gravetat, ingressant en estat crític i havent romàs 
en aquest estat durant els primers dies de la seua convalescència. 
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Que al  lloc  dels  fets  es va personar una dotació de CNP que, a  més de  
col·laborar en les labors d'auxili de l'Oficial d'aquesta Policia Local, va requerir el  
servei de la Policia Cientifica a fi d'emetre un informe de l'ocorregut.

Que per  part  del  responsable  de la  dotació  del  servei  de Bombers  es  va  
informar a l'Oficial 46145044 que l'incendi va ser extingit per ells i que aquest va ser  
provocat  per  unes  brases  mal  apagades d'una  barbacoa  de  l'habitatge  que  van  
prendre uns tendals i material combustible de la terrassa.

Que atès que l'actuació del policia va excedir notòriament el nivell normal del  
compliment del servei, pel risc assumit, posant en perill la seua integritat física, en 
intentar accedir amb un extintor a la zona d'on provenia el foc, ja que no tenia la 
certesa que a l'interior de l'habitatge no existira cap habitant, a pesar que ningú hi  
havia respuesto a les trucades de la porta, i amb l'objecte de poder controlar el foc  
perquè no es propagara a la resta de l'edifici,  mentre s'esperava a l'arribada del  
servei de bombers, aquesta Regidoria PROPOSA:

Que es tinga a bé FELICITAR, a l'agent de la policia local Sr. José Casanova  
Silvestre, a l'efecte de que conste en el seu expedient personal.”

Intervé  en  primer  lloc  el  senyor  Juan  Giner  Company,  portaveu  del  Grup 
Ciutadans. Felicita a l'Agent de Policia José Casanova al mateix temps que s'alegra 
de la seua recuperació i li agraeix el seu esperit de servei.

Seguidament  la  senyora  María  José  Pla  Casanova,  portaveu  del  Grup 
Popular. Se suma al que s'ha dit pel seu predecessor. Considera que l'Agent arriscá 
la seua vida en pro del servei públic.

En tercer lloc pren la paraula la senyora Cristina Suñer Tormo, portaveu del 
Grup  Compromís.  Se  suma  a  la  felicitació.  Tota  la  Ciutat  ha  de  saber  que  la 
Corporació està orgullosa del Cos de Policia i, en particular, de José Casanova.

A continuació pren la paraula el senyor Miguel Angel Lorente López, portaveu 
del Grup Esquerra Unida.Se suma als arguments esgrimits. Arriscar la pròpia vida, 
diu, és la màxima expressió de servei públic.

Finalment  intervé  el  senyor  Alcalde  per  a  manifestar  l'orgull  de  tota  la 
Corporació i de la Ciutat pel comportament de José Casanova i es felicita perquè en 
tan dur tràngol haja salvat la vida una vegada arriscada pels altres. El dia a dia, diu, 
és més sord però igualment lloable. Felicita també a tota la família.

I el Ple, per unanimitat, acorda:

FELICITAR,  a l'agent de la policia local Sr. José Casanova Silvestre, a l'efecte 
que conste en el seu expedient personal. 
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7.2.- MOCIÓ  PRESENTADA PER FRANCESCA CHAPÍ  ALBERO , IGNACIO REIG 
SANCHIS, CRISTINA SUÑER TORMO, MARIA JOSÉ PLÀ CASAN OVA I  JUAN 
GNIER COMPANYS, CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GENÈRE.

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 proposta presentada el 27 de gener de 2016, registre 
d'entrada número 684, contra la violència de genère, amb el següent tenor literal:

“En el primer mes de l'any, han sigut 8 les dones assassinades, una d'elles al 
País Valencià. Quatre casos més, estan sent investigats i una menor roman greu 
després  d'haver  sigut  llançada  per  la  finestra.  Segueixen  plenament  vigents  les 
reivindicacions que el 7N gran part de la ciutadania de Xàtiva, juntament amb moltes 
altres persones de tot l'Estat, van reflectir en la Marxa a Madrid que va concentrar 
prop d'un milió  de persones,  amb l'exigència d'un Pacte d'Estat  que posarà fi  al 
terrorisme masclisme. Més que mai és necessari eixe acord, per sobre de qualsevol 
interés, partidista o electoral, en el qual han de participar totes les forces polítiques, 
poders de l'Estat i societat civil. Un Pacte que implique un compromís a favar d'una 
política sostinguda en el temps, amb dotació de recursos i de caràcter integral que 
garantisca  l'eradicació  de  la  violència  de  gènere.  A  nivell  autonòmic  és 
imprescindibles  revertir  les  polítiques  de  retallades  que  han  fet  desaparèixer 
recursos absolutament necessaris per a la prevenció, protecció i suport a les dones 
que són victimes de maltractaments i  que feren del  País Valencià una comunitat 
tristament avançada en el nombre de les dones assassinades. També des de les 
institucions locals és possible i necessari fer realitat eixe pacte, assumint de forma 
decidida la defensa de la igualtat de oportunitats i la no discriminació de les dones ja 
que  ací  radica  la  causa  essencial  que  permet  el  maltractament  i  garanteix  la 
indefensió de les dones. L'Ajuntament de Xàtiva insta a la subscripció d'eixe Acord 
com a manifestació expressa i coherent que la violència és qüestió d'Estat, que ha 
de ser abordada en tota la seua amplitud, amb esforços i sense permetre cap tipus 
d'utilització.

