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 AJUNTAMENT DE XATIVA 
ACTA PLE ORDINARI NÚM. 9 DE 6 D'OCTUBRE DE 2018 

  
ACTA 

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/9 El Ple 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària 

Data 6 / octubre / 2018 

Durada Des de les 11:03 fins a les 11:30 hores 

Lloc Saló de Plens 

Presidida per CERDÀ BOLUDA, ROGER 

Secretari PÉREZ ALBORCH, RAFAEL 

 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix 

20416266V ALCOCEL MASET, MIGUEL SÍ 

20407490G ALDAVERO LOPEZ, PEDRO SÍ 

20429318M AMORÓS GIMÉNEZ, MARIA AMOR SÍ 

20426231T ANGULO LUNA, MARIA CONSUELO SÍ 

20439842H BARAZA LORENTE, LENA SÍ 

20413250Z BOLUDA PERUCHO, ALFRED SÍ 

20433165B CERDA BOLUDA, ROGER SÍ 

20409636B CHAPI ALBERO, FRANCESCA SÍ 

20437822E DOMINGUEZ RIVERA, JOSE FRANCISCO SÍ 

20444115J ESTELLÉS CARRASCO, JORDI SÍ 
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20440159J GARCIA MORELL, PILAR SÍ 

20416944M GIMENO CALABUIG, MARIA PILAR SÍ 

20405152N GINER COMPANY, JUAN SÍ 

20413312F HERRERO MONTAGUD, JORGE SÍ 

20423927L PENADÉS ESTRELA, EMPAR SÍ 

20414045G PLA CASANOVA, MARIA JOSÉ SÍ 

20425253B REIG SANCHIS, JUAN IGNACIO SÍ 

20767726Z RIBES IBORRA, VICENTE SÍ 

20437535B SANCHIS DEL VALLE, MARIOLA SÍ 

 
 
NO ASSISTEIXEN: 
 
 

El Sr. Miguel Angel Lorente López, regidor del grup municipal EUPV:AC i la Sra. 
Cristina Suñer Tormo, regidora del grup municipal Compromís, amb excusa, per motius 
personals. 

 
El Sr. Jordi Estellés Carrasco, regidor del grup municipal PSOE, s'incorpora a la 

sessió en el punt 2n de l'ordre del dia. 
 

 
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 

sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia 

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 15 de setembre de 
2018. 

 
En compliment d'allò preceptuat en l'article 91 del vigent Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, 
l'Alcalde President pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna 
observació a l'acta de la sessió anterior corresponent al dia 15 de setembre de 2018, 
que els ha estat facilitada amb anterioritat a la convocatòria de la present sessió. 

 
A continuació i no formulant-se cap objecció més, per unanimitat dels divuit membres 
presents, s'aprova l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el 
dia 15 de setembre de 2018. 
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2. Expedient 113/2018. Edificant. Pla de construcció, ampliació, adequació, 
reforma, i equipament de centres públics docents de la Generalitat: IES Josep de 
Ribera. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat 

 
Vist el Decret Llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix el règim 
jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat 
Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma, i equipament de centres 
públics docents de la Generalitat. 
 
Atés que l'Ajuntament d'esta Ciutat, en sessió ordinària del Ple de la seua Corporació, 
celebrada el dia 27 de gener de 2018, va acordar sol·licitar l'adhesió al Pla de 
Cooperació EDIFICANT, amb les prioritats següents: 
 
 CPEE Pla de la Mesquita. Nova construcció 
 CPEIP Attilio Bruschetti. Reforma i ampliació 
 CPEI M Teresa Coloma. Reforma i ampliació 
 CPIFP La Costera. Reforma 
 CPEIP Martínez Bellver. Ampliació (gimnàs) 
 CPEIP Taquígraf Martí. Ampliació (gimnàs) 
 IES Josep de Ribera. Ampliació 
 CPFPA Francesc Bosch i Morata. Reforma 
 CPEIP Gozalbes Vera. Reforma 
 CPEIP Beat Jacint Castanyeda. Reforma 
 
Vista la notificació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, respecte 
a l'actuació 46004772-99999 AMPLIACIÓ NOU AULARI: IES Josep de Ribera, amb la 
qual, s'informa: que aquest Ajuntament ja pot realitzar la Sol·licitud de Delegació de 
Competències. 
 
Vist l'Informe emés el 13 d'agost de 2018 pel Sr. director de l'àrea cultural, amb la 
fiscalització favorable del Sr. interventor accidental de fons. 
 
Vist el dictamen favorable de data 26 de setembre de 2018, adoptat per unanimitat dels 
membres de la Comissió Municipal Informativa Sociocultural i de Promoció Econòmica. 
 

L'Ajuntament en Ple, ACORDA: 
 
Únic. Sol·licitar la Delegació de Competències de la Conselleria d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, a favor de l'Ajuntament de Xàtiva, per a l'execució de les 
obres referenciades. 
 
 
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 



- 4 - 
 

 AJUNTAMENT DE XATIVA 
ACTA PLE ORDINARI NÚM. 9 DE 6 D'OCTUBRE DE 2018 

en el seu navegador web per a la reproducció: 
  
– Juan Giner Company, portaveu del grup municipal Ciudadanos: Manifesta el 
sentit del vot a favor,  seguint el mateix criteri que en la Comissió Informativa. 
 
– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta el sentit del 
vot a favor, seguint el mateix criteri que en la Comissió Informativa. 
  
– Pilar Gimeno Calabuig, regidora del grup municipal Compromís: Manifesta el 
sentit del vot a favor, explicant que després de l'adhesió al Pla Edificant en el mes de 
gener, anem acceptant competències per  poder cubrir les necessitats dels nostres 
centres educatius, en aquest cas, l'IES Josep de Ribera, que necessita més espai. 

– Amor Amorós Giménez, regidora del grup municipal EUPV: AC: Manifesta el 
sentit del vot a favor, explicant que es tracta d'una altra petició de delegacions de 
competències a la Conselleria d'Educació, per a l'IES Josep de Ribera, i informa en que 
consisteix la memòria tècnica per a dur a terme. 
 
– Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Manifesta el sentit del 
vot a favor, explicant en que consisteix la inversió per l'ampliació del centre educatiu 
IES Josep de Ribera. 
 
  
 Àudio: punt.02 
  
 Vídeo: video.punt.02 

 

 
 
 
3.  ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS 
 
 
 

3.1. Moció sobre la situació laboral precària i discriminatòria dels treballadors i 
treballadores de TRAGSA. 

 
El secretari assenyala que per a tractar l'assumpte següent, cal  acord de ratificació de 
la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia, a fi de tractar sobre el mateix, atès que no 
havia  estat dictaminat prèviament. Aquesta ratificació s'acorda per unanimitat dels 
dinou membres presents. 
  

Favorable Tipus de votació: Nominal 

 A favor: 14 ALCOCEL MASET, MIGUEL 
ALDAVERO LOPEZ, PEDRO 
AMORÓS GIMÉNEZ, M.ª 
AMOR 

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinria-celebrada-el-dia-6-de-octubre-de-2018/2
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ANGULO  LUNA,  M.ª 
CONSUELO 
BARAZA LORENTE, LENA 
BOLUDA  PERUCHO, 
ALFRED 
CERDA BOLUDA, ROGER 
CHAPI ALBERO, 
FRANCESCA 
ESTELLÉS  CARRASCO, 
JORDI 
GIMENO CALABUIG, M.ª 
PILAR 
GINER COMPANY, JUAN 
PENADÉS  ESTRELA, 
EMPAR 
REIG  SANCHIS,  JUAN 
IGNACIO 
SANCHIS  DEL  VALLE, 
MARIOLA 

En contra: 0 --- 

Abstencions
: 5 

DOMINGUEZ RIVERA, JOSE 
FCO. 
GARCÍA MORELL, PILAR 
HERRERO  MONTAGUD, 
JORGE 
PLA CASANOVA, M.ª JOSÉ 
RIBES IBORRA, VICENTE 

Absents: 2 LORENTE LÓPEZ, MIGUEL 
ANGEL 
SUÑER TORMO, CRISTINA 

 
Seguidament, es dóna lectura pel Sr. Secretari, de la Moció presentada pels Portaveus 
dels Grups municipals EUPV-XÀTIVA i Compromís, el dia 3 d'octubre de 2018 i registre 
d'entrada número 9039, sobre la situació laboral precària i discriminatòria dels 
treballadors i treballadores de TRAGSA, del següent tenor literal: 
 
 
«Les i els bombers forestals es troben en una situació laboral precària i discriminatòria 
des de fa molts anys. Aquest col·lectiu té assignades unes noves competències, les 
quals no estan sent retribuïdes. 

Per altra banda l’empresa Tragsa esta incomplint drets dels treballadors i treballadores 
que es troben en reforç de campanya d’estiu, les quals estan regides per ampliacions 
de contractes d’obra i servei en compte de donar-los la condició de fixes discontinus  tal 
com assenyala l’Estatut de les Treballadores, ja que si els treballs discontinus es 
repeteixen en dates concretes, se’ls ha d’aplicar la regulació de contracte indefinit a 
temps parcial. 
 



- 6 - 
 

 AJUNTAMENT DE XATIVA 
ACTA PLE ORDINARI NÚM. 9 DE 6 D'OCTUBRE DE 2018 

També cal esmenar la situació de moltes de les treballadores que presten el seu servei 
durant tot l’any, es troben amb contractes eventuals que s’amplien mitjançant addendes 
cada dos, tres o sis mesos. 
 
Nomenar la situació del personal major de 60 anys, que ha d’estar en primera línia de 
foc, amb els riscos que això comporta. Continuen sense donar-los una segona activitat 
adequada a la seua edat. 
 
Així doncs i donades aquestes situacions, es troben en una situació on el govern 
valencià ha aprovat el nou reglament sobre bombers forestals acordant els següents 
punts. 
 
 - Cobrament de l’adequació salarial (increment 30%) 
 - Contractació directa de les i els bombers forestal, sense cap empresa 
mercantil. 
 - Segona activitat per al personal que per salut o edat no pot estar a primera línia 
de foc. 
 - Actualització salarial anual d’acord al pressupost general del estat. 
  
