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Sra. Cristina Maria
Sra. Maria Pilar
Sra. Maria Empar
GRUP CIUDADANOS:
Sr.

Juan

La Sra. Pilar Gimeno Calabuig, regidora del grup municipal Compromís,
no està present en la ratificació de la inclussió del punt 9.3. de l'ordre del dia.
El Sr. Jordi Estellés Carrasco, regidor del grup municipal socialista, no
està present en la votació de la declaració d'urgència de la moció del punt 10.1
de l'ordre del dia.
A la Ciutat de Xàtiva, a les onze del dia vint-i-huit de juliol de dos mil
díhuit, es reuneixen a la Sala 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 una única convocatòria la sessió ordinària prèviament
convocada.

El Ple es constitueix vàlidament per complir els assistents amb més del
terç del nombre legal dels seus membres i assistir el president i el secretari.
El Sr. Alcalde declara oberta la sessió, que es desenvolupa conforme al
següent ORDRE DEL DIA:
1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 30 DE JUNY DE 2018.
De conformitat amb el preceptuat en l'article 91 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de
2
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La Corporació està assistida pel secretari Rafael Pérez Alborch que, a
més, actua com a fedatari i per la interventora, Carmen Savalls Sanfélix.

novembre de 1986, l’Alcalde President pregunta si algun membre de la
Corporació ha de formular alguna observació de l'acta de la sessió anterior, que
ha estat distribuïda juntament amb la convocatòria d'aquesta sessió.
A continuació i no formulant-se cap objecció, per unanimitat dels vint-i-un
membres presents, s'aprova l'acta corresponent a la sessió ordinària, celebrada
el dia 30 de juny de 2018.
2n. EXP. NÚM. 1757/2015, MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL CALENDARI
DE SESSIONS CORRESPONENT ALS MESOS D'AGOST I SETEMBRE DE
2018.
Atesa la proposta del sr. Alcalde-President, de 12 de juliol de 2018, sobre
modificació puntual del calendari de sessions ordinàries del Ple.
Atès el dictamen favorable a la proposta referida de la Comissió
Informativa Permanent de Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes, de
data 20 de juliol de 2018, sobre modificació puntual del calendari de sessions
ordinàries del Ple corresponent als mesos d'agost i setembre de 2018, amb el
tenor literal següent:
«Atès l'acord d'aprovació del calendari de sessions adoptat per al vigent
mandat pel Ple municipal en sessió celebrada el passat dia 4 de juliol de 2015.

Atesa la conveniència de modificar puntualment el calendari de sessions
ordinàries per als referits mesos d'agost i setembre, motivades per les vacances
estivals, i vista la impossibilitat de celebrar les sessions ordinaries: el dia 25
d'agost de 2018, s'expressa la conveniència de desplaçar la dita sessió al dia
15 de setembre de 2018, a les 11:00'- hores, i la de del dia 29 de setembre de
2018, es desplaçaria al dia 6 d'octubre de 2018.
Per tot allò que s'ha exposat, vinc a proposar al Ple:
Únic.- Que es modifique puntualment el calendari sessions ordinàries del
ple pel que fa als mesos d'agost i setembre de 2018, que passarien a celebrarse la corresponent al mes d'agost se celebraria en sessió ordinària el dissabte
3
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Atès que, d'acord amb el dit calendari, el Ple celebrarà sessió ordinària
l'últim dissabte de cada mes, a les 11:00'- hores, la qual cosa suposa que les
sessions ordinàries corresponents als mesos d'agost i setembre deurien de
celebrar-se el 25 d'agost i el 29 de setembre, respectivament.

15 de setembre, a les 11:00'- hores, i la corresponent al mes de setembre se
celebraria en sessió ordinària el dissabte 6 d'octubre, a les 11:00'- hores.»
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un regidors que de dret i fet
componen la corporació, ACORDA:
Únic. Aprovar la proposta anteriorment transcrita sobre modificació del
calendari de sessions ordinàries del Ple corresponent als mesos d'agost i
setembre del present any 2018.
No es produeix cap intervenció.
3r. EXP. NÚM.
4289/2018, SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT
LABORAL D'ARTURO JAVIER MARTÍN OLIVARES.

Vist l'informe emés pel Departament de Planificació i Gestió dels
Recursos Humans juntament amb el conforme, fiscalitzat i signat per la
Intervenció Municipal, en el què s'informa que tenint en compte que la pretensió
de l'interessat s'inclou entre les excepcions a la prohibició general de
compatibilitat contemplada en la Llei 53/1984, en el seu article 3º, funció docent,
no superant la dedicació el règim a temps parcial contemplat en el Real
598/1985, de 30 d'abril, (article 14), que estableix el límit màxim fins a 30 hores
setmanals per a considerar la jornada a temps parcial i es proposa l'autorització
de la compatibilitat d'Arturo Javier Martín Olivares per a l'exercici de les seues
funcions en el lloc d' economista responsable del Departament de Recursos
Financers en aquest Ajuntament i com a professor associat en el Departament
d'Economia i Ciències Socials en la Universitat Politècnica de València, extensió
universitaria d'Alcoi, en horari de vesprada els dijous de 15:30 a 20:30.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent de
Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes, de data 20 de juliol de 2018, en
relació a l'expedient de compatibilitat laboral d´Arturo Javier Martín Olivares.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un regidors que de dret i fet
4
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Per Arturo Javier Martín Olivares, Economista responsable del
Departament de Recursos financers, Tècnic Superior d'Administració Especial
de la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament, s'ha presentat
sol·licitud en la qual sol·licita se li concedisca la compatibilitat laboral per a
exercir com a professor associat en el Departament d'Economia i Ciències
Socials en la Universitat Politècnica de València, extensió universitaria d'Alcoi,
en horari de vesprada els dijous de 15:30 a 20:30.

componen la corporació, ACORDA:
Primer. Autoritzar la compatibilitat de Javier Martín Olivares, Economista
de la Plantilla de Personal Funcionari, per a l'exercici de les seues funcions en el
lloc d' economista responsable del Departament de Recursos Financers en
aquest Ajuntament i com a professor associat en el Departament d'Economia i
Ciències Socials en la Universitat Politècnica de València, extensió universitaria
d'Alcoi, en horari de vesprada els dijous de 15:30 a 20:30 hores.
Segon. Notificar el present acord a l'interessat i adonar del mateix al
departament de Recursos Humans i al Regidor delegat.
No es produeix cap intervenció.
4r. EXP. NÚM. 3120/2018, ORDENANCES FISCALS ANY 2019:
APROVACIÓ INICIAL
Pel Secretari se n’adona del dictamen de la comissió sobre la proposta de
modificació de les ordenances fiscals per a 2019, formulada pels responsables
del departaments afectats i que afecta a les ordenances següents:
Taxa reguladora de les proves selectives de personal.
Taxa de recollida de fem.
Impost sobre increment del valor dels terrenys (Plusvàlua)
Ordenança municipal reguladora del servei de l'aigua potable
Taxa per reproducció de documents conservats en l´arxiu municipal.
Preus públics de les instal·lacions esportives adscrites al Consell Esportiu.
Preu públic per assistència al Conservatori Elemental de Música Lluís

Vist allò establert a l’article 17 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en relació a la modificació de les ordenances fiscals, i que
l’entrada en vigor es produirà quan es publique el nou text en el Butlletí Oficial,
prèvia exposició pública durant el termini de 30 dies, durant els quals els
interessats podran presentar les reclamacions que estimen oportunes.
Vist que l’expedient ha estat fiscalitzat de conformitat per la interventora.
Vist que la Comissio de Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes, en
sessió celebrada el 20 de juliol va dictaminar favorablement la proposta de
5
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Milà.

modificació de les ordenances fiscals.
El Ple de l'Ajuntament, per quinze vots a favor (el vot del Sr. AlcaldePresident, els sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els cinc vots dels
regidors del grup municipal EUPV: AC i els tres de les regidores del grup
municipal Compromís), sis abstencions (les cinc dels regidors del grup municipal
PP i la del regidor del grup municipal Ciudadanos) i cap vot en contra, ACORDA:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança fiscal reguladora per a la concurrència a proves selectives de
personal de l'Ajuntament de Xàtiva
Article 8. Exempció i Bonificació

2. Gaudiran d'una bonificació del 50 per cent els empleats/empleades que
participen en processos de funcionarització i/o de consolidació d'ocupació així
com els funcionaris/funcionàries que participen en processos de promoció
interna i les persones, membres d´una familia nombrosa
Taxa de recollida de fem
Article 5è. Exempcions i bonificacions.
Les unitats fiscals, els ingressos familiars de les quals siguen, en el seu
conjunt, inferiors al salari mínim interprofessional, se’ls aplicarà la quota reduïda.
S’aplicarà una bonificació del 30% a totes les tarifes, excepte les tarifes
corresponents a grans productors.
Plusvàlua
6
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1. Estaran exemptes del pagament de la taxa:
Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.
Les persones que figuraren com a demandants d'ocupació durant el
termini, almenys, d'un any anterior a la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds de proves selectives d'accés als Cossos i Escales de
funcionaris/funcionàries o a les categories de personal laboral de l'Ajuntament
de Xàtiva.
Dones victimes de violència de gènere així com a les persones titulars i
integrants de família monoparentals.
Se sol·licitarà a Serveis Socials de l'Ajuntament de Xàtiva emeta
certificació actualitzada de ser víctima de violència de gènere.

Article 5è Bonificacions
Tenen una bonificacio del 95% en la quota tributària quan la transmissió
de la propietat, usdefruits i nuedes propietas, es produïsca per mort a favor del
cònjuge o parella de fet, degudament inscrita al registre municipal i/o autonómic,
descendents, ascendents i adoptats, sempre que la propietat siga la vivenda
habitual del causant, entenguent-se com a tal haver estat empadronat el dos
anys anteriors.
La bonificació regulada en aquest article s’aplicar d’ofici sempre que, dels
documents obrants en poder de l’Ajuntament resulte de manera indubtable que
concorren les circumstàncies mencionades i els requisits de parentesc.
Ordenança municipal reguladora del servei de l´aigua potable
Article 5è. Tipus de contractació:
El subministrament d'aigua potable podrà contractar-se:
• Per a usos domèstics, directament pels propietaris
o pels seus
representants legals.
• Per a usos industrials, comercials, de serveis, etc., pel propietaris o pel
representant legal del local, indústria o comerç, havent de comptar amb la
llicència provisional d'obertura d'establiment.
• Per a obres de construcció haurà de sol·licitar-se especialment pel
promotor o pel propietari de la vivenda, assenyalant-se pel servei
l'emplaçament del comptador, així com les obres de protecció del mateix.

A)
•
•
•
•
•

Per a usos domèstics:
Sol.licitud d'alta
Document que acredite la propietat (rebut IBI, escriptura propietat)
Butlleti d’instal·lació, complimentat i signat per un instal·lador en el que
s’especifique que s’ha realitzat una revissió de la instal·lacio.
Llicència de 1ª ocupació para habitatges de nova construcció o qualificació
de VPO
Llicència de 2ª ocupació o declaració responsable de renovació de llicència
d'ocupació d'habitatge

B) Per a usos industrials, comercials, professionals, de serveis, etc. :
7
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Per a contractar el subministrament d’aigua potable haurà de presentar la
següent documentació :

•
•
•
•

Sol.licitud d'alta
Document que acredite la propietat (rebut IBI, escriptura propietat)
Butlleti d’instal·lació, complimentat i signat per un instal·lador en el que
s’especifique que s’ha realitzat una revissió de la instal·lació
Fotocòpia de la sol.licitud de llicència d’activitat

C) Per a realització d’obres
• Sol·licitud d'alta provisional d'aigua
• Butlletí d’instal·lació, complimentat i signat per un instal·lador en el que
s’especifique que s’ha realitzat una revissió de la instal·lació
• Fotocòpia de la llicència d’obres
A més dels casos expressats, el Servei podrà contractar el
subministrament d'aigua potable per a boques o hidratants contra incendis en
propietat particular, i en aquest cas, haurà de subscriure's contracte especial.
A l'aigua contractada no podrà donar-se-li més aplicació que la pactada
expressament segons la modalitat del contracte. No podrà cedir-se ni
subarrendar-se.

