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 AJUNTAMENT DE XATIVA 
ACTA PLE ORDINARI NÚM. 11 DE 24 DE NOVEMBRE DE 2018 

  
ACTA 

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/11 El Ple 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària 

Data 24 / novembre / 2018 

Durada Des de les 11:07 fins a les 12:45 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 

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 

20440159J GARCIA MORELL, PILAR SÍ 
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20416944M GIMENO CALABUIG, MARIA PILAR SÍ 

20405152N GINER COMPANY, JUAN SÍ 

20413312F HERRERO MONTAGUD, JORGE SÍ 

20445295C LORENTE LÓPEZ, MIGUEL ANGEL 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 

20426395A SUÑER TORMO, CRISTINA MARIA SÍ 

 
 
NO ASSISTEIX: 
 
 

La Sra. Maria Consuelo Angulo Luna, regidora del grup municipal PSOE, amb excusa, 
per motius personals. 

 
El Sr. Alcalde President, s'absenta de la sessió a les 12:09 hores, reincorporant-se a la 
mateixa a les 12:11 hores, assumint momentàniament la presidència el 1er tinent 
d'Alcalde. 
 

 
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 27 d'octubre 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 27 d'octubre 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 vint membres 
presents, s'aprova l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el 
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dia 27 d'octubre de 2018. 

 

2. Expedient 6888/2018. Reorganització de recursos humans: Modificació de la 
relació de Llocs de Treball de l'Àrea 6, Tràfic i Seguretat Ciutadana. 

Favorable Tipus de votació: Nominal 

 A favor: 15 ALCOCEL MASET, MIGUEL 
ALDAVERO LOPEZ, PEDRO 
AMORÓS GIMÉNEZ, M.ª 
AMOR 
BARAZA LORENTE, LENA 
BOLUDA  PERUCHO, 
ALFRED 
CERDA BOLUDA, ROGER 
CHAPI ALBERO, 
FRANCESCA 
ESTELLÉS  CARRASCO, 
JORDI 
GIMENO CALABUIG, M.ª 
PILAR 
GINER COMPANY, JUAN 
LORENTE LÓPEZ, MIGUEL 
ANGEL 
PENADÉS  ESTRELA, 
EMPAR 
REIG  SANCHIS,  JUAN 
IGNACIO 
SANCHIS  DEL  VALLE, 
MARIOLA 
SUÑER TORMO, CRISTINA 
MARIA 

En contra: 0 --- 

Abstencions
: 5 

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

Absents: 1 ANGULO  LUNA,  MARIA 
CONSUELO 

 
Vista la necessitat de reorganitzar els recursos humans existents en l’àrea 6 Tràfic i 
Seguretat Ciutadana, que suposa una modificació de jornada i condicions laborals de la 
Policia Local, segons l’acord assolit en la la Mesa Sectorial de Policia Local de data 28 
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de maig de 2018, que fa necessari l’adequació de la Relació de Llocs de Treball 
exisitents en l’Ajuntament de Xàtiva. 
 
Vista la providència d’alcaldia en la què s’indica es procedisca a realitzar els tràmits i 
gestions oportunes a l’efecte d’aprovar l’acord de modificació de jornada i condicions 
laborals de la Policia Local i aprovar així mateix la Relació de Llocs de treball de l’Àrea 
6 que porta inherent, consistent en afegir dos nous nivells al factor jornada: factor (J9) 
per al grup no operatiu valorat en 500 punts i un factor (J10) per al grup operatiu valorat 
en 625 punts, segons acord aconseguit en la Mesa Sectorial de Policia Local, i que pel 
Secretari s’emeta un informe sobre la Legislació aplicable i el procediment que s’ha de 
seguir per a la modificació de la mateixa. 
 
Considerant que d’acord amb la providència d’alcaldia, el secretari va emetre informe 
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir en la modificació de la relació de 
llocs de treball de l’Ajuntament de Xàtiva de l’Àrea 6 Tràfic i Seguretat Ciutadana. 
 
Atès que el projecte de la reorganització de recursos humans plantejada que suposa la 
modificació de la Relació de Llocs de Treball va ser negociat en el sí de la Mesa 
General de Negociació Conjunta del dia 21 de juny de 2018, incorporant les 
modificacions corresponents,  i sent aprovat per unanimitat. 
 
Considerant que hi ha consignació pressupostària suficient per a fer front a la despesa 
que suposa la modificació de la Relació de Llocs de Treball referenciada, segons 
s’acredita en l’informe del Cap de l’Oficina Pressupostària. 
 
Considerant que dit projecte va ser fiscalitzat el dia 20 de juliol de 2018 amb 
disconformitat per la Intervenció, amb un informe detallata en el que consten totes les 
observacions i objeccions realitzats per aquest òrgan de control i fiscalització. 
 
Vist l’informe del Cap de la Policia Local, del dia 20 de setembre de 2018,  sobre la 
base dels condicionants i qüestionaments plantejats per la Interventora d'aquest 
Ajuntament relatius als acords aconseguits en Mesa General pel que fa a la 
implementació de la nova jornada laboral i condicions laborals del col·lectiu de la Policia 
Local. 
 
Vistos els informes emesos a sol·licitud de l’alcaldia per l’Agència Valenciana de 
Seguretat i Respostes a les Emergències, amb registre d’entrada 26 d’octubre de 2018, 
i per la Direcció General d’Administració Local, amb registre d’entrada 24 d’octubre de 
2018, al respecte de l’acord de la modificació de les condicions de treball del Cos de la 
Policia Local en l’Ajuntament de Xàtiva referenciat. 
 
Vist l’informe de la Secció de Recursos Humans, en el que s’indica que  conforme al 
pronunciament de la  Direcció General d’Administració Local i de  l’Agència Valenciana 
de Seguretat i Respostes a les Emergències,  s’ajusta a la legalitat la proposta d’acord 
de modificació de la relació de llocs de treball proposada. 
 
Vist l’informe de preceptiu de la Secretaria del dia 8 de novembre de 2018, en el que 
s’indica que es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establida en la 
Legislació aplicable, procedint la seua aprovació pel Ple de la Corporació, de 
conformitat amb l'article 22.2.i) de la Llei de 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim 
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Local. 
 
Vista la fiscalització efectuada per la intervenció, en que indica que segons l’article 14.2 
del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern en les Entitats del Sector Públic Local, es fiscalitza de conformitat, però a la vista 
de l’informe de Sindicatura de Comptes de Control Intern de l’Ajuntament de Xàtiva del 
2015 i de l’informe de fiscalització posterior de l’Ajuntament de Xàtiva del 2017 que 
posa de manifest la debilitat interna per la inexistència d’un sistema informatitzat de 
control de presència, es mantenen les observacions que consten a l’informe de la 
intervenció de data 20.07.2018 que consta a l’expedient. 
 
Vista la providència d’alcaldia del dia 12 de novembre de 2018, en la què es disposa 
que atès que s’està tramitant l’expedient administratiu per a l’adquisició del terminal de 
control de presència per a la policia local que permetrà el control horari a l’efecte de 
realitzar un seguiment del compliment de la jornada, que es tramite l’acord sobre la 
modificació de la jornada i condicions laborals de la Policia Local i de la Relació de