Per tot aço, l'Ajuntament de Xàtiva, es compromet a:
1.- Elaborar i aprovar a curt termini un Pla local contra la viòlencia masclista 

que faça de Xàtiva una ciutat lliure de viòlencia, amb la participació de totes les 
persones, entitats i organismes implicats en la seua prevenció i eradicació.

2.- Fer-se present en les concentracions que cada 25 del mes, i convocades 
pel Consell de les Dones per la Igualtat, se estan fent a la porta de l'Ajuntament de 
Xàtiva.

3.- Instar a la subscripció immediata del Pacte d'Estat, que pose en marxa les 
polítiques  necessàries  de  caràcter  integral  capaços  de  fer  front  al  terrorisme 
masclista.”

Intervé  en  primer  lloc  el  senyor  Juan  Giner  Company,  portaveu  del  Grup 
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Ciutadans. Manifesta que en tan sols un mes s'han produït vuit assassinats de dones 
el que genera absoluta impotència. Fa falta posar els recursos necessaris i formar i 
educar a la ciutadania des de l'escola. També hi ha violència domèstica de fills a 
pares i a avis. Eradicar-ho és cosa de tots i ací l'educació és fonamental.

Seguidament  la  senyora  María  José  Pla  Casanova,  portaveu  del  Grup 
Popular.  Mostra el seu total suport a la moció. Cal seguir educant a la societat. Es 
mostra a favor de les concentracions i del Pla Local i Pacte d'Estat.

En tercer lloc pren la paraula la senyora Cristina Suñer Tormo, portaveu del 
Grup Compromís. Es mostra a favor. El Pacte d'Estat no arriba i fins a tant cal actuar 
a nivell local. Cal revertir polítiques de retallades. També adherir-se a les mesures 
del  7N.  Avui  la  Generalitat  s'està  implicant  de  forma  decidida  i  amb  múltiples 
mesures.  el  canvi  en  les  polítiques  públiques  és  evident.  la  formació  és 
imprescindible com també ho és que les forces polítiques arriben a un acord en 
forma de Pacte d'Estat. Per descomptat l'actual Govern de la Generalitat està per 
açò.

A  continuación  la  senyora  Francesca  Chapí  Albero,  portaveu  del  Grup 
Esquerra Unida. Expressa que la violència masclista creix any rere any, encara que 
hi  ha  molta  més  de  caràcter  invisible  i  per  tant  violència  que  afecta  a  dones 
oblidades. S'estan fent coses que és el que correspon. S'albira una nova llum però 
no es pot  banalitzar amb aquest  assumpte.  Cal exigir  el  Pacte d'Estat.  Violència 
domèstica  no  és  el  mateix  que  violència  masclista,  encara  que  ambdues  són 
rebutjables.

En acabar pren la paraula el senyor Ignacio Reig Sanchis, portaveu del Grup 
Sociallista. Es mostra d'acord amb la proposta que conté mesures per a l'Ajuntament 
però també per a l'Estat i les Administracions en general.

En última instancia intervé el  senyor Alcalde.  Considera que les xifres són 
inacceptables, fins i tot aconsegueixen a menors. Urgeix en aquest context un gran 
Pacte d'Estat, de tots, máxime amb l'actual configuració del Congrés.

I Ple, per unanimitat, acorda:

UNIC.- Aprovar la proposta conjunta de tots els Grups Municipals contra la 
violència de gènere i pel Pacte d'Estat.

7.3.-  MOCIÓ  PRESENTADA PER MIQUEL LORENTE LÓPEZ,  I GNACIO 
REIG SANCHIS,  CRISTINA SUÑER TORMO, MARIA JOSÉ PLÀ CASANOVA I 
JUAN GNIER COMPANYS, PER L'AGERMANAMENT AMB LA POBL ACIÓ DE 
GERNIKA.

El senyor Secretari sol·licita acord de ratificació de la inclusió de l'assumpte 

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 1, DE 30 DE GENER DE 2016

13



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  27 de gener de 2016, registre 
d'entrada  número  687,  per  l'agermanament  amb la  població  de  gernika,  amb el 
següent tenor literal:

“Gernika i Xàtiva amb antecedents històrics compartits, ja que comportim una 
part de la nostra història, tant el segle XX com el segle XVIII. Esdeveniment històrics 
que van culminar en l'eliminació de la nostra ciutat per motius d'odi i venjança. Atacs 
des d'un punt de destruir i desmoralitzar a la població civil.

Un punt en comú és el bombardeig perpetrat per l'Aviació Legionària Italiana 
sota el mandat directe de l'exercit revoltat en la guerra civil. Bombardeig indiscriminat 
sense raó  de  ser,  ja  que  en  aquests  moments  la  Guerra  Civil  estava  ja  al  seu 
moment final, es va realitzar l'atax a la en aquests moments la Guerra Civil ja el seu 
moment final, es va realitzar l'atac a la ciutat de Xàtiva de manera indiscriminada 
aprofitant el pas de les tropes de la 49 Brigada Mixta. 

Compartint el mateix atac amb la ciutat de Guernica, perpetrat anys abans, 
compartint  el  mateix sentiment que els seus habitants. Fet  nomenat per diversos 
historiadors com la “Gernika Valenciana”.

L'altra fet històric, que potser ens unisca més la història de Guernica, no per 
dates sinó per destrucció com a símbol de llibertats i lleis, va ser l'incendi i destrucció 
de la ciutat perpetrat per les tropes borbòniques sota el mandat de Felip V. Una 
destrucció de la resistència i les idees d'un poble contra la tirania.