•

•

•

Exigència de projecte tècnic per a aquelles instal·lacions receptores amb
diàmetre del tub d'alimentació igual o superior a 51 mm., o que continguen
més de trenta instal·lacions individuals.
Exigència del Butlletí d'Instal·lació: amb subjecció al model oficial, expedit
pels Serveis Territorials d'Indústria i, Energia, per a les instal·lacions
receptores en obres de nova planta i en les obres de reforma que afecten a
les instal·lacions internes, així com en les instal·lacions provisionals per a
realització d'obres.
Control previ a realitzar pels serveis municipals abans de procedir al
subministrament de l'aigua, comprovant els dispositius de maniobra i
l'estanqueïtat de la instal·lació.
Taxa per reproducció de documents conservats en l´arxiu municipal.
Article 1r: Fonaments i naturalesa

De conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 27 i en concret
el 20 4 a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
8
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S'aplicarà el procediment establit per a la connexió d'instal·lacions
receptores d'aigua potable en les Ordens de la Conselleria d'Indústria, Comerç i
Turisme de 28 de maig de 1985 (D.O.G.V de 11-7-85 i 27-6-85), mitjançant:

estableix la Taxa per Reproducció i digitalització de documents conservats en
l’arxiu municipal, que es regirà per la present Ordenança Fiscal.
Article 2n: Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de
digitalització dels documents, tant històrics com administratius, dipositats a l’arxiu
municipal, o per l'expedició de còpies dels ja existents, en l'àmbit de la
competència del servei d’arxiu municipal.
Article 3r: Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i
les entitats al fet que esrefereix l'article 35 de la Llei General Tributària que
sol·liciten l'emissió dels documents en cada cas.
Article 4r: Quota tributària
La quota tributària consistirà en una quantitat d'acord amb la següent
tarifa:
REPRODUCCIONS DIGITALS
PREU
Imatges editades i tractades en alta resolució (TIFF)....................................1,50 €
Imatges en JPG (Resolució 200 ppp).............................................................0,26 €
Digitalització de plànols................................................................................17,33 €

SUBMINISTRAMENT DE CÒPIES EN DISCS ÒPTICS
PREU
CD...................................................................................................................0,50 €
DVD.................................................................................................................0,80 €
Article 5è: Esdevinc
Les taxes es reportaran quan s'inicie l'activitat municipal que constitueix el
seu fet imposable, és a dir, des del moment de la presentació de la corresponent
sol·licitud de prestació del servei, en el Registre General de l'Ajuntament.
Article 6è: Gestió i Liquidació
9
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PREU
REPRODUCCIONS EN PAPER
DIN A 4 fins 10 còpies.....................................................................................0,30 €
DIN A-4 a partir de 10 còpies..........................................................................0,20 €
DIN A-3............................................................................................................0,45 €

Les persones interessades a disposar documents dipositats en l’arxiu
municipal, als quals es refereix la present Ordenança, complimentaran un
formulari de sol·licitud de reproducció de documents. A continuació el servei
d'arxiu pressupostarà els treballs a realitzar, segons les tarifes establertes en la
present ordenança fiscal i enviarà el corresponent pressupost a l’interessat, el
qual presentarà el justificant de pagament de les taxes davant el Registre
General de l’Ajuntament. En el termini que s'indique a l'interessat en cada cas,
es facilitaran els documents que va sol·licitar i unirà a l'expedient, per a
constància, el resguard de l'ingrés.
Els expedients ultimats es remetran mensualment, per a la seua
comprovació, a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament.
Disposició Final
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor des de la seua publicació
definitiva en el Butlletí Oficial de la Província.
Preus públics per l'ús de les instal·lacions esportives.
Article 1. Fonament i naturalesa.

Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable dels preus públics la prestació del servei,
realització d'activitats i utilització de les instal·lacions esportives de propietat
municipal.
Article 3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius d'aquests preus públics, totes les persones físiques
o jurídiques i les entitats al fet que es refereix l'article 36 de la Llei
58/2003,General Tributària,de 17 de desembre que sol·liciten la utilització de les
10

Codi Validació: 3RSCERSN6N2NL26WYQZW5C5RL | Verificació: http://xativa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 51

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució Espanyola i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el previst en els
articles 41 a 42 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals,i la Llei
8/1989 de Taxes i Preus públics, aquest Ajuntament estableix els preus públics
per prestació de serveis, realització d'activitats esportives i utilització de les
instal·lacions esportives de propietat municipal i adscrites al Consell Esportiu
Municipal.

instal·lacions esportives enumerades en l'article anterior.
També es considera subjectes passius, els Clubs o associacions
esportives inscrites en el registre d'associacions veïnals de Xàtiva.
Article 4. Responsables.
Respondran del deute tributari els deutors principals. A aquests efectes,
es consideraran deutors principals els obligats tributaris de l'apartat 2 de l'article
35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Article 5. Exempcions.
Sobre els preus públics establerts, únicament s'aplicaran les següents
exempcions:
1).La utilització de forma col·lectiva d'instal·lacions o espais pels
CENTRES D'ENSENYAMENT, PÚBLICS O CONCERTATS, per al
desenvolupament de l'assignatura d'Educació Física, Setmanes Culturals,
Festivals, etc.
S'exclou en tot cas l'ús o realització d'activitats en piscines.

3).Els/les
esportistes,
àrbitres-col·laboradors/es,
delegats/des
i
entrenadors/res inscrits/es en els XXXVI JOCS ESPORTIUS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA, PROMOGUTS PER LA GENERALITAT
VALENCIANA, en les seues fases local, comarcal, provincial, autonòmica i
nacional en el període de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 de Juny de 2019.
4).Cessió d'instal·lacions a PARTITS POLÍTICS, en els termes establits en
la legislació electoral.
Article 6. Bonificacions.
1).ESPORTISTA BECAT COM A ESPORTISTA ELITE, per la Diputació
València, CSD, Pla ADO, Generalitat Valenciana o l'Ajuntament de Xàtiva,dins
dels últims 3 anys, i fins a complir els 21 anys, així com l'acreditació,tindrà una
11
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2).Activitats que tinguen com a objecte la promoció, foment, divulgació o
pràctica de qualsevol modalitat esportiva, organitzada o patrocinada per
l'AJUNTAMENT
DE
XÀTIVA
(CONSELL
ESPORTIU
MUNICIPAL),
GENERALITAT VALENCIANA O DIPUTACIÓ PROVINCIAL. I altres
Administracions públiques, que sol·liciten la utilització de les instal·lacions
esportives municipals, en casos puntuals de necessitat i degudament justificats.

bonificació del 100%, exclusivament en l'espai esportiu, franja horària i període
anual marcat pel Consell Esportiu Municipal.
2).CLUBS,
ASSOCIACIONS
ESPORTIVES
LEGALMENT
CONSTITUÏDES I INSCRITES EN EL REGISTRE D'ASSOCIACIONS VEÏNALS
DE XÀTIVA, AMB LLICÈNCIA FEDERATIVA.
Els i les membres d'un Club o Associació Esportiva, inscrits en el Registre
d'Associacions Veïnals de Xàtiva, amb participació en trobades, competicions i
lligues oficials fora de la localitat de Xàtiva (esportistes, tècnics, àrbitres, jutges i
jutgesses, delegats/des i cos mèdic), amb llicència federativa en vigor; obtindran
un 100% de bonificació en els preus públics corresponents a l'abonament de les
instal·lacions esportives, amb accés gratuït exclusivament als espais
reglamentaris de la modalitat esportiva corresponent i en l'horari establert pel
Consell Esportiu Municipal, sent el subjecte passiu el Club o Associació esportiva
al qual pertanya el/la membre federat/da.
Aquestes activitats no podran contravenir,en cap cas,el principi d'igualtat,i
no discriminació cap a les dones.

Requisits:
Llicència federativa en vigor i haver participat almenys en el 50 % de les
competicions programades per la seua federació. La sol·licitud d'aquesta
justificació serà potestat del CEM.
Que el beneficiari/a pertanya a un Club o Associació esportiva de la ciutat
i inscrita en el Registre d'Associacions Veïnals de l'Ajuntament Xàtiva, i amb
participació en trobades, competicions i lligues fora de la localitat de Xàtiva.
Els preus públics inclouen l'accés a totes les instal·lacions,excepte el
gimnàs,que tindra una bonificació del 50%,prèvia assignació de la franja horària
pel Oficial d ´Activitats Esportives.
Així mateix gaudiran d'una bonificació del 100 % de les despeses de la
llum artificial.
En casos excepcionals, i prèvia sol·licitud individual, acreditant la condició
de federat i membre d'un club no usuari de les instal·lacions esportives
municipals, podrà tenir una bonificació de fins a un 40 %, previ informe del Oficial
12
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Quedant de la següent manera:
CARNET FEDERAT: Bonificació d'un 100% sobre els preus públics
BONIFICACIÓ
• De 0 a 8 anys:............................................................................................100 %
• De 9 a 16 anys...........................................................................................100 %
• De 17 a 64 anys:........................................................................................100 %
• Jubilats/des, Pensionistes i Diversitat Funcional (major o igual al 33%). . 100 %

d'Activitats Esportives.
En el supòsit, que els/les membres d'un Club o Associació amb llicència
federativa, sol·licitaren l'accés a altres espais esportius fóra l'horari
d'entrenament o competició, establert pel Consell Esportiu Municipal, se li
aplicarà el preu públic,corresponent:
3).MEMBRES DE CLUBS I ASSOCIACIONS ESPORTIVES, SENSE
CONDICIÓ DE FEDERATS.
És permetrà l'ús dels/de les membres que pertanyen a un Club o
Associació sense llicència federativa, inscrits en el Registre Associacions Veïnals
de Xàtiva,podent bonificar-se la quantitat obtinguda en funció d'un barem aprovat
per aquest organisme, sent la bonificació mínima del 10% i la màxima del 40%,
sempre que l'activitat que es vaja a realitzar, siga o no esportiva, tinga caràcter
benèfic, social, sanitari, cultural, etc., i concórreguen raons d'interès públic en la
seua celebració.
El percentatge màxim a aplicar, serà el resultat de valorar, prèvia
acreditació, els següents aspectes:

4) ASSOCIACIONS, NO ESPORTIVES I SENSE FINALITAT DE LUCRE
INSCRITES EN EL REGISTRE D'ASSOCIACIONS VEÏNALS.
És permetrà l'ús de les Associacions sense finalitat de lucre, podent
bonificar-se la quantitat obtinguda en funció d'un barem aprovat pel Consell
Esportiu Municipal, sent la bonificació mínima del 10% i la màxima del 30%,
sempre que l'activitat que es vaja a realitzar, siga o no esportiva, tinga caràcter
benèfic, social, sanitari, cultural, etc., i concórreguen raons d'interès públic en la
seua celebració.
Aquestes activitats han de ser promogudes per associacions sense ànim
de lucre i inscrites en el Registre associacions Veïnals Ajuntament de Xàtiva.
Sols en l'espai esportiu, franja horària i període anual marcat pel Consell
Esportiu Municipal.
El percentatge final a aplicar serà el resultat de valorar, prèvia acreditació,
els següents aspectes:
13
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ACTIVITAT ........................................................................................BONIFICACIÓ
• Entitat col·laboradora activitats de l'Ajuntament o Consell Esportiu ..........20%
• Foment de sectors: Diversitat Funcional, dona, tercera edat,etc. ..............10%
• Altres aspectes al·legats per l'entitat sol·licitant. ........................................10%

ACTIVITAT ........................................................................................BONIFICACIÓ
• Activitats destinades a menors 18 anys........................................................10%
• Entitat col·laboradora activitats de l'Ajuntament. Consell Esportiu Municipal
10%
• Foment de sectors: Diversitat Funcional, dona, tercera edat, etc..................5%
• Altres aspectes al·legats per l'entitat sol·licitant.............................................5%
5) ALTRES PERSONES FÍSIQUES, ENTITATS PÚBLIQUES I PRIVADES
SENSE FINALITAT DE LUCRE.
El Consell Esportiu Municipal oferirà la utilització bonificada fins 100%, a
aquelles activitats esportives puntuals y temporals (Campus, Escoletes,
Celebracions culturals y festives,etc),promogudes per persones físiques, entitats
públiques o privades, sense finalitat de lucre i que no estiguen contemplades en
la present ordenança, i que promoguen activitats destinades a la promoció,
divulgació i foment de l'activitat esportiva a la ciutat de Xàtiva, previ informe del
Oficial d ´Activitats Esportives.
En el cas d'ús dels serveis de Piscina aquelles entitats que sol·liciten tal
servei, per un període inferior a un mes, i amb una limitació que no supere
l'hora,podrà bonificar-se fins a 80 % del preu diari,previ informe del Oficial d
´Activitats Esportives.