Però a hores d’ara falta el vist i plau del Ministeri d'Hisenda bloquejant els acords ja 
pactats, per tant l’empresa mercantil TRAGSA no aplica les millores fins que no estiga 
acceptat pel Ministeri, tot i que aquesta tampoc ha tingut voluntat de dur endavant les 
millores. 
 
Amb tot això, les i els bombers foretals han iniciat una vaga indefinida fins l'aplicació 
dels punts del nou reglament abans esmentat.» 
 

L'Ajuntament en Ple, ACORDA: 

Primer. Donar suport a la vaga del col·lectiu de les i els bombers forestals. 

Segon. Exigir al Ministeri d'Hisenda que desbloquege la situació per tal que es puguen 
aplicar els acords ja pactats. 

Tercer. Exigir a la Generalitat Valenciana que complisca la promesa de crear un servei 
100% públic de BBFF amb dignitat salarial i laboral. 

Quart. Traslladar l'acord al govern valencià i al govern espanyol. 
 

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: Manifesta el 
sentit del vot a favor. Diu que estàn d'acord en defensar els drets dels treballadors/es 
dels Bombers forestals. 
 
– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta el sentit del 
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vot com abstenció, explicant que el conflicte entre TRAGSA i el Ministeri d'Hisenda ja 
està resolt. Que no entenen quin sentit té aquesta Moció en estos moments, i que com 
la Moció sol·licita algo que ja està resolt, el seu vot serà abstenció. 
 
– Empar Penadés Estrela, regidora del grup municipal Compromís: Manifesta el 
sentit del vot a favor. Recolcen i donen tot el suport a aquestos treballadors i 
treballadores de TRAGSA, perquè ofereixen un servei públic a tota la societat. Que 
estàn en vaga indefinida des del dia 14 de setembre de 2018, perquè no es soluciona  
el conflicte. I consideren totalment indigne que les Administracions Públiques no 
estiguen respetant els convenis col·lectius. 

– Alfred Boluda Perucho, regidor del grup municipal EUPV: AC: Manifesta el sentit 
del vot a favor. Explica que es tracta d'un conflicte laboral que afecta a un sector molt 
sensible, son els treballadors i treballadores de TRAGSA, bombers forestals. Que el 
conflicte no està solucionat perquè no hi ha res firmat per a que es facen efectius els 
drets que reclamen, per tant continuaran la vaga. I per últim, que està situació no por 
seguir bloquejada, perquè es tracta d'un servei essencial, per tant, volem recolçar a 
aquests treballadors i treballadores, i instar a les institucions, principalment, al Ministeri 
d'Hisenda per a que pose fi, a la major brevetat possible aquesta situació. 
 
– Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Manifesta el sentit del 
vot a favor. Diu que totes les demandes dels bombers tenen el recolçament de tots els 
sindicats, que aquest tipus de servei ha de ser 100% públic. 
 
  
 Àudio: punt.03.1 
  
 Vídeo: video.punt.03.1 

 

 
 
4.  DESPATX EXTRAORDINARI 
 
No hi han assumptes que tractar. 
 
  

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 
 
 

5. Resolucions d'Alcaldia 

 
En compliment del que preceptua el vigent Reglament d'Organització,  Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, en l'article 53-1, en 
relació amb el 42, 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: 

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinria-celebrada-el-dia-6-de-octubre-de-2018/4
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Números des del 731 fins al 823 (corresponents al mes de setembre de 2018). 
 
L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.  
 

 
 

6. Dació de compte de matèries delegades en la Junta de Govern Local 

 
No hi ha cap assumpte per a tractar. 

 
 
 

C) 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: 
  
1ra. Pregunta: 
 
a) Jorge Herrero, pregunta sobre el Decret d'Alcaldia d'1 d'octubre de 2018, sobre 
l'adjudicació de la impressió d'un llibre en Homenatge a Raimon per l'escultura a la 
Plaça Sant Jordi, a una empresa de Bilbao, i en quin estat es troba la publicació del 
llibre en Homenatge a Bruno Lomas. 
 
b) El Sr. Alcalde, li contesta que estàn buscant finançament, i respecte al llibre 
d'Homenatge a Raimon, s'ha adjudicat a l'empresa més barata, complint la legislació 
vigent. 
 
c) Jorge Herrero, diu que no veu clar que de vegades s'utilitzen criteris d'adjudicació, on 
fan constar que l'empresa tinga experiència en el sector, i sembla que a Xativa, les 
empreses en matèria d'impressió no tenen prou importància. 
 
2na. Pregunta: 
 
a) Jorge Herrero, pregunta si  el despatx d'Alcaldia, està a l'abast de qualsevol grup 
polític per a presentar els seus candidats per a les Eleccions. 
 
b) El Sr. Alcalde-President, li contesta que el despatx d'Alcaldia, el gasta l'Alcalde, per a 
tot el que té a vore en la seua condició d'Alcalde. 
 
 
Àudio: punt c) 
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Vídeo: video.punt c) 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinria-celebrada-el-dia-6-de-octubre-de-2018/8
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