Un agermanament ve donat per compartir unes característiques històriques , 
però també pel treball mutu entre les ciutats agermanades, per compartir cultura i 
solidaritat.

Avui  dia  Gernika-Lumo,  representa  una ciutat  amb un  sentiment  de  Pau i 
reconciliació, amb un treball realtizat en pro de donar a conéixer la seua cultura, la 
seua història i la seua vida. És una ciutat garant d'elements importants com el seu 
Museu de la Pau, la Casa de Juntes, símbol desl furs del poble basc, ser seu dels 
premis “Gernika per la Pau i la Reconciliació”.....

Si la ciutat de Xàtiva, amb les noves expectatives, com a ciutat,comença a 
realitzar els moviments d'agermanament amb Gernika-Lumo, no solament obtindrà 
un benefici cultural, en pro de la memòria històrica, sinó que aconseguirà un benefici 
acadèmic, econòmic i d'intercanvi. 

Per tot aço, l'Ajuntament de Xàtiva, es compromet a:

PRIMER.- Instar a l'Ajuntament de Gernika-Lumo a la creació d'una Comissió 
d'Agemanament, que se encarregue de preparar el camí per a aquest fi, amb els 
següents objectius:

a)Determinació de les finalitats de l'agermanament dins d'una àmplia gamma 
que  pot  compendre  objectius  generals  de  caràcter  econòmic,cultural  esportiu, 
etcètera o la resolució de problemes concrets que afecten al municipi o a la cituat.
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b)  Contractes,  relacions,  intercanvis  d'informació  i  acords  previs  amb  els 
responsables de la futura ciutat en matèria d'agermanament.

c) Estudiar, aprovar i dur a terme un programa d'activitats comuns de manera 
que l'acte d'agermanament no s'acabe identificant exclusivament amb l'acte de la 
signatura oficial sinó que a més incloga un pla d'activitats concretes que siga:

− Reunions,  congressos,  jornades,  seminaris  (campaments  o  estades  de 
joves).

− Foment i incentiu de les relacions de caràcter econòmic i comercial com a 
fires  de  mostres,  reunions  professionals  congressos,  maifestacions 
esportives i artístiques,etcètera).

− Intercanvi de coneixements i experiència entre responsables diversos dels 
òrgans  de  direcció  i  gestió  ciutadana  i  municipal  amb  la  finalitat  de 
propiciar intercanvi d'iniciatives i millores en matèria de serveis ciutadans, 
urbanisme, circulació vial, subministraments, medi ambient...

− Desenvolupament  de programes de caràcter  sociocultural  a través dels 
contactes entre associacions ciutadanes d'ambdues entitats agermanades.

− Foment del turisme mutu entre ciutadans d'ambdues entitats participació 
en festes patronals de tots dos municipis i  organització de viatges,  
excursions i visites periòdiques que impliquen a la societat civil i als  
diferents sectors econòmics.”

Intervé  en  primer  lloc  el  senyor  Juan  Giner  Company,  portaveu  del  Grup 
Ciutadans.  En primer lloc desitja deixar constància que la moció no és conjunta. 
Seguidament  exposa  que  no la  pot  aprovar  fins  que  no  conega el  contingut  de 
l'agermanament.

Seguidament  pren la  paraula  el  senyor  Vicente  Ribes Iborra,  portaveu del 
Grup Popular. Considera que l'agermanament, en si mateix, sempre és positiu, que 
la  idea no és dolenta.  Cal  anar,  diu,  amb cura per a no crear  problemes. De la 
mateixa manera, diu, cal ser acurat amb el rescat dels Furs donat el seu caràcter 
feudal i afavoridor de les classes altes. També cal tenir coneixement del que va anar 
el bombardeig i  el comparatiu entre el qual va ocórrer a Xàtiva i  a Guernica. En 
aqueix sentit cal intentar destriar la simbologia de les persones dels partits i en açò 
aquests han de ser asèptics. Finalment manifesta el seu suport a l'agermanament 
però demana que quede condicionat a obrir la porta a altres agermanaments que no 
siguen polítics.

A la seua finalització interve la senyora Pilar Gimeno Calabuig, portaveu del 
Grup Compromís.  En la  seua opinió la  proposta té un fort  suport  social.  Des de 
Compromís, diu, es considera fonamental cercar l'agermanament amb altres pobles 
del Pais Valencià. Per exemple a compte del bombardeig del mercat d'Alacant o el 
bombardeig de pobles del Maestrazgo. Ambdues són accions contra la població civil 
com així ho va ser Xàtiva.
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Seguidament  el  senyor  Miguel  Angel  Lorente  López,  portaveu  del  Grup 
Esquerra Unida. Explica que el seu missatge és que Xàtiva necessita cooperar amb 
altres pobles, comunitats i paises. Amb Guernica hi ha un element comú que és el 
bombardeig. Aqueix és el nexe perquè no torne a ocórrer. Al costat d'aquest objectiu 
hi ha altres culturals, econòmics, mediambientals. Aqueixa comunitat de projectes és 
la que es persegueix. Tot el que fa sumar és positiu per a Xàtiva. Desitja anar més 
enllà del protocol i que siga la societat civil la que s'implique.

A continuació el senyor Ignacio Reig Sanchis, portaveu del Grup Socialista. Es 
mostra a favor. Ambdues ciutats comparteixen l'horror del bombardeig en el segle 
XX. El segle XXI ha de ser el de l'agermanament. No es tanca a la proposta de fer el 
propi amb altres ciutats.