Fora de l'horari de la instal·lació:
Increment en un 150% sobre el preu públic establit per a l'espai o servei
sol·licitat.
Dins de l'horari de la instal·lació:
Increment en un 100% sobre el preu públic establit per a l'espai o servei
sol·licitat.
7).US DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS PER
CENTRES DOCENTS.
• Centres docents privats................................................................................50 %
• Centres públics y concertats......................................................................100 %
Article 7. Quota tributària.
1.ÚS D'ESPAIS ESPORTIUS.
14
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6) ENTITATS AMB FINALITAT DE LUCRE.
Quan una entitat amb finalitat de lucre sol·licite les instal·lacions,el preu
públic sobre la base de:

Constitueix l'objecte d'aquesta exacció l'ús de les instal·lacions i es regirà
per els preus públics. que segueixen de les instal·lacions del Poliesportiu
Municipal “Les Pereres”; Pavelló Esportiu Municipal, Francisco Ballester, Pavelló
Voleibol i Camp de Futbol Paquito Coloma, per ús puntual i ocasional.
ACCÉS SALA DE CARDIO. POLIESPORTIU MUNICIPAL “LES PERERES”
De 14 a 64 anys.
• Per día ..........................................................................................................4,00
• Per mes........................................................................................................13,00
Pensionistes, Jubilats/des, Diversitat funcional (major o igual al 33%).
• Per día...........................................................................................................2,00
• Per mes .......................................................................................................11,00
MONITOR/A SALA CARDIO I MUSCULACIÓ.POLIESPORTIU MUNICIPAL “LES
PERERES”
Plans individualizats,Assessorament i Seguiment entrenament personalitzat.
De 14 a 64 anys.
• Per día...........................................................................................................2,00
• Per mes .........................................................................................................6,50
Pensionistes, Jubilats/des, Diversitat Funcional (major o igual al 33%).
• Per día ..........................................................................................................1,00
• Per mes .........................................................................................................5,50

CAMP DE FÚTBOL 11. Per partit o activitat esportiva de 60 minuts
• Llum natural ................................................................................................53,50
• Amb llum artificial ........................................................................................69,00
PISTA DE FÚTBOL SALA/VOLEIBOL/BASQUET/HANDBOL. Per partit o activitat
esportiva de 60 minuts
Llum natural ....................................................................................................23,50
Amb llum artificial ............................................................................................33,00
TENNIS/ PÁDEL /FRONTÓ/ VOLEI PLATJA:Per partit o activitat esportiva de 60
minuts.En el cas de Pádel i de tennis en la modalitat de dobles parelles 90
minuts.
• Llum natural ..................................................................................................6,00
15
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CAMP DE FUTBOL 7. Per partit o activitat esportiva de 60 minuts.
• Llum natural ................................................................................................33,00
• Amb llum artificial ........................................................................................43,00

• Amb llum artificial ..........................................................................................9,00
PISTES PAVELLONS ESPORTIUS:Per partit o activitat esportiva de 60 minuts
Llum natural
• Un terç de pista..............................................................................................7,75
• Dos terços de pista......................................................................................15,50
• Pista completa.............................................................................................23,50
Amb llum artificial
• Un terç de pista............................................................................................11,35
• Dos terços de pista......................................................................................22,40
• Pista completa.............................................................................................33,80
PISTA DE ATLETISME.
• Llum natura.Per hora.....................................................................................0,10
• Llum artificial.Per hora. ...............................................................................12,00
AULARI XERRADES POLIESPORTIU MUNICIPAL “LES PERERES” .Per
activitat formativa de 60 minuts
• Llum natural (Per hora d'activitat). ..............................................................15,00
• Amb llum artificial. .......................................................................................20,00
• Projector audiovisual. ...................................................................................5,00

BONIFICACIONS
• Els abonaments de 4 usos i durant una vigència d'un any tindran una
bonificació d'un 10% del preu públic de l'espai esportiu.
• L'entitat organitzadora d'una lliga local, tindrà una bonificació d'un 40% del
preu públic de l'espai esportiu, llum no inclosa.
• En cas d'activitat esportiva amb reserva anual o temporada, tindrà una
bonificació d'un 20% del preu públic, llum no inclosa.
PISCINA PERIODE ESTIVAL: PISCINA POLIESPORTIU MUNICIPAL “LES
PERERES” I LA MURTA .
ENTRADA INDIVIDUAL:
• De 0 a 8 anys: .......................................................................................Exempte
• De 9 a 16 anys..............................................................................................2,00
• De +17 a 64 anys..........................................................................................3,00
• Jubilats/des i Pensionistes............................................................................2,00
16
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Durant diferents períodes estacionals, s'utilitza el servei de llum artificial
per espai de 30 minuts, pot valorar-se uns preus públics per utilització de llum
artificial pel 50% del que indica els preus públics en l'espai corresponent. (Canvis
d'hora tardor a hivern i primavera a estiu).

• Diversitat Funcional (major o igual al 33%)...................................................2,00
ABONAMENT TEMPORADA ESTIVAL
• Familiar (inclou fills/es menors de 16 anys) ...............................................60,00
• Individual 9 a 16 anys..................................................................................15,00
• Individual 17 a 64 anys................................................................................25,00
• Individual jubilat/des i pensionista..............................................................15 ,00
• Diversitat funcional (major o igual al 33%). ......................Segons taula annexa.
• Lloguer hamaca ............................................................................................0,50
PISCINES PEDANIES.Torre Lloris y Annahuir.
Constitueix l'objecte d'aquesta exacció l'ús de les instal·lacions de la “Piscina
Pedanies”, així com les activitats que es realitzen, i es regirà per les taxes que
segueixen
ENTRADA INDIVIDUAL.
• De 0 a 8 anys:........................................................................................Exempte
• Majors 8 anys................................................................................................2,00
ABONAMENT TEMPORADA ESTIVAL
• Familiar........................................................................................................45,00
• Individual 9 a 16 anys..................................................................................15,00
• Individual 17 a 64 anys................................................................................20,00
• Individual jubilat/des i pensionista..............................................................15,00
• Diversitat funcional (major o igual al 33%). ......................Segons taula annexa.
• Bonificació familia nombrosa.........................................................................20%

Constitueix l'objecte d'aquesta exacció, en la inscripció en les activitats
esportives municipals, i es regirà pels preus públics.que s'indiquen:
Per a totes les activitats esportives s'establirà un mínim de 20 participants.
En funció de l'espai esportiu, el CEM podrà establir places limitades per a
les activitats esportives municipals.
ACTIVITATS DIRIGIDES DESTINADES A JOVES, ADULTS/ES I TERCERA
EDAT.
Instal·lacions. Municipals (1).Trimestre (2)
Quadrimeste (3)Curs complet (4)
2 dies setmana.....................................25,50.........................34,00................68,00
3 dies setmana.....................................37,50.........................50,00..............100,00
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2.ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS.

Jubilats/pensionistes: 2 dies/setm. .....12,75.........................17,00................34,00
Jubilats/pensionistes: 3 dies/setm. .....18,75.........................25,00................50,00
(1) Pilates, Aeróbic, Manteniment físic adults/es, Gimnàsia Correctiva, Thai-Xi,
Ball Esportiu,altres activitats dirigides,o activitat semblant assistit per un/a
Monitor/a.
(2) Setembre-Octubre-Novembre o Desembre-Gener-Febrer.
(3) Març-Abril-Maig-Juny.
(4) 10 mesos, de Setembre a Juny
Piscines Municipals.
• Aquagym: 1 juny al 31 al juliol 2 dies setmana .................................8,50 €/mes
• Jubilats/des i pensionistes: ................................................................6,50 €/mes

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS APLICABLES A LA SALA CARDIO I
MUSCULACIÓ.
• Diversitat Funcional (major o igual al 33%).......................Segons taula annexa.
• Carné Jove IVAJ. ..........................................................................................50%
• Aturats/des inscrits en els serveis públics d'ocupació, i amb una antiguitat
major de 2 anys. ...............................................................................................50%
• Família nombrosa (per cada membre de la unitat familiar). ........................20%
• Victima violència de genere i menors al seu càrrec ....................................50%
• Bonificació Familiar: Pares o/i Mares amb Fills/es fins a 16 anys. ..............20%
• Família Monoparental.(per cada membre de la unitat familiar)....................20%
• Els pares/mares/tutors/tutores dels/les alumnes fins 16 anys, inscrits en les
activitats esportives municipals o entrenaments de clubs federats de Xàtiva,
se'ls aplicara la bonificació en el dia i franja horària utilitzada per
l'esportista menor...............................................................................................50%
Prèvia acreditació condició:
Diversitat Funcional, Família Nombrosa, Llibre de Família i Família
Monoparental, violència de genere,etc
Se sol·licitarà a Serveis Socials de l'Ajuntament de Xàtiva certificació
actualitzada de victimes de violència de gènere.
El CEM mantindrà actualitzada la base de dades de certificats de víctimes
de violència de gènere.
18
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ACTIVITATS ESPORTIVES REALITZADES EN EDAT ESCOLAR (3 A 16 ANYS)
• Escoles Esportives Municipals. Opció pagament per mesos restants .......61,00
Curs
• Escola Esportiva d´Estiu. Incloses excursions. Opció pagament setmanes
23,10 €/setm.

Sobre els preus públics,amb dret a bonificació per la concurrència d'algun
dels supòsits indicats en els apartats anteriors, no es podrà acumular una altra
bonificació, encara que en l'usuari/a concórreguen els requisits objectius o
subjectius previstos per a la seua aplicació.
En cas de concurrència, l'usuari/a haurà d'optar per l'aplicació d'una
d'entre les diferents bonificacions que pogués beneficiar-se.
CESSIÓ MATERIAL I EQUIPAMENT ESPORTIU.
Cessió de material d'infraestructura :cadires, taules, megafonia, etc.
Fiança del 20%, del valor del material sol·licitat, previ informe del Oficial
d'Activitats Esportives.
ALTRES SERVEIS.
• Autobús escola d´estiu. (mínim 25 alumnes/as).......................13,50 €/setmana
• Servei d'acollida escola esportiva d´estiu. .................................5,00 €/setmana
• Pèrdua de la tarjeta o carnet: duplicat tarjeta ................................3,00 €/tarjeta
TABLA NIVELL D´INGRESSOS.
DIVERSITAT FUNCIONAL:(majors o iguals al 33%): Nivell d'ingressos per sota
de la taula adjunta:
nombresa
nombrosa
Familia
1 membre
2 membres
3 membres
general*
especial*
50% bonificació 12.361,44
16.069,87
19.160,23
25.340,95
31.521,67
25% bonificació 14.936,74
19.417,76
23.151,94
30.620,31
38.088,68

Article 8. Meritació.
Es reporta el preu públic i naix l'obligació de contribuir des del moment
que es sol·licita la prestació de qualsevol dels serveis, activitats i instal·lacions
esportives que es regulen en aquesta Ordenança.
En cas que es reserve un espai o qualsevol dels elements definits en la
graella de quotes tributàries, haurà d'ingressar-se en el moment de la reserva, el
cost del preu públic
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*Requisits establits en la Llei 40/2003 de 18 novembre,de protecció a les famílies
nombroses.

Article 9. Normes de gestió.
L'ingrés de les quotes o deutes anuals, semestrals o mensuals es
realitzarà per règim d'autoliquidació, durant els 5 primers dies del període, en
virtut de l'article 27.1 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.
La resta de serveis, per la seua mateixa naturalesa, es podran gestionar
pel sistema de tiquet o entrades prèvia reserva que es sol·liciten en la taquilla
corresponent.
Article 10. Infraccions I sancions.
En tot el referent a infraccions i sancions, serà aplicable la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, en concret els articles 183 i següents, i
les disposicions que la desenvolupen.
Article. 11. Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en
el Butlletí Oficial de la Província, s'aplicarà a partir de l'endemà de publicar-se i
estarà vigent fins a ser modificada o derogada expressament.
Segon. Aprovar provisionalment la modificació de la Ordenança fiscal que
a continuació es relaciona
Preu públic per assistència al Conservatori Elemental de Música Lluís
Milà.

3.1.- Quotes
La quantia del preu públic regulat en esta ordenança és la fixada en la
tarifa continguda en l'apartat següent per a cadascun dels diferents serveis.
Quotes
Import
Matrícula (per assignatura)..............................................................................45,04
Carnet escolar....................................................................................................2,72
Obertura d'expedient (alumnes de nou ingrés)...............................................21,23
Quotes trimestrals
Import
Instrument........................................................................................................71,46
Signatures complementàries...........................................................................42,88
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Article. 3r. Quantia.

(a partir de 5 signatures, la resta exempt)
En aquells conceptes no regulats en la present ordenança s’estarà a allò
disposat per la Generalitat
Les famílies nombroses tindran una bonificació del 50% en la matrícula.
El segon germà tindrà una bonificació del 25% en la matrícula.
3.2.- Quota “Mètode Suzuki”
Per impartir classes en el Conservatori de Música“Luis Milán” en concepte
de “Mètode Suzuki”, quota mensual................................................................60,00
Tercer. Publicar al Butlletí Oficial de la Província el text de les
Ordenances fiscals modificades.
Quart. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’acord
provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província i en
un diari de gran difusió.

La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics
municipals, i es produeixen les següents intervencions, que es pot consultar i
escoltar en el fitxer d'àudio adjunt al document amb el nom següent i en el vídeo
que podrà copiar l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:
–

Juan Giner Company, portaveu del grup municipal Ciudadanos:
Anuncia el sentit del vot com a abstenció.

–

M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Anunci el
sentit del vot com abstenció, diu que per al tema de la piscina no hi ha
estudi de viabilitat.
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Cinquè. Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui
tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats, sense necessitat d’acord plenari. El text íntegre de
l’ordenança fiscal definitiu es publicarà en el Butlletí oficial de la província.

–

Empar Penadés Estresla, regidora del grup municipal Compromís:
Manifesta el sentit del vot a favor, explicant que modifiquen
mínimament i milloren per ajustar a la realitat.

–

Miquel Lorente López, portaveu del grup municipal EUPV: AC:
Manifesta el sentit del vot a favor, explica que continuen en la mateixa
línia que van adoptar a l'inici de la legislatura, seguint els criteris
socials.

–

Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Manifesta el
sentit del vot a favor, mantenint els criteris per adequar-les, i és creen
noves taxes, explica detalladament les modificacions. Ordenances que
cal millorar cada vegada i rebaixar la pressió fiscal.

Àudio: 04.mp3
Vídeo: http://videople.es/1006
5è. EXP. NÚM. 3515/2018, MODIFICACIÓ DE LA BASE D'EXECUCIÓ
NÚMERO 17 DEL PRESSUPOST, PER ADAPTAR-LA A LA NOVA LLEI DE
CONTRACTES.

•
•
•
•
•
•
•
•

El nous límits quantitatius d'acord amb la tipologia del contracte.
Establiment de l'exercici pressupostari per a determinar els contractes
subscrits pels contractistes.
Regidor d'Hisenda com òrgan de contractació per a contractes d'obra entre
3000€ i 12000€ i per a contractes de servei entre 1000€ i 3000€.
Regulació de la fiscalització prèvia en la contractació menor.
Determinació d'òrgans tramitadors en funció de l'import del contracte.
Regulació dels proveïdors a convidar i d'ofertes mínimes per adjudicar
contracte.
Incloure l'excepcionalitat de les subscripcions a revistes i bases de dades.
Fixació d'un calendari per a la publicitat de la contractació menor, al perfil del
contractant i al registre de contractes de la Generalitat.
Vist que l'expedient ha sigut fiscalitzat de conformitat per la Interventora,
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Pel Secretari se n'adona dels antecedents de l'expedient on consta
proposta del regidor delegat d'Hisenda per adequar la base dissetena d'execució
del pressupost a les modificacions introduïdes en la nova llei de contractes del
sector públic, tenint en compte les següents consideracions:

mitjançant informe de data 17 de juliol, i on fa constar recomanacions no
incorporades a la proposta final.
Vists el Decret 195/2018 sobre delegació en el regidor d'Hisenda de
contractacions i concessions i les Intruccions internes reguladores del
procediment de contractació de l'Ajuntament de Xàtiva.
Vists els articles 165, 168 i 169 del TRLRHL sobre base d'execució i
procediment de tramitació i l'article 9 del RD 500/1990, sobre el contingut de les
bases d'execució.
Vist que la Comissio de Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes, en
sessió celebrada el 20 de juliol va dictaminar favorablement la proposta de
modificació de la base número 17 d'execució del Pressupost.
El Ple de l'Ajuntament, per setze vots a favor (el vot del Sr. AlcaldePresident, els sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els cinc vots dels
regidors del grup municipal EUPV: AC, els tres de les regidores del grup
municipal Compromís i el vot del regidor del grup municipal Ciudadanos ), cinc
vots en contra (els cinc vots dels regidors del grup municipal PP) i cap abstenció,
ACORDA:
Primer. Aprovar la modificació de la base número 17 d'execució del
pressupost, que queda redactada de la forma següent:

No estan sotmesos a intervenció prèvia les despeses de caràcter periòdic
i altres de tracte successiu, una vegada intervinguda la despesa corresponent al
període inicial de l’acte o contracte de què deriven o les seves modificacions, les
despeses menors fins a un import de 3.000 euros en obres i 1.000€ en serveis i
subministraments que, així com altres que d’acord amb la normativa vigent, es
facen efectives a través del sistema d’avançaments de caixa fixa, que en tot cas
no podran ser majors de 3.000€.
Definicions i conceptes
Gasto corrent
És el gasto que realitza l’ajuntament i que no suposa la creació d’un actiu,
sinó que constitueix un acte de consum; és a dir, despeses que es destinen a la
realització d’obres i a la compra de béns i serveis necessaris per al normal
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BASE 17.- GESTIÓ DE DESPESES I CONTRACTES MENORS

desenrotllament de les competències i funciones
l’ajuntament.

que té assignades

Gasto d’inversió
És el gasto que realitza l’ajuntament destinat a la creació
d’infraestructures i adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per
al funcionament dels serveis, i aquells altres que tinguen la naturalesa
d’inventariables reuneixen alguna de les característiques següents:
•
•
•
•

Que no siguen fungibles
Que tinguen una duració superior a l’exercici pressupostari.
Que siguen susceptibles d’incloure a l’inventari
Que siguen gastos previsiblement no reiteratius.
Document “Retenció de crèdit” i document “Autorització”

Són els documents que certifiquen l’existència de crèdit suficient, respecte
d’una partida, per a l’autorització d’un gasto per una quantia determinada. Tots el
documents d'existència de crèdit hauran d'especificar el tècnic responsable de la
supervisió i control de la despesa.
La certificació d’existència de crèdit es delega en l’Oficina Pressupostària,
excepte els corresponents a inversions que necessàriament hauran d'estar
firmats pel regidor d'Hisenda.
L’emissió dels documents equivaldrà a la certificació.

Dins de l’import dels crèdit pressupostaris, correspondrà l’autorització i
disposició de les despeses al regidor delegat del servei, o a la Junta de Govern
Local, d’acord amb els import i procediments establert en la present base
d’execució.
Per a les obres d'import fins a 3.000€ i per a serveis i subministraments
d'import fins a 1.000€, l'ordre de compra, firmada pel regidor, o l'RC, serà
equivalent a l’autorització de gasto.
Contractes d'obra.
Aquells que tenen per objecte l'execució d'un conjunt de treballs de
construcció o enginyeria, destinats a complir una funció econòmica o tècnica,
que tinga per objecte un bé immoble o d'infraestructura. Podrà comprendre la
redacció del corresponent projecte.
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Autorització de gasto.

(En l'annexe I de la LCSP hi ha una relació de treballs que poden
considerar-se contractes d'obra).
Contractes de subministrament.
Aquells en què l'empresari s'obliga a entregar una pluralitat de béns a
preu unitari. Els que tenen per objecte l'adquisició o arrendament de productes o
béns mobles, encara que porten aparellada obres de col·locació i instal·lació.
Contracte de servei.
Aquells que tenen per objecte una prestació consistent en el
desenvolupament d'una activitat dirigida a l'obtenció d'un resultat distint del d'una
obra o subministrament.
Unitat administrativa tramitadora.
Contractes d'obres: Fins a 12.000 € la unitat administrativa gestora
(Departament gestor), a partit de 12.000€ la UNICOBE.
Contractes de serveis i subministraments: La unitat administrativa gestora.
Documentació factures.
En relació a la documentació ha aportar per les factures, s'estarà a allò
disposat a l'article 8è del reglament de factures. El registre de factures procedirà
a la devolució d'aquelles factures que no aporten la documentació sol·licitada.

Els contractes que celebre l'Ajuntament de Xàtiva deuran formalitzar-se
en document administratiu que s'ajuste a les condicions de la licitació. Els
contractes d'obra de menys de 80.000€ i el de serveis i subministraments de
menys de 35.000€, es consideraran formalitzats mitjançant l'acceptació per part
del contractista de la resolució d'adjudicació. Els contractes menors es
consideraran formalitzats amb l'aprovació del gasto.
Les unitats tramitadores notificaran a l'oficina
formalització del contractes (excepte el contractes menors).

pressupostaria

la

Limitació per a la contractació menor
En base a la informació subministrada per l'Oficina Pressupostària, el
departament tramitador emetrà informe on justificarà que no s'està alterant
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Formalització

l'objecte del contracte.
En l'informe es tindrà en compte el tipus de contracte i l'objecte, de
manera que la limitació per a adjudicar contractes menors s'aplicarà per a
contractes del mateix tipus i qualitativament idèntics (amb el mateix objecte),
realitzats durant l'exercici pressupostari. L'import es determinà tenint en compte
els contractes menors amb factures comptabilitzades durant l'exercici
pressupostari.
Fiscalització prèvia.
D'acord amb allò establert en l'article 219 de la LRHL les despeses d'obres fins a
3.000€, i les de serveis i subministraments fins a 1.000€, no estaran sotmeses a
fiscalització prèvia

Contractació menor
Import
Tipus de sense
contracte iva

1.Presentació factura fins 1000€ per
registre o FACe a partir de 1000€ per
FACe.
Fins Departament
2.La factura haurà d'incorporar informació
3.000€
gestor
sobre l'RC, Partida Pressupostària, tècnic
responsa-ble de la supervisió o Ordre de
Compra.
A partir Departament 1. Proposta
de
regidor,
d'obertura
de
gestor
d'expedient, motivant necessitat.
3.000,0
2. Memòria econòmica/pressupost
1€
3. Informe de no alteració de l'objecte del
fins
contracte,
compliment
del
límit
12.000€
quantitatiu, insuficiència de mitjans
propis, …(annex iv).
4. Document
d'existència
crèdit
pressupostari
5. Relació de documents comptables (de
l'exercici
pressupostari),
de
contractista/es que es pretén convidar.
6. Pressupost o ofertes de contractista/es
7. Informe proposta a òrgan de contractació
26
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Obres

Unitat
tramitadora Tramitació

Tipus de Import
contracte sense
iva

Unitat
tramitadora Tramitació
8. Resolució de l'òrgan de contractació
(regidor delegat)
9. Notificació a l'adjudicatari.