I el Ple de l'Ajuntament, per vint 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, els tres vots dels regidors del grup municipal Compromís i 
els cinc vots dels regidors del grup municipal PP), una abstenció (el vot del regidor 
del grup municipal Ciudadanos) i cap vot en contra, adopta el següent ACORD:

UNIC.- Aprovar  la  proposta  presentada  per  a  l’agermanament  amb  la 
población de Gernika.

7.4.- MOCIÓ  PRESENTADA PER ACORD DE LA JUNTA DE PO RTAVEUS 
DEL DIA 26 DE GENER RELATIVA A LA CRISI  MIGRATÒRIA I  LA SITUACIÓ 
DELS REFUGIATS DE SIRIA.

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  27 de gener de 2016, registre 
d'entrada número 688, relativa a la crisi migratòria i la situació dels refugiats de Siria, 
amb el següent tenor literal:

“Ara mateix el Conflicte sirià està a punt d'entrar al seu sisé any, 4,6 milions de  
persones s'han convertit en refugiats, han abandonat les seues cases i han buscat 
refugi en països com el Líban, Jordania, Irak, Turquía i Egipte, i també el altres de la  
UE, on suporten unes dures condicions de vida que es segueix deteriorant, sense 
que a hores d'ara es trobe una solució a curt termini per a aquest conflicte. 

Els xiquets són els prinicipals afectats pel conflicte, més de 14 milions de xiquets de 
la  regió  sofreixen  els  efectes  del  cada  vegada  més  intens  conflicte  que  es  
desenvolupa en Siria. Més de 2,2 milions de xiquets i xiquetes viuen com a refugiats.  
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Els siris que fugeixen de la violència ho han perdut tot i en molts dels casos sols els 
queda la roba que porten al damunt. Depenen d'Ong's i de la bona voluntat de les  
comunitats d'acollida per poder sobreviure. Aquesta crisi humanitària -sense ser la 
unica- és la major a la que s'enfrenta la societat del món actual.

L'èxode  que  pateixen  aquestes  persones,  que  han  fugit  de  les  seus  cases  per  
motius de guerra, ha calat a les consciències de la gent. També  la sensibilitat i  
solidaritat  de  la  societat  civil  de  la  nostra  ciutat  es  va  posar  en  marxa  i  es  va 
coordinar en el  ple de l'Ajuntament el  12 de setembre on aprovavem una moció 
conjunta i per unanimitat per tal de constituir una comissió específica per atendre els  
potencials  refugiats  que  pugueren  arribar  a  Xàtiva  i  la  seua  comarca.  Alhora  
prenerem un  acord  on  instàvem el  govern  d'Espanya  a  recolçar  totes  les  vies 
diplomàtiques per actuar amb determinació en la busqueda de la pacificació dels  
paisos en conflicte així com a treballar en una política integral d'immigració i asil,  
recolzant les Ongd's, l'ACNUR i la UE.

Xàtiva, i els seus ciutadans i ciutadanes, hem complit la nostra part. En setembre de 
2015 crearem una comissió específica per atendre la possible vinguda dels refugiats  
organitzant-nos  junt  amb  els  agents  socials  de la  ciutat  (Creu  Roja,  Gent  de la 
consolació, Càritas, Compromís evangèlic, la Comunitat musulmana, les ames de 
casa,  la  UDP de  jubilitas  i  el  consell  de  la  joventut)  per  atendre  les  possibles  
demandes d'allojament,  roba, menjar, acompanyament etc.  

A més a més ens adherirem a la xarxa ciutats-refugi i convocarem la ciutadania per  
a  fer-nos arribar  les aportacions que des  de la  voluntarietat  puguerem oferir  als 
refugiats. Així mateix ens coordinarem amb la Direcció general d'Inclussió social i  
amb la Diputació de València posant a disposició els recursos de la nostra ciutat.

Econòmicament també l'Ajuntament va transferir al Fons valencià per la solidaritat 
2.000 euros  per recolzar les ONGS que treballen als països limítrofs del conflicte 
com  ACNUR  i  poder  comprar  els  materials  de  primera  necessitat,  mantes,  
potabilitzadores d'aigua, etc als campaments de refugiats.

Estem en 2016, celebrades nombroses reunions del alts mandataris europeus on 
ens oferien dades incertes dels acords, on es deien el 9 de setembre que Espanya  
acolliria 14,931 refugiats dels 120.000, el dia 10 que serien 17.600.... Esta és l'hora  
que els refugiats estan morint als camps i intentant arribar als països on creuen que 
trobaran una vida millor.

Si  fem  una  búsqueda  al  google  demanat  informació  del  conflicte  les  darreres  
entrades  que  puguem trobar  són  d'octubre  de  2015  i  la  veritat  és  que  la  gent  
continúa morint, sense cap solució, essent victimes de les mafies i patint desarraigo, 
fam i temperatures sota zero. Malauradament ens estem acostumbrant a escoltar  
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notícies  de  morts  als  mitjans  de  comunicació,  que  sols  es  convertixen  en 
estadístiques,  aumentant  el  sentiment  d'impotència  i  desmovilització  de  la 
ciutadania, i el desencís d'aquesta vers els responsables i les institucions europees 
que no donen solucions. Davant esta situació, des de l'ajuntament, como a cauce de 
participació  democràtica  i  impuls  de  la  solidaritat  de  la  ciutadania,  no  podem 
resignar-nos a estar de braços creuats. Per tot açò:

1. Exigim a la Generalitat i al Govern d'Espanya act ual:

a) Que, conscients de la  intolerable, per inhumana, situació que afecta a milions de 
persones inocents,  assumixquen la part de responsabilitat que els pertoca i actuen 
amb tota  urgència,  liderant  les solucions  que estiguen en el  marc  de les seues  
competències i exigint, on corresponga, l'aprovació i implementació inmediata de les  
que subsidiariament es precisen, tot considerant que el retard en l'adopció de les  
mateixes significa vides i sufriment de les persones i conrreu d'actituds xenofobes,  
racistes i insolidàries, perilloses per a una sana convivència  social

b) Que, en la seua gestió de govern, prioritzen fonamentalment els criteris d'atenció  
a les necessitats bàsiques a les persones necessitades  i a la promoció del bé comú,  
des dels principis de justicia, equitat, solidaritat i eficiència, per tal de fer possible  
que totes les persones pugam  exercir plenament els nostres Drets Humans

c) Que adopten les mesures escaients per una efectiva lluita contra les causes que  
provoquen la inmigració forçada per guerres, fam, persecució i pobresa extrema de 
milions de persones, amb tot el que açò comporta. Reclamen, per tant, una acurada  
i trasparent gestió dels recursos disponibles; una legislació  àgil i congruent amb els  
principis assenyalats, i una gestió politica i administrativa al servei per igual de totes  
les persones, especialment de les més desafavorides,  i  no pas d'altres interesos 
inconfessables

2. Instem als  partits  polítics  que  tenen  la  responsabi litat  de  lesgislar  i,  
especialment,  als  qui  van a   conformar  un  nou gover n,  a  que actuen 
d'acord  amb  el  sentir  i  els  valos  comuns  exposats  que  entenem  vol  la  
ciutadania.  I  a  que  troben  la  manera  de   concretitzar-los  operativament,  
impolsant la construcció d'una Cultura de Pau; la adequada utilització dels 
mitjans de comunicació publics en la conformació d'un sentir social inclussiu; 
la efectiva lluita contra les injusticies i  desigualtats; la erradicació del tràfic 
d'armes i de persones, la preeminència abusiva dels valors econòmics sobre 
els de la persona i el treball, en definitiva,  per una Educació en la Solidaritat 

3. I encoratgem al nostre poble  per que no defallixca en els bons sentiments 
que ens han mogut estos mesos, ans al contrari, continuem amb la mateixa 
disponibilitat, sapiàm reviscolar la consciencia del que, junts en lo substancial,  

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 1, DE 30 DE GENER DE 2016

18



podem aconseguir i reafermem el nostre aconseguir per continuar treballant  
en este camí.”

Intervé  en  primer  lloc  el  senyor  Juan  Giner  Company,  portaveu  del  Grup 
Ciutadans.  Mostra el seu total suport a qualsevol iniciativa per a tractar d'avortar una 
crisi humanitària que es converteix en quotidiana i fa immune la consciència pública. 
La proposta, diu, va dirigida al fet que el treball col·lectiu no quede en l'oblit. Felicita i 
reconeix la labor del coordinador de la Comissió de Xàtiva, Joan Bou.

Seguidament pren la paraula la senyora María José Pla Casanova, portaveu 
del Grup Popular. Considera que els poders públics no poden quedar-se quiets ni 
apartar la mirada davant el que està ocorrent a Síria. Xàtiva, diu, va treballar bé per a 
mobilitzar-se però certament els Governs nacionals i  supranacionals no permeten 
que les mesures acaben portant-se a terme. En la seua opinió els drets humans 
exigeixen obligacions humanes.

A la seua finalització intervé la senyora Cristina Suñer Tormo, portaveu del 
Grup Compromís.En la seua opinió és important recordar les xifres. La Unió Europea 
és conscient des de fa molts mesos però no fa gens. En l'Estat Español la situació és 
encara  pitjor  ja  que  es  denega  l'efectivitat  de  les  mesures  que  vénen  d'altres 
Administracions o de la societat civil. Mentrestant els refugiats segueixen morint en 
les costes. Europa ha d'adoptar un model no sostenible d'acolliment de refugiats. Cal 
exigir  a  l'Estat  consciencia  i  treballar  en  formació.  S'està  vulnerant  el  dret 
internacional.

Seguidament  fa us de la paraula el senyor Miguel Alcocel Maset, portaveu del 
Grup  Esquerra  Unida.  Recorda  que  quan  va  prendre  possessió  del  càrrec  de 
Regidor  es  va  comprometre  a  lloc  pels  germans  que  moren  en  el  Mediterrani. 
Aquestes mocions són necessàries perquè la urgència és molt efímera. L'Ajuntament 
ha d'adoptar mesures perquè a aquesta moció se li de la màxima difusió perquè la 
societat recupere la consciència. Demana a l'Alcalde que es faça un esforç per a fer 
efectiva aqueixa màxima difusió.

Finalment   la  senyora   Xelo  Angulo  Luna,  portaveu  del  Grup  Socialista. 
Manifesta que la moció no és un text tipus sinó una proposta pròpia de la societat 
civil  setabense.  El  conflicte  de  Síria  dura  set  anys  però  no  s'ha  instal·lat  en 
l'imaginari  col·lectiu  fins  al  coneixement  d'imatges  tràgiques.  L'obligació  de  la 
Corporació és recordar-ho. Agraeix a tots els grups la disposició mostrada i critica 
l'actitud dels Governs estatal i europeu. Avui, diu, es commemora l'aniversari de la 
mort de Gandhi. Anuncia que continuaran treballant.