Import
Tipus de sense
contracte iva
Serveis i
subminis- Fins
traments
1.000€

UNICOBE

Unitat
tramitadora Tramitació
1. Presentació factura per registre o FACe.
Departament 2.Tècnic responsable
gestor
3.RC, partida pressupostària o Ordre de
Compra.

De
Departament 1.
1.000,01 gestor
€
fins
3.000€
2.
3.

Proposta
del
regidor,
d'obertura
d'expedient, motivant necessitat i
insuficiència de mitjans
Memòria econòmica/pressupost
Informe de no alteració de l'objecte del
contracte,
compliment
del
límit
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A partir
de
12.000,
01€ fins
40.000€

10. Proposta de regidor, d'obertura
d'expedient, motivant necessitat.
11. Memòria econòmica/pressupost
12. Informe de no alteració de l'objecte
del contracte, compliment del límit
quantitatiu, insuficiència de mitjans
propis, …(annex iv).
13. Document
existència
crèdit
pressupostari
14. Relació de documents comptables (de
l'exercici
pressupostari),
dels
contractistes que es pretén convidar.
15. Invitació a contractistes (mínim 5).
Presentació ofertes en sobre tancat.
16. Informe proposta a Junta de Govern
Local
17. Obertura de sobres (almenys 2), i
adjudicació per Junta de Govern Local
18. Notificació a l'adjudicatari.

Unitat
tramitadora Tramitació

4.
5.
6.
7.
8.
9.

quantitatiu, insuficiència de mitjans
propis, …(annex iv).
Document existència crèdit pressupostari
Relació de documents comptables i
factures (de l'exercici pressupostari) de
contractista .
Pressupost oferta del contractista
Informe proposta a òrgan de contractació
Resolució de l'òrgan de contractació,
(Regidor Delegat)
Notificació a l'adjudicatari.

10. Proposta
regidor,
d'obertura
d'expedient, motivant necessitat.
11. Memòria econòmica/pressupost
12. Informe de no alteració de l'objecte
del contracte, compliment del límit
quantitatiu, insuficiència de mitjans
propis, …(annex iv).
13. Document
existència
crèdit
De
pressupostari
3.000,01 Departament
14. Relació de documents comptables i
€
fins gestor
factures (de l'exercici pressupostari) dels
15.000€
contractistes als que es pretén convidar.
15. Invitació a contractistes (mínim 3).
Presentació d'ofertes en sobre tancat
16. Informe proposta a Junta de Govern
Local
17. Obertura de sobres (mínim 1) i
adjudicació per Junta de Govern Local
18. Notificació a l'adjudicatari.

Import
Tipus de sense
contracte iva

Unitat
tramitadora Tramitació

Serveis
Fins
especials 15.000€
(contracte

Departament En els contractes menors de serveis
gestor
relacionats amb la propietat intel·lectual
(jurídics,
econòmics,
arquitectura,
28
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Tipus de Import
contracte sense
iva

s privats)

Unitat
tramitadora Tramitació
enginyeria o similars), artística (escultura,
pintura, literatura, dansa, teatre, música,
fotografia o similars) o científica (recerca,
innovació, desenvolupament o similars) no
serà necessària la invitació d'empreses en
concurrència
competitiva,
sent
el
procediment de contractació el següent:
19. Obertura
d’un
expedient
que
contindrà:
20. Proposta del regidor d’inici de
l’expedient en la qual deurà quedar
acreditat que es tracta d’un contractede
servei especial per raons de propietat
intel·lectual, artística o científica. També
deurà quedar motivat perquè s’opta per
la contractació directa i no per la
concurrència competitiva.
21. Memòria valorada amb detall del
servei validada per un tècnic. Bastarà
l’oferta estesa per l’empresari i l’informe
tècnic acreditatiu que el preu es de
mercat.
22. Document comptable de disponibilitat
de crèdit (RC o A), per l’import de la
memòria/oferta.
23. Informe-proposta del director de
l’àrea, fiscalitzat per la Interventora.
24. La Junta de Govern procedirà a
l’adjudicació del contracte.
25. La
factura
deurà
presentar-se
electrònicament i adjuntar l’acord de la
Junta de Govern Local

SUBCRIPCIÓ A REVISTES, PUBLICACIONS I CONTRACTACIÓ DE L’ACCÉS
A BASES DE DADES
De conformitat amb DA Novena de la LCSP per a la subscripció a
29
EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA
PLE ORDINARI NÚM. 7, DE 28 DE JULIOL DE 2018

Codi Validació: 3RSCERSN6N2NL26WYQZW5C5RL | Verificació: http://xativa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 51

Tipus de Import
contracte sense
iva

publicacions i revistes i accés a bases de dades així com dels serveis necessaris
per a la subscripció o contractació anteriorment esmentades haurà d’estar-se a
les normes previstes per a la contractació menor independentment de la seva
quantia i sempre que el contracte no estiga subjecta a regulació harmonitzada.
En aquest sentit i per a la subscripció a publicacions i revistes i la
contractació de l’accés a bases de dades no seran aplicable els límits
quantitatius per a la contractació menor establerts en la LCSP i en les presents
instruccions, havent-se d’incorporar únicament a l’expedient l’informe acreditatiu
de la necessitat de la contractació i la resolució acordant la contractació i alhora
autoritzant i disposant la corresponent despesa.
GESTIÓ CENTRALITZADA PER A LA COMPRA DE BÉNS I SERVEIS
Per a conèixer el cost real dels serveis cal imputar les factures a la
dependència o departament on s’ha realitzat l'activitat.

Econòmic
de gastos
22000
22002
22100
21301
22101
22602
21200
22700

Departament
Administratiu
2E1
1C1
5D1
5D1
5D1
1E1

Descripció
Material d’oficina
Material informàtic
Energia elèctrica
Manteniment Ascensors
Calefacció col·legis.
Premsa/Publicitat
Reparació, conservació
i
man-teniment
d’edificis
(excepte educació)
Neteja edificis, Recollida de
fem i neteja viària
5A1

Tècnic responsable
Javier Garcia Paños
Vicente Pérez Vidal
Jordi García Lledo
Jordi García Lledo
Jordi García Lledo
Jesus Soler Valls

Joana Borràs

PUBLICITAT DE LA CONTRACTACIÓ MENOR
Publicació al perfil del contractant
La publicació de la informació relacionada amb els contractes menors en
el perfil del contractant haurà de ser com a mínim trimestral, fent constar com a
30
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Per a determinades despeses comuns a tots els departaments (material
d’oficina, informàtic, energia, neteja edificis, ascensors etc.), s’iniciarà una gestió
administrativa centralitzada, que s’imputarà a conceptes econòmics específics i
estaran controlats per un únic funcionari, amb independència del programa al
que corresponguen.

mínim l’objecte del contracte, durada del contracte, import de l’adjudicació inclòs
l’impost sobre el valor afegit i la identificació de l’adjudicatari, ordenant-se els
contractes tenint en compte la identitat de l’adjudicatari. En aquest sentit es fixen
les següents dates màximes per a la publicació de la informació amb la finalitat
de donar compliment als principis de transparència i publicitat com a informadors
de la contractació pública:
TRIMESTRE
PERÍODE
DE
TRAMITACIÓ
DATA MÀXIMA DE PUBLICACIÓ
1er
De l'1 de gener fins el 31de març
15 d’abril
2on
De l'1 d’abril fins el 30 de juny
15 de juliol
3er
De l'1 de juliol fins el 30 de setembre
15 d’octubre
4art
De l'octubre fins el 31 de desembre
15 de gener
Registre Públic de Contractes
Sense perjudici de la publicació en el perfil del contractant serà procedent
la publicació de la informació en el Registre Públics de Contractes de la
Generalitat de conformitat amb l’establert a l’art.326 de la LCSP.

La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics
municipals, i es produeixen les següents intervencions, que es pot consultar i
escoltar en el fitxer d'àudio adjunt al document amb el nom següent i amb el
vídeo que podrà copiar l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:
–

Juan Giner Company, portaveu del grup municipal Ciudadanos:
Manifesta el sentit del vot a favor, basant-se en el coneixement del text
de la Llei i l'informe de l'Area Econòmica.

–

M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta el
sentit del vot en contra, perquè no s'aten a les recomanacions
d'intervenció. I diu que crida molt l'atenció l'informe del Director de
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Segon. Continuar l'expedient pels tràmits administratius assenyalats en
els articles 168 i 169 del text refós de la Llei Reguladora dels Hisendes locals,
per a l'aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució, mitjançant
la seua exposició al públic en el Butlletí Oficial de la província, durant quinze
dies, a fi que els interessats puguen examinar-ho i presentar reclamacions
davant del Ple. La Proposta de modificació de les bases d'execució és
considerarà definitivament aprovat si no és presenten reclamacions; en cas
contrari, el Ple disposarà d'un mes per a resoldre-les.

l'Àrea sobre la proposta del Regidor ja que és ell qui ho proposa.
–

Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Compromís:
Manifesta el sentit del vot a favor, diu que la Llei posa en situació
complicada als Ajuntaments. És inevitable la modificació de la base
número 17. L'informe fa recomanacions però fiscalitza de conformitat.

–

Miquel Lorente López, portaveu del grup municipal EUPV: AC:
Manifesta el sentit del vot a favor, diu que la nova llei no té una
resposta correcta, i que es tracta d'una modificació molt limitada.

–

Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Manifesta el
sentit del vot a favor, és tracta d'una adequació a la nova Llei de
Contractes del Sector Públic, per a regular el Contracte Menor.

Àudio: 05.mp3
Vídeo: http://videople.es/1007
6è.- EXP. NÚM. 4243/2018, APROVACIÓ DEL TEXT CONSOLIDAT DEL
PLA D'ACCIÓ DEL PROGRAMA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE
XÀTIVA (PMUS).
Atès el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Foment i
Seguretat, de data 19 de juliol de 2018, sobre aprovació del text consolidat del
Pla d'Acció del Programa de Mobilitat Urbana Sostenible de Xàtiva (PMUS).

Que pel Regidor de Mobilitat es va fer una proposta per la qual es
detectava la necessitat de realitzar la contractació del servei de Redacció del Pla
de Mobilitat Urbana Sostenible, en compliment del article 10.4 de la Llei 6/2011,
d’1 d’abril de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana. La citada
Llei descriu com a eines perquè l'administració pública puga aconseguir els seus
objectius, els Plans de Mobilitat, definint el seu paper i els tipus i establint la seua
obligatorietat per a ciutats amb més de 20.000 habitants, com és el cas de la
nostra ciutat, donant un termini de quatre anys per a formular-ho, des de la
publicació de la Llei.
Que havent realitzat el corresponent expedient, per la Junta de Govern
Local de data 10 d'abril de 2017, es va acordar adjudicar a l'empresa GEA21 SL,
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Vist l’informe emès pel Comissari Cap de la Policia Local de Xàtiva, amb
el vist i plau del Regidor Delegat de Mobilitat, en el qual consta:

la contractació dels serveis per a la redacció del Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible, mitjançant procediment obert, oferta econòmica mes avantatjosa,
diversos criteris d'adjudicació, amb l'estricta sujección al Plec de Clàusules
Administratives i al Plec Tècnic que regien la contractació.
Que amb data 5 de maig de 2017, es va signar el contracte administratiu
entre l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària.
Que en novembre de 2017 l’empresa adjudicatària va fer lliurament del
document del Pla d'Acció del PMUS de Xàtiva i per la prefectura de la Policia
Local es va informar que havent sigut revisat el Pla d'Acció del PMUS de Xàtiva,
lliurat per l'empresa GEA21 SL i vists els Plecs i el Contracte als quals està
subjecta la redacció de l'esmentat Pla, s'ajustava als preceptes establerts en els
mateixos.
Que amb data 25 de novembre de 2017, pel Ple de la Corporació es va
aprovar el Pla d’Acció del PMUS de Xàtiva, havent sigut sotmès al previ procés
de participación ciutadana.
Que finalment, per l’enginyeria redactora del Pla s’ha fet lliurament del text
consolidat del Pla d'Acció del PMUS de Xàtiva, que integra el text original, més
el desenvolupament del capítol IV.2 OBJECTIUS ESPECÍFICS i quatre annexos:
Annex 1 FITXES DE MESURES
Annex 2 PLÀNOLS
Annex 3 PRESSUPOST
Annex 4 INDICADORS

Primer. Que s'aprove el Text Consolidat del Pla d'Acció del PMUS de
Xàtiva.
Segon. Que es publique el Text Consolidat del Pla d'acció del PMUS de
Xàtiva en el Portal de Transparència de l’Ajuntament, per a general coneixement.
La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics
municipals, i es produeixen les següents intervencions, que es pot consultar i
escoltar en el fitxer d'àudio adjunt al document amb el nom següent i amb el
vídeo que podrà copiar l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:
33
EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA
PLE ORDINARI NÚM. 7, DE 28 DE JULIOL DE 2018

Codi Validació: 3RSCERSN6N2NL26WYQZW5C5RL | Verificació: http://xativa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 33 de 51

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un regidors que de dret i fet
componen la corporació, ACORDA:

–

Juan Giner Company, portaveu del grup municipal Ciudadanos:
Manifesta el sentit del vot a favor, perquè és algo necessari, i també
diu que li agradaria saber quan ha costat.