I el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, adopta el següent ACORD:
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UNIC.- Aprovar la proposta conjunta relativa a la crisi migratòria i la situación 
dels refugiats de Siria.

8é.- DESPATX EXTRAORDINARI.

8.1.- MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS PO LÍTICS 
PSOE,  EUPV:AC  I  COMPROMÍSM   PER  QUE  L'AJUNTAMENT  DE  XÀTIVA 
RECOLZE PÚBLICAMENT LA INICIATIVA DE DECLARAR BIC L ES NORMES DE 
CASTELLÓ.

El senyor Secretari sol·licita declaració d'urgència per a passar a tractar el 
present  assumpte  no  inclòs  en  l'Ordre  del  Dia,  declaració  que  es  confereix  per 
majoria de vint 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, 
els tres vots dels regidors del grup municipal Compromís i els cinc vots dels regidors 
del  grup  municipal  PP),  una  abstenció  (el  vot  del  regidor  del  grup  municipal 
Ciudadanos) i cap vot en contra

A continuació es dóna lectura de la Moció presentada el 27 de gener de 2016, 
registre d'entrada número 688, relativa al recolzament públic la iniciativa de declarar 
BIC les Normes de Castelló, amb el següent tenor literal:

“El passat 21 de desembre de 2015, la Conselleria d'Educació va donar llum verda a  
la declaració de Bé d'Interés Cultural (BIC) de les Normes de Castelló. Un patrimoni  
normatiu que calia protegir perquè està inevitablement lligat a la pervivència de la  
nostra llengua.

La llengua pròpia és la més alta manifestació de la personalitat d'un poble. Al llarg  
dels segles, els valencians s'han convertit en dipositaris de l'herència d'una llengua 
amb  una  grandesa  literària  que,  com  a  vehicle  de  pensament,  educació  i  
comunicació , està en constant evolució i s'enriqueix gràcies a l'ús i la fidelitat dels  
seus  parlants.  Com  a  resultat  d'aquest  compromís,  el  valencià  constitueix  el  
patrimoni lingüístic col·lectiu que ens caracteritza i agermana. Aquest és l'esperit que  
va moure les entitats i personalitats més representatives del món cultural valencià de 
començament del segle XX a bastir u8n acord amb l'objectiu d'establir unes bases 
per a la unificació ortogràfica del valencià. Les Normes de Castelló es presenten  
com a fruit del consens social, element important en tots els processos culturals que  
impulsen  el  progrés  humà.  En  conseqüència,  són  percebudes  com a  expressió 
d'estima i fidelitat al valencià, d'un ús conscient i tolerant de la llengua que es renova 
i transmet de generació en generació com a signe d'identitat i de vertebració de la  
societat valenciana.

La  iniciativa  de  declarar  BIC  Les  Normes  de  Castelló  va  arrancar  el  2010  a  
l'Ajuntament de Castelló. Allí el nostre company Enric Nomdedéu va presentar una 
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moció la qual tots els grups la van recolzar.  A més, es van sumar la Universitat  
Jaume I i l'Acadèmica Valenciana de la Llengua. Quan esta petició va arribar a la 
taula del Consell va acabar silenciada a un calaix. 5 anys després podem sentir-nos 
orgullosos que el nostre govern haja recuperat l'expedient resolent-lo favorablement.

Ara,  des  de  la  Federació  Valenciana  de  Municipis  i  Províncies  s'insta  als  
ajuntaments  a  participar  d'este  fet  i  nosaltres,  COMPROMÍS  PER  XÀTIVA,  
considerem que no podem perdre l'oportunitat de manifestar la nostra satisfacció pel 
reconeixement i el nostre recolzament institucional a les Normes de Castelló en ser 
una ferramenta fonamental per fer de la nostra llengua un patrimoni col·lectiu.

Les  Normes  de  Castelló  estan  reconegudes  com una  base  històrica  oficial  dels 
criteris de normativització de la llengua dels valencians, de la seua unitat amb els 
parlars  dels  territoris  germans,  i  de  la  riquesa  i  la  dignitat  de  les  seues  
característiques  lingüístiques  pròpies.  Aquest  fet,  junament  amb  la  seua 
consideració  com  a  expressió  del  consens  entre  els  valencians  i  com  a 
representació del compromís de lleialtat amb la llengua, les converteixen en element  
essencial del patrimoni cultural de tota la societat valenciana contemporània.

Per aquests motius proposen els següents ACORDS

1.-  Transmetre  a  la  Conselleria  de  Cultura,  abans  del  16  de  febrer,  la  nostra  
satisfacció i conformitat pel nomenament de BIC de les Normes de Castelló.

2.- Transmetre a la Conselleria de Cultura la nostra voluntat de recolzar qualsevol 
iniciativa derivada del nomenament com a BIC de les Normes de Castelló per al  
foment del valencià.”

Pren la paraula el senyor Vicente Ribes Iborra, portaveu del Grup Popular. 
Manifesta el seu suport a la defensa de l'ús del valència pel que en aquest aspecte 
gens ha d'objectar. Sobre les Normes de Castelló diu que no van ser redactades per 
persones presentables. Van ser pensades només per a valencià-parlants i a més per 
a valencià-parlants clàssics.  Són molt  imperfectes.  Hi  ha molt  poca població que 
malgrat estudiar valencià ho sàpia escriure bé, i açò és per culpa de les Normes de 
Castelló. L'anglès no té normes i funciona bé. El valencià no. L'educació s'exercix 
sobre la base de les Normes de Castelló, i açò està bé, però tampoc és qüestió de 
sacralitzar-les, diu.

Seguidament  el  senyor  Joan  Josep  García  Terol,  portaveu  del  Grup 
Compromís. Explica que la moció reconeix a els qui en 1932 van participar en les 
Normes com a element de dignificació de la Llengua i foment de la mateixa. Les 
Normes tenien  el  suport  de tota  la  societat  i  van contribuir  a  la  superviviencia  i 
dignificació del valencià. Van cohesionar el territori lingüísticament. Açò va permetre 
que  avui  hi  haja  una  uniformitat,  cosa  que  en  l'actualitat  s'ha  anat  continuant  i 
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potenciant. És un repte de l'actual Govern normalitzar l'ús del valencià, la qual cosa 
millorarà  notablement  amb  la  recuperació  de  la  televisió  valenciana.  El 
reconeixement a les Normes, diu, és molt merescut. Entrar en la disquisició de la 
bondat filològica de les Normes no és l'important sinó la seua vocació unificadora. El 
valencià no és l'anglès. Les Normes, en suma, són de gran transcendència.

A  la  seua  finalització  intervé  la  senyora  María  Amor  Amorós  Giménez, 
portaveu del  Grup Esquerra Unida. Diu que les Normes són un referent per a la 
Llengua que senta les bases per al seu ulterior desenvolupament sobre una base 
d'unitat  i  normalització  a  una  llengua  atacada  per  agents  externs.  Gràcies  a  la 
posada en pràctica del consens en un assumpte tan delicat es van aconseguir grans 
resultats dels quals avui gaudim. A Castelló es van deixar de costat les diferències 
en favor de l'acord. Avui, des de Xàtiva es reconeix que la defensa del patrimoni no 
solament ha de ser conservacionista sinó protectora de valors. La normalització de 
l'ús de la Llengua va ser la realitat d'un consens històric en un moment convuls. En 
el Segle XXI la situació és més favorable i la llei reconeix el valencià com a signe 
d'identitat.  Els enfrontaments entre normes d'ús del valencià hagueren portat a la 
seua desaparició. La societat va incorporar a les seues vides l'ús de la Llengua sota 
les Normes de Castelló i també en l'educació. Àdhuc amb açò queda encara molt per 
fer.

Tanca les intervencions el  senyor Ignacio Reig Sanchis, portaveu del Grup 
Socialiste. Considera que les Normes de Castelló són patrimoni normatiu que convé 
protegir. sense ells avui no hi hauria un valencià uniforme doncs la Llengua no seria 
més que paper mullat. El Partit Popular sacralitzá la paella, en la seua opinió són 
més mereixedors de tal condició les Normes de Castelló.

I  el  Ple  de l'Ajuntament, per majoria de 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,  els  tres  vots  dels  regidors  del  grup 
municipal Compromís) sis abstencions (els cinc vots dels regidors del grup municipal 
PP i el vot del regidor del grup municipal Ciudadanos) i cap vot en contra, adopta el 
següent ACORD:

UNIC.-  Aprovar la proposta conjunta moció presentada pels portaveus dels 
grups polítics PSOE, EUPV:AC i Compromís  per que l'Ajuntament de Xàtiva recolze 
públicament la iniciativa de declarar BIC les Normes de Castelló.

8.2.-  MOCIÓ  PRESENTADA PER ROGER CERDÀ BOLUDA,  ALC ALDE 
PRESIDENT.
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El senyor Secretari sol·licita declaració d'urgència per a passar a tractar el 
present  assumpte  no  inclòs  en  l'Ordre  del  Dia,  declaració  que  es  confereix  per 
unanimitat.

A continuació es dóna lectura de la Moció presentada pel senyor Alcalde en el 
mateix moment de la sessió relativa al expedient per a desafectar del domini públic 
una superfície de 2.285 m2 de la parcel·la de 400.000 m2 propietat de la Generalitat 
Valenciana en el que constitueix el Castell de Xàtiva el seu entorn i posterior venda, 
amb el següent tenor literal:

“MOCIÓ  a  l'efecte  de  la  seua  prèvia  declaració  d'urgència  i  ulterior  presa  en 
consideració.

1. Durant 2014 i el primer semestre de 2015 la Generalitat Valenciana va tramitar  
expedient per a desafectar del domini públic una superfície de 2.285 m2 de la 
parcel·la de 400.000 m2 de la seua propietat en el que constitueix el Castell de  
Xàtiva el seu entorn.

2. Aquest expedient va finalitzar amb la ulterior venda directa de la citada superfície  
desafectada,  després  d'obtenir  el  corresponent  pronunciament  favorable  de la  
Direcció  general  de  Patrimoni  Cultural  Valencià  de  la  pròpia  Generalitat  
Valenciana.

3. El 10 de juliol de 2015, menys d'un mes després de la presa de possessió de la 
nova Corporació i la investidura d'aquest Alcalde, la Generalitat, com a propietari  
del  citat  immoble,  va  comunicar  a  l'Ajuntament  la  necessitat  de  modificar  
puntualment el  conveni subscrit  el 19 de maig de 2000 per a la delegació de  
l'exercici de les activitats de manteniment, vigilància, conservació i gaudi públic  
del Castell  de Xàtiva i la seua ciutadella, detraguent de la superfície inicial els  
2.285 m2 que la Generalitat havia venut per decisió pròpia i unilateral.