–

M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Diu que
canvia el sentit del vot de la Comissió, manifestant el vot a favor.

–

Pilar Gimeno Calabuig, Regidora del grup municipal Compromís:
Manifesta el sentit del vot a favor, indicant que és interessant.

–

Miquel Lorente López, portaveu del grup municipal EUPV: AC:
Manifesta el sentit del vot a favor, diu que el PMUS va nàixer per
acomplir la Llei de Mobilitat, explica en que consisteix. I en resposta al
Sr. Giner diu que el cost més o menys és de 58.000'00'- euros.

–

Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Manifesta el
sentit del vot a favor, explicant que és tracta d'un document
completíssim i necessari.

Àudio: 06.mp3
Vídeo: http://videople.es/1008

En compliment del que preceptua el vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de
1986, en l'article 53-1, en relació amb el 42, als efectes de control i fiscalització
previstos en l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es dóna compte en la
sessió plenària de les següents Resolucions del Sr. Alcalde President:
Números des del 415 fins al 516 (corresponents al mes de juny de 2018).
L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.
8è. DACIÓ DE COMPTE MATÈRIES DELEGADES EN LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL
No hi ha cap assumpte per a tractar.
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7è. RESOLUCIONS D'ALCALDIA

9è. MOCIONS
El secretari assenyala que per a tractar els assumptes següents, cal
acord de ratificació de la inclusió dels assumptes en l'ordre del dia, a fi de tractar
sobre els mateixos, atès que no havien estat dictaminats prèviament. Aquestes
ratificacions s'acorden per unanimitat dels vint-i-un membres presents, en els
punts 9.1. i 9.2 de l'ordre del dia, i en el punt 9.3. de l'ordre del dia s'acorda la
ratificació per unanimitat dels vint membres presents.

9.1r. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
CIUDADANOS, SOBRE LA DIMISSIÓ DE L'ALCALDE D'ONTINYENT.
Seguidament, es dóna lectura pel Portaveu del Grup Municipal
Ciudadanos, Juan Giner Company, de la Moció presentada el dia 23 de juliol de
2018 i registre d'entrada número 2018-E-RPLN-2, sobre la dimissió de l'Alcalde
d'Ontinyent, del següent tenor literal:
«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como ya se ha hablado, desgraciadamente, en esta legislatura, los casos
de corrupción por uso de posición pública resultan intolerables. Quién abuse de
su posición como servidor público no es merecedor de la misma. Este grupo
tiene, y con él entendemos que todo el consistorio, la firme voluntad de no
permitir estas actuaciones en el seno de ninguna administración.
Los valencianos ya han tenido que sufrir esta lacra durante demasiado
tiempo y es momento de que, de una vez, las personas que ostentan una
responsabilidad en un cargo político dejen de sentir que son impunes.
Esto ha de comenzar con las decisiones políticas de todos los partidos,
que resuelvan de forma inmediata estos casos y den un ejemplo claro a la
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El pasado miércoles 27 de Junio se conoció la detención del Alcalde de
la ciudad de Ontinyent, Jorge Rodríguez Gramage. El motivo es una presunta
implicación en los hechos investigados en el Juzgado de Instrucción 9 de los de
Valencia, referentes a un posible caso de corrupción que envuelve la
contratación de siete altos cargos de la sociedad Divalterra, escogidos sin
ningún tipo de concurso o proceso de selección entre afiliados a los dos partidos
implicados.

sociedad de que no se admitirán este tipo de actuaciones.
Desde este consistorio nos vemos obligados a salir en defensa de los
intereses y de los recursos económicos de los valencianos que, una vez más,
parecen dejar de lado ciertas personas.
Por lo expuesto, se plantean las siguientes
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
1.- Manifestar nuestra defensa y respaldo hacia la regeneración
democrática y el rechazo hacia cualquier actuación al margen de la legalidad en
las instituciones.
2.- Para que el nombre de la ciudad de Ontinyent no quede manchado
ante la duda de cualquier actuación al margen de la legalidad por parte de su
máximo representante, pedimos la dimisión inmediata del Alcalde Jorge
Rodríguez Gramaje.
3.- Comunicar la adopción del presente acuerdo al Ayuntamiento de
Ontinyent.»

La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics
municipals, i es produeixen les següents intervencions, que es poden consultar i
escoltar en el fitxer d'àudio adjunt al document amb el nom següent i amb el
vídeo que podrà copiar l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:
–

Juan Giner Company, portaveu del grup municipal Ciudadanos: Llig
l’exposició de motius de la moció que presenta.

–

Mª José pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Diu que es un
tema delicat i preocupant. Que la detenció obeix a uns fets i que per
coherència pel grup deuria l'alcaldia.
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El Ple de l'Ajuntament, per quinze vots en contra (el vot del Sr. AlcaldePresident, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els tres vots de les
regidores del grup municipal Compromís, els cinc vots dels regidors del grup
municipal EUPV: AC), i sis vots a favor (els cinc dels regidors del grup municipal
PP i la del regidor del grup municipal Ciudadanos) i cap abstenció, acorda no
aprovar la proposta d'acord.

–

Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Compromís: Diu
que li sembla desconcertant que Ciudadanos diga que haja hagut
molts casos. Que el fets no guarden relació en Xàtiva com a Alcalde,
sinó com a President de la Diputació on ja ha presentat dimissió.

–

Miquel Lorente López, portaveu del grup municipal EUPV: AC: Diu que
en el de Jorge Rodríguez, s'ha ha decretat el secret del sumari, i que
la proposta entra en el camp de l’especulació. Per tant demana
prudència.

–

Ignacio Reig Sanchis, Portaveu del grup municipal PSOE, anuncia el
vot en contra ja que va dimitir com a President de la Diputació que és
on es demana l'acció de responsabilitat política.

–

Juan Giner Company, portaveu del grup municipal Ciudadanos: Diu
que la ciutadania sabrà la posició del grups polítics municipals.

–

El Sr. Alcalde, li contesta que la dimissió ja s’ha produït. Que si un
Ajuntament demana la dimissió d’un alcalde d’altre Ajuntament, perquè
també podrien demanar la dimissió d'alcaldes d'altres formacions
polítiques en casos semblants i aixó no li pareix correcte.

Àudio: 09.01.mp3

9.2n. MOCIÓ PRESENTADA PER LA PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE EL TRANSPORT SANITARI URGENT, DUTA
A TERME PER LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT
PÚBLICA.
Seguidament, es dóna lectura per la Portaveu del Grup Municipal Popular,
Mª José Pla Casanova, de la Moció presentada el dia 24 de juliol de 2018 i
registre d'entrada número 7162, sobre el transport sanitari urgent, duta a terme
per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut, del següent tenor literal:
«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Vídeo: http://videople.es/1009

Cuando un ciudadano necesita atención urgente fuera del horario de
atención de su centro de salud o en un día festivo, puede acudir a los Puntos de
Atención Continuada Urgente de carácter no Hospitalario.
Son centros donde se le atenderá en caso de una urgencia no vital fuera
del horario laboral de los centros de salud.
El equipo de profesionales está formado por médicos de familia, personal
de enfermería y administrativos que oferta atención a enfermos agudos y
crónicos según sus necesidades de salud, fuera del horario de su centro de
salud.
La Comunidad Valenciana tiene actualmente operativos 182 Puntos de
Atención Continuada. Estos 182 puntos suponen una media de 1 punto de
Atención Continuada por cada 27.500 habitantes.
La Atención Continuada en la Comunidad Valenciana (Urgencias no
Hospitalarias), presenta entre otros un problema especialmente sensible, que es
el transporte sanitario para la atención en domicilio.

Esto sin lugar a duda va a originar un gran problema al personal sanitario
al tener que desplazarse debido a la amplia dispersión geográfica y a la
dificultad de movilidad en los núcleos urbanos que conllevará una dificultad
importante para llegar a los domicilios de los pacientes con rapidez y seguridad,
lo que causará un déficit en la atención sanitaria a los ciudadanos de nuestra
población.
Otra causa que nos preocupa es el aumento considerable de ausencia de
los profesionales en el punto de Atención Continua que no permite optimizar los
recursos humanos del Centro, que producirá demoras considerables en los
tiempos de espera, que producirá colapsos en la atención sanitaria y que
reducirá los tiempos dedicados a la atención a los pacientes.
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Xàtiva
eleva a la consideración del Pleno los siguientes:
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Con la inminente entrada en vigor el día 1 de agosto de este año del
nuevo pliego para la Contratación del servicio de Transporte Sanitario Terrestre
Urgente y No Urgente de la Comunidad Valenciana, vemos que el punto 2 del
mismo excluye el transporte del personal sanitario (utilización de TNA) para la
realización de avisos domiciliarios urgentes durante el horario de Atención
Continuada.

ACUERDOS
El Pleno del Ayuntamiento de Xàtiva insta a la Consellera de Sanidad
Universal y Salud Pública a:
1.- Presentar en el menor plazo posible un Plan que de una solución
adecuada, consensuada y urgente a esta nueva situación.
2.- Igualmente se solicita que se modifique esta decisión por las
desastrosas consecuencias que puede tener en la calidad de la prestación
sanitaria y se de traslado a los profesionales para la realización de avisos
domiciliarios urgentes durante el horario de Atención Continuada.
3.- Que se comunique por escrito a todos los PACs de un nuevo Protocolo
de Actuación en el que se debe de indicar como se deberán de hacer los avisos
domiciliarios urgentes no demorables y demorables a partir de la fecha de
entrada en vigor del nuevo pliego.
4.- Dar traslado del presente acuerdo a la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública, a la Federación de Municipios y Provincias y a los
diferentes grupos parlamentarios de les Corts.»

La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics
municipals, i es produeixen les següents intervencions, que es poden consultar i
escoltar en el fitxer d'àudio adjunt al document amb el nom següent i amb el
vídeo que podrà copiar l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:
–

Mª José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Explica la
moció.

–

Juan Giner Company, portaveu del grup municipal Ciudadanos:
Explica que s’abstendran per la premura de la moció.

–

Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Compromís:
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El Ple de l'Ajuntament, per quinze vots en contra (el vot del Sr. AlcaldePresident, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els tres vots de les
regidores del grup municipal Compromís, els cinc vots dels regidors del grup
municipal EUPV: AC), cinc vots a favor (els cinc dels regidors del grup municipal
PP) i una abstenció (la del regidor del grup municipal Ciudadanos), acorda no
aprovar la proposta d'acord.

Puntualitza que la proposta el que demana es resoldre el problema de
transport a metges, i que les ambulàncies estan per a transport de
malalts i no de metges.
–

Amor Amorós Giménez, regidora del grup municipal EUPV: Diu que el
problema és el transport dels facultatius, i no dels malalts.

–

Xelo Angulo Luna, regidora del grup municipal PSOE: Pregunta a Mª
José, si s’ha llegit el Plec de condicions, perquè no és cert el que posa
en l’exposició de motius de la moció.

–

Mª José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: contesta que
manté el que ha dit.

–

Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Compromís: Diu
que s’estan fent reunions en taxistes, i s'esta negociant.

–

Amor Amorós Giménez, regidora del grup municipal EUPV: Per últim,
també diu que s’han fet reunions.

Àudio: 09.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/1010

Seguidament, es dóna lectura pel Sr. Secretari, de la Moció presentada
pels portaveus dels grups municipals PSOE, EUPV i COMPROMÍS, el dia 24 de
juliol de 2018 i registre d'entrada número 7164, per a demanar l'alta distinció de
la Generalitat a Paco Muñoz, del següent tenor literal:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’extensa trajectòria de Paco Muñoz com a referent indiscutible de la lluita
i el treball per la conservació i la dignificació de la nostra llengua i cultura l’han
dut a convertir-se en una de les persones més estimades i respectades, a tots
els nivells socials, arreu del nostre territori. Fou defensor a ultrança de les
nostres llibertats i de la dignitat humana des dels temps en què fou vicari i
capellà, quan la Dictadura ens els impedia, i treballà de valent per divulgar la
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9.3r. MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS
MUNICIPALS PSOE, EUPV I COMPROMÍS, PER DEMANAR L'ALTA
DISTINCIÓ DE LA GENERALITAT A PACO MUÑOZ.

cultura dels valencians i el retorn de la Democràcia amb una carrera com a
cantant que el dugué a ser clau de volta del moviment de la Cançó, tant als
escenaris com des de la seua productora, PM Produccions. Des d’ella, apostà
decididament per promocionar grups culturals i artistes que han esdevingut i són
ara mateix capdavanters de la nostra escena pròpia. L’aposta de Paco Muñoz
per la música per a infants fou un revulsiu impagable que recuperà melodies i
temes que ara són inoblidables per generacions de valencianes i valencians. I
en la seua vessant per adults ha contribuït a la divulgació de textos poètics d’un
gran nombre d’autores i autors propis. La lloança de la nostra terra, des de la
reivindicació històrica i social, ha sigut un dels seus motius més repetits i
valorats. Així, alguns dels seus temes, com ara “Que vos passa, valencians”, “El
vell Montgó” o “Serra de Mariola”, han esdevingut autèntics himnes socials.
Ara mateix, quan va camí dels 80 anys, ha realitzat una exitosa gira de
setze concerts i segueix empenyat en l’escriptura poètica, en la realització de
llibres infantils i l’enregistrament de nous materials que caldrà sumar als més de
25 títols musicals propis, 12 dels quals estan dedicats al món dels infants, i
diverses obres en col·laboració amb altres cantants valencians.
- Homenatge a les Trobades d’Escoles en Valencià de Quart de Poblet (2001) i de
Sollana (2008).
- Premi Ovidi Montllor atorgat pel Bloc de Progrés Jaume I de l’Alcúdia (2001)
- Micalet d’Honor a València (2007),
- Premi de la Fundació Sant Jordi d’Escoltes Valencians (2007).
- Porrot d’Honor de les Lletres Valencianes (Silla, 2008)
- Medalla d’Or de la vila de Bocairent (2008)
- Premi Cartellera Túria, a la millor contribució musical (2008).
- Premi Ovidi a la trajectòria (2009)
- Guardó Arabista Ribera (2009).
- Homenatge dels centres públics de Carcaixent (2009).
- Premi Vicent Ventura (2010).
- Premi Lluís Carulla a l’actuació cívica (2011).
- Guardó d’Escola Valenciana a la trajectòria (2012).

Així mateix, és el padrí dels Gegants Reis Jueus d’Ontinyent (2006) i té
un carrer amb el seu nom a Montserrat, dedicat per l’Ajuntament el 2006.»
El Ple de l'Ajuntament, per quinze vots a favor (el vot del Sr. AlcaldePresident, els sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els cinc vots dels
regidors del grup municipal EUPV: AC i els tres de les regidores del grup
municipal Compromís), sis abstencions (les cinc dels regidors del grup municipal
PP i la del regidor del grup municipal Ciudadanos) i cap vot en contra, ACORDA:
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Compta amb un ample seguit de reconeixements:

Primer. Que la Generalitat Valenciana considere la concessió de l’Alta
Distinció de la Generalitat Valenciana a Francesc Muñoz i Martínez, Paco
Muñoz, pels mèrits exposats, aquest 9 d'Octubre de 2018.
Segon. Siga remesa una còpia del present acord al President de la
Generalitat Valenciana.
La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics
municipals, i es produeixen les següents intervencions, que es poden consultar i
escoltar en el fitxer d'àudio adjunt al document amb el nom següent i amb el
vídeo que podrà copiar l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:
–

Empar Penadés Estrela, regidora del grup municipal Compromís:
Explica la moció i manifesta el sentit del vot a favor.

–

Alfred Boluda Perucho, regidor del grup municipal EUPV: Explica la
moció i manifesta el sentit del vot a favor.

–

Jordi Estellés Carrasco, regidor del grup municipal PSOE: Explica la
moció i manifesta el sentit del vot a favor.

Àudio: 09.03.mp3
Vídeo: http://videople.es/1011

Acabats els assumptes inclosos en l'Ordre del Dia pel Portaveu del Grup
municipal PSOE, Sr. Ignacio Reig Sanchis, es manifesta la seua voluntat de
presentar una moció que no ha estat inclosa a l'ordre del dia, ni ha estat
dictaminada.
El Secretari de la sessió adverteix que tractar qualsevol assumpte que no
forma parte de l'Ordre del Dia requereix la justificació prèvia i declaració
d'urgència per majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació
Municipal, de conformitat amb el que estableix l'article 51 RD. Leg. 781/86, de 18
d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de
Règim Local i l'article 82 del RD 2.568/1986 de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, so pena de nulitat de ple dret de l'acord.
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10è. DESPATX EXTRAORDINARI

El Sr. Ignacio Reig Sanchis, defensa la urgència de la moció presentada.
El plenari, per unanimidad, dels vint membres presents, entén
justificadada la moció i declara la urgència de l’assumpte acordant passar a
tractar sobre el fons del mateix.

10.1r. MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS
MUNICIPALS PSOE I EUPV, SOBRE LA LLEI DE CONTRACTES DEL
SECTOR PÚBLIC.
El Secretari informa que l'expedient no compta amb informes preceptius ni
tramitació alguna i que el que s'acorde no pot comportar efectes jurídics, ni
drets, ni obligacions per a l'Ajuntament, ni per a tercers, doncs estaria viciat de
nul·litat radical.
Seguidament, es dóna lectura de la Moció presentada pels portaveus dels
grups municipals PSOE i EUPV, el dia 25 de juliol de 2018 i registre d'entrada
número 7202, sobre la Llei de Contractes del Sector Públic, del següent tenor
literal:
«La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies (FVMP), en la reunió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 2018,
va aprovar per majoria dels seus membres (a favor PSOE, COMPROMÍS, PP,
EUPV i abstenció de CIUDADANOS), la següent proposta de moció, perquè siga
remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat amb la finalitat que s'adopte
pels seus respectius plens.

La contractació pública d'obres, béns, serveis i subministraments és una
eina pròpia de les Administracions Públiques i suposa un importantíssim impacte
econòmic, democràtic, social i mediambiental en els nostres pobles i ciutats. La
contractació pública representa el 18 % del PIB del país, genera ocupació,
oportunitats empresarials i fomenta un nou model productiu. A més, és peça clau
en la modernització del procediment administratiu.
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
introdueix novetats d'impacte en l'àmbit local, amb el nou règim d'aplicació dels
contractes menors o el procediment obert simplificat i les específiques per a les
entitats locals i d'especial rellevància per als funcionaris d'habilitació nacional.
43
EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA
PLE ORDINARI NÚM. 7, DE 28 DE JULIOL DE 2018

Codi Validació: 3RSCERSN6N2NL26WYQZW5C5RL | Verificació: http://xativa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 43 de 51

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Novetats que dificulten la gestió corporativa contractual.
Els contractes menors, figura habitual als ajuntament, especialment en els
més xicotets, ha rebaixat les quanties i ha prohibit que se subscriguen
contractes que acumuladament superen el llindar dels 15.000 euros i, a més,
han de servir només per a necessitats esporàdiques i imprevistes que han de
ser adjudicades amb celeritat.
S'han multiplicat les exigències i requisits procedimentals, fins i tot per a
subscriure un contracte menor, paralitzant el ritme de contractació administrativa
i en conseqüència la gestió municipal. Fins a l'entrada en vigor de la nova Llei,
es podien signar contractes directes per a obres que no superaren els 50.000
euros i en serveis per un cost inferior als 18.000 euros (sempre sense comptar
l'IVA). No obstant això, aqueixes xifres s'han vist reduïdes amb la nova Llei,
passant a 40.000 euros per a obres i 15.000 per a serveis.
Tot això suposarà un significatiu augment en la càrrega de treball dels
funcionaris municipals, per la qual cosa és imprescindible comptar amb major
dotació de recursos humans especialistes/professionals en matèria de
contractació, fet que xoca frontalment amb la impossibilitat de contractació de
personal necessari.

La tardança en els procediments es posa de manifest en la limitació de
l'ús del contracte negociat per criteris de preu, que fins hui permetia a
l'administració convidar a tres empreses a un concurs sense publicitat. Amb la
nova Llei s'aposta pel contracte obert simplificat, amb una durada del procés de
contractació que rondarà el mes, però amb publicació obligatòria, tot això sota el
paraigua de millorar la transparència, que donada la particularitat de l'àmbit
local, i l'existència de nombrosos xicotets municipis, la Llei hauria d'haver previst
la continuïtat del contracte negociat sempre amb totes les garanties de la
transparència.
Altres qüestions com l'obligació de garantir que els contractistes
complisquen amb les normes aplicables en matèria mediambiental, social o
laboral establides, i a comprovar el compliment dels terminis de pagament de
contractistes a subcontractistes, en contractes d'obres i serveis amb valor
estimat superior a 5 milions d'euros i la prohibició de contractar amb empreses
que no complisquen els requisits de contractació mínima de treballadors amb
discapacitat, o que no complisquen amb l'obligació de comptar amb un pla
d'igualtat, dificulten, sense cap dubte, l'activitat local.
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Els càrrecs electes locals de la Comunitat Valenciana se senten
desbordats davant un canvi normatiu que no ha tingut en compte la realitat de la
contractació administrativa local.

Les comunicacions i les notificacions seran realitzades per mitjans
electrònics, mitjançant una adreça electrònica habilitada o compareixença
electrònica. La presentació d'ofertes i sol·licituds de participació es realitzarà,
amb caràcter general, per mitjans electrònics i tot això tenint en compte la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Les exigències de la Llei de Contractes i de la Llei de Transparència, per
la qual han de publicar-se la informació sobre tots els contractes, ens porta al fet
que els sistemes informàtics municipals han de disposar de Portal de
transparència, Perfil de Contractant i a més Registre de Convenis (interna),
sense comptar la Plataforma de Licitació del Sector Públic i altres Plataformes
externes.
Els xicotets i mitjans municipis no tenen la ràpida capacitat d'adequació a
tots aquests imperatius legals que disten en gran manera de l'escenari
municipal, fonamentalment en la manca de preparació tecnològica.

Es una Llei llarga i complexa que incorpora nombroses exigències i
informe el que requereix de una professionalització de tècnics dels quals no
disposen els ajuntaments i que en conseqüència produeix l'efecte contrari, una
administració paralitzada que vulnera/lesiona la prestació del Servei Públic àgil i
efectiu per als ciutadans.
És necessària una regulació específica per a l'Administració Local, la
llei li dedica a l'Administració Local, la Disposició Addicional Segona i la
Disposició Addicional Tercera. Una vegada més el legislador estatal regula
d'esquena a les entitats locals, i per descomptat que ignora la realitat del xicotet i
mitjà municipi.»
El Ple de l'Ajuntament, per vint vots a favor (el vot del Sr. AlcaldePresident, els sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els cinc vots dels
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Així doncs, la nova LCSP incorpora el principi d'integritat com a
mecanisme de lluita contra el frau i la corrupció i trasllada a tots els poders
públics la necessitat d'adoptar una visió transversal de la contractació pública
com a instrument de foment de les condicions socials, laborals i mediambientals,
així com d'innovació i suport als xicotets i mitjos empresaris; aspectes, tots ells,
que els poders adjudicadors hauran de tindre presents en analitzar les
necessitats que han de satisfer i com han de satisfer-les mitjançant els
processos de compra pública.

regidors del grup municipal EUPV: AC, els tres de les regidores del grup
municipal Compromís i els cinc vots dels regidors del grup municipal PP), una
abstenció (la del regidor del grup municipal Ciudadanos) i cap vot en contra,
ACORDA:
Primer. Elaborar un nou text normatiu més simple, cohesionat i menys
voluminós que facilite l'aplicació dels principis que es deriven de les Directives
del Parlament Europeu que es plasmen en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Segon. Com a conseqüència que la majoria dels nostres municipis siguen
de xicotet i mitjana grandària, existeix la dificultat de la utilització dels contractes
menors en els municipis de menys de 5.000 habitants per les limitacions
imposades per la nova norma, així com per l'aplicació dels procediments
d'adjudicació en aquestes entitats locals, sent necessari flexibilitzar les mesures
de contractació de personal al servei de les Administracions territorials,
especialment la local, mitjançant una nova regulació de l'Oferta d'Ocupació
Pública, que permeta als municipis adaptar-se a las exigències de la nova
regulació.
Tercer. Es fa necessari promoure una regulació més detallada en relació
amb l'Administració electrònica, així com arbitrar els mitjans i eines TIC perquè
les entitats locals incorporen l'administració electrònica de forma eficaç i eficient.

La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics
municipals, i es produeixen les següents intervencions, que es poden consultar i
escoltar en el fitxer d'àudio adjunt al document amb el nom següent i amb el
vídeo que podrà copiar l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:
–

Juan Giner Company, portaveu del grup municipal Ciudadanos,
anuncia del vot en contra.

–

Mª José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP, diu que
votaran a favor.

–

Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Compromís,
manifesta el vot favorable.
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Quart. Comunicar aquests acords al Govern d'Espanya, al Consell de la
Generalitat Valenciana, a les Corts Valencianes, així com als grups polítics de les
cambres estatal i autonòmica, a la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

–

Miquel Lorente López, portaveu del grup municipal EUPV, diu que
votaran a favor.

–

Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE, indica que
votaran a favor.

Àudio: 10.01.mp3
Vídeo: http://videople.es/1012
La Sra. Francesca Chapí Albero, regidora del grup municipal EUPV:AC,
presenta “in voce” un manifest d'organitzacions de dones sobre la sentència de
Juana Rivas, i explica el rebuig a aquesta sentència i diu que és tracta d'adherirse a este MANIFEST.
El Sr. Secretari informa que cal previament justificar la declaració
d’urgència de l’assumpte que tot seguit s’assenyala, votant a favor la totalitat
dels vint-i-un membres presents.
10.2n. MANIFEST D'ORGANITZACIONS DE DONES SOBRE LA
SENTÈNCIA DE JUANA RIVAS, QUE PRESENTA «IN VOCE» LA SRA.
FRANCESCA CHAPÍ ALBERO, REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL EUPV:AC

«Somos una multitud irreflexiva y visceral que entiende a Juana
Rivas y no al juez que la ha condenado.
Dice el Juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada que una
multitud irreflexiva y visceral apoyó a Juana Rivas durante el proceso que
precedió a la sentencia, que hemos conocido hoy, por la que se condena a
Juana 2 años y medio por la sustracción de cada uno de sus dos hijos, 6 años
de inhabilitación para ejercer la patria potestad sobre ellos, así como a
indemnizar a su maltratador con 30.000 euros para repararle los daños
causados por llamarle maltratador en público y a abonarle los gastos del pleito.
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La Sra. Francesca Chapí Albero, regidora del grup municipal EUPV:AC,
presenta “in voce” un MANIFEST d'organitacions de dones sobre la sentència
de Juana Rivas, amb el següent tenor literal, passant al següent tractament:

La sentencia es un compendio de desconocimiento por parte del Juez de
cómo actúa la violencia de género en las relaciones de pareja.
La sentencia que afirma que “no se explica que (Juana) no haya
denunciado” por malos tratos a su ex esposo, ignora que más del 70 por ciento
de las mujeres asesinadas por su pareja o ex pareja JAMÁS DENUNCIARON.
Porque ya se encargan ellos de que no sean capaces de hacerlo. Ahí la
explicación. Lo que resulta inexplicable es que no se remitiera, efectivamente, la
denuncia interpuesta en 2017, en Granada, para su investigación al tribunal
italiano competente para fijar las medidas, y que a día de hoy, la denuncia esté
sin tramitar en Italia.
El ex marido de Juana Rivas la maltrató. Hay una sentencia firme, que lo
condenó por malos tratos a Juana, sentencia con la conformidad del maltratador.
La sentencia del Juez Piñar Díaz vulnera la presunción de inocencia de
Juana y el principio acusatorio, que protege a cualquier persona acusada,
puesto que en los razonamientos de la sentencia, la considera también culpable
de un delito de injurias al padre y de denuncia falsa, delitos por los que, por
supuesto, nadie la había acusado.

La sentencia no guarda proporción con otras resoluciones dictadas en
supuestos similares. Porque en supuestos en los que no había un
pronunciamiento sobre custodia de los hijos e hijas, previo al traslado a otro
país, como es el caso, la denuncia por sustracción habitualmente se archiva. Y
esta sentencia machaca a Juana Rivas. No solo la obligaron en su día a
entregar a sus hijos al maltratador, sino que además ahora, la condenan a ella
con penas de privación de libertad, es decir, la imposibilitan para verlos durante
seis años (recordemos que el padre sólo estuvo un año y dos meses sin verles),
porque con ello quieren también machacar a todas las irreflexivas y viscerales
que la apoyamos durante la instrucción de este procedimiento.
La sentencia vulnera el Convenio de Estambul, ratificado por España,
para luchar contra la violencia de género. Todo su contenido está dirigido a
revictimar a Juana Rivas, víctima de violencia de género, con sentencia firme,
que así lo acredita.
La sentencia ignora el interés de esos hijos. Lo quiera el Juez o no, los
hijos han vivido siempre con su madre. Son su arraigo, como reconoce el
informe psicológico del propio juzgado, el único al que el Juez Piñar le concede
algún crédito. Arrancarlos de ella y de sus cuidados, de sus opiniones sobre
cualquier extremo de la vida de los menores, sea importante o no, porque en
eso consiste la privación de la patria potestad, durante 6 años, es un perjuicio
para esos niños.
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La sentencia desprecia y ataca a los recursos públicos de asistencia y
atención a mujeres víctimas de violencia de género, ninguneando todos sus
informes.

La sentencia es despiadada con la madre. Porque separa por muchos
años a los hijos de ella y los deja al cuidado de un padre que, con seguridad, a
ella la maltrató. Un maltratador no es un buen padre.
Porque eso hijos no van a poder contar con los consejos y con las
opiniones de su madre durante 6 años. Y es muy posible que no puedan verla.
Porque acuerda una indemnización a favor del denunciante y a cargo de Juana
Rivas de 30.000 euros. Nunca hemos visto un indemnización así, cuando al
revés, salvo en caso de asesinato. La sentencia tiene un sesgo machista y de
revancha.
Porque el Juez Piñar Díaz, que la ha dictado, debió de ser recusado en su
día y apartado del tema por sus previas declaraciones y opiniones particulares
contra la ley integral sobre violencia de género y las políticas públicas de
protección a las víctimas vertidas en sentencias anteriores. Todo lo contrario a
ser la “boca muda que pronuncia las palabras de la ley”, que diría Montesquieu,
el teórico de la separación de poderes en el siglo XVIII.

No somos viscerales ni irreflexivas. Todo lo contrario. Es la razón la que
dirige nuestras acciones. A otros, por el contrario, es el machismo quién presta
sustento a sus decisiones.»
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un regidors que de dret i fet
componen la corporació, ACORDA:
Primer. Quedar assabentats, i mostrar el recolzament de tota la
Corporació, al MANIFEST d'organitzacions de dones sobre la sentencia de
Juana Rivas, «In Voce» feta per la Sra. Francesca Chapí Albero, transcrita en la
part expòsita del present acord.
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Por todo ello, las organizaciones firmantes manifestamos nuestro
desacuerdo más rotundo con la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal
número 1 de Granada en el asunto de Juana Rivas. Confiamos que se estimen
los recursos que se interpongan contra la misma y urgimos al Gobierno para
poner en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para poner
fin a sentencias como esta de Juana Rivas, como la del caso de “La Manada”
así como otras recientes. El argumento de que haya estado mejor o peor
defendida no nos sirve, porque aunque no hubiera tenido defensa, el Fiscal está
en asunto para velar por los menores. Y esta sentencia los ignora cuando les
concierne profundamente.

Segon. Traslladar el present acord al Jutjat Penal número 1 de Granada i
a la Presidència del Govern per a posar en marxa el Pacte d’Estat contra la
violència de gènere.
La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics
municipals, i es produeixen les següents intervencions, que es poden consultar i
escoltar en el fitxer d'àudio adjunt al document amb el nom següent i amb el
vídeo que podrà copiar l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:
–

Juan Giner Company, portaveu del grup municipal Ciudadanos, diu
que votaran a favor.

–

Mª José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP, anuncia el vot
favorable

–

Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Compromís, indica
el vot a favor

–

Francesca Chapí Albero, regidora del grup municipal EUPV, assenyala
el vot a favor

–

Lena Baraza Lorente, regidora del grup municipal PSOE, manifesta el
vot a favor.

Àudio: 10.02.mp3

11è. PRECS I PREGUNTES
Es formulen els següents precs i preguntes, que a continuació es
relacionen, que es poden consultar i escoltar en el fitxer d'àudio adjunt al
document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar l'enllaç en el seu
navegador web per a la reproducció:
-

El Sr. Juan Giner pregunta al Sr. Ignacio Reig, si pot explicar perquè
l’elevador elèctric fa més d’un any que no funciona, i quina previsió hi
ha de canviar-lo.
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Vídeo: http://videople.es/1013

-

El Sr. Ignacio Reig, li contesta explicant que està previst llevar-lo, fer
l’entrada per baix per la part de Serveis Social, que si és accessible.
És retirarà perquè els col·lectius de discapacitats així ho han demanat.

-

El Sr. Alcalde, explica que els col·lectius estan d’acord en que
s’accedeisca a l'ajuntament per la porta de Serveis Socials i que els
diners que puga costar un nou elevador s'inverteixquen en altres
adaptacions.

-

La Sra. Cristina Suñer, ratifica el que ha dit el Sr. Alcalde.

-

La Sra. Mª José Pla, diu que li han arribat queixes sobre eixa nova
entrada.

Àudio: 11.mp3
Vídeo: http://videople.es/1014
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor Alcalde alça la sessió a
les tretze hores i sis minuts, i s’estén la present acta per mi, el secretari, amb el
seu vist-i-plau. Com a fedatari done fe amb l'advertiment que l'acta es troba
pendent d'aprovació i a reserva dels termes que resulten de l'aprovació
d'aquesta. D'acord amb el que preveu l'article 206 del Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Vist-i-plau,
L'ALCALDE,
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EL SECRETARI,