4. Havent-se publicat en data 29 de gener de 2016 la modificació del citat conveni i  
resultant  convenient per als interessos públics estudiar fórmules que pogueren  
conduir a una revisió de l'acord de desafectació i alienació,

propose al Ple el següent:

PRIMER.-  Que  se  sol·licite  a  la  Generalitat  Valenciana  còpia  íntegra  del  citat  
expedient que ha conduït a la modificació puntual del conveni subscrit el 19 de maig 
de 2000 per a la delegació de l'exercici de les activitats de manteniment, vigilància,  
consrvació i gaudi públic del Castell de Xàtiva i la seua ciutadella, detraguent de la  
superfície inicial els 2.285 m2 venuts.
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SEGON.- Que s'encarregue als serveis jurídics municipals l'emissió d'informe sobre  
les línies que en dret puguen obrir-se tendents a la revisió del meritat acte.

TERCER.- Declarar formalment el desacord d'aquest Ajuntament i de la seua actual  
Corporació amb la decició presa per la Generalitat Valenciana.”

Intervé, en primer lloc, el senyor Alcalde per a explicar el contingut de la moció 
per ell mateix presentada. Manifesta que l'adquirente del domini públic desafectat és 
l'Hotel Montsant qui ha annexionat la parcel·la a les seues instal·lacions.

Seguidament el senyor Juan Giner Company, portaveu del Grup Ciutadans. 
Entén  que  la  Generalitat  ha  actuat  unilateralment  i  sense  donar  la  informació 
suficient. Manifesta que quan tinga tota la informació decidirà.

A la seua finalització pren la paraula el senyor Vicente Ribes Iborra, portaveu 
del Grup Popular. Es mostra favorable a sol·licitar la informació però no a prejutjar.

En  acabar  intevé  la  senyora  Cristina  Suñer  Tormo,  portaveu  del  Grup 
Compromís. Es mostra favorable a la petició d'informació i mostra estranyesa pel fet 
que  el  Grup  Popular  no  sàpia  perquè  va  consentir  amb  la  tramitació  d'aquest 
expedient  quan governava. Primer es va produir  una desafectació i  després una 
venda  directa,  i  açò  amb l'apadrinament  del  Govern  municipal.  Es  manifesta  en 
contra que una part del Castell passe a propietat privada.

Seguidament parla el senyor Miguel Angel Lorente López.  Comenta que al 
març de 2015 es va conèixer la desafectació i Esquerra Unida es va oposar a tal 
decisió, encara que el titular del ben fóra la Generalitat. Avui desitja anar més enllà i 
tractar de revertir una situació que no va ser informada degudament, com menys als 
Grups de l'oposició. Cal tractar que una parcel·la de gran simbolisme per a Xàtiva 
torne a ser pública, doncs és patrimoni heretat que cal transmetre. Es reafirma en la 
posició que no es faça res en el Castell que desvirtue el que és.

El senyor Miguel Alcocel Maset sol·licita de nou la lectura de la part dispositiva 
de la moció. Després de procedir a açò el senyor Alcalde, el senyor Alcocel Maset 
demana que  quede clar  que el  que se sol·licita  és l'expedient  de desafectació  i 
venda.

Finalment tanca el debat el senyor Alcalde dient que és necessari estudiar la 
possible reversió de l'acord de venda i desafectació.

I  el  Ple  de l'Ajuntament, per  majoria  de setze 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,  els  tres  vots  dels  regidors  del  grup 
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municipal  Compromís  i  el  vot  del  regidor  del  grup  municipal  Ciudadanos)  cinc 
abstencions (els  cinc vots  dels  regidors  del  grup municipal)  i  cap vot  en contra, 
adopta el següent ACORD:

UNIC.-  Aprovar la moció presentada pel senyor Alcalde relativa al expedient 
per a desafectar del domini públic una superfície de 2.285 m2 de la parcel·la de 
400.000 m2 propietat de la Generalitat Valenciana en el que constitueix el Castell de 
Xàtiva el seu entorn i posterior venda.

9é.- PRECS I PREGUNTES

Es formulen els següents precs i preguntes: 

A) El senyor Juan Giner Company, portaveu del Grup Ciutadans agraeix al Regidor 
de  Cultura  senyor  Estellés  Carrasco  l'informe  estès  sobre  les  despeses  de 
l'homenage a Raimon, dels quals 8.600 € més 31.000 € corresponen a caché del 
cantant. No s'inclouen, diu, despeses que haurien d'estar presents en l'informe. 
Apareixen  els  ingressos  però  alguns  no  són  en  metàl·lic  i  uns  altres  no  els 
considera tals. Opina que el balanç econòmic no és seriós i es disfressa el cost 
real. Demana el cost real i  íntegre amb aplicació de totes les partides que ho 
componen. Els veïns volen conèixer la veritat i demana transparència.

A la  seua finalització  el  senyor Alcalde detalla l'informe que, diu,  té en 
l'estat dels ingressos parteix en metàl·lic i una altra part en patrimoni. En tot cas 
prenent els ingressos en metàl·lic i restant les despeses efectives el resultat és 
de 2.000 euros positius més la incorporació patrimonial.

B) La senyora Maria José Pla Casanova, portaveu del Grup Popular, manifesta que 
en el portal de transparència apareixen unes retribucions que no són les que va 
aprovar el ple.

A açò respon el senyor Alcalde dient que es devia a un error que es va esmenar 
ahir.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les tretze hores i vint-i-cinc 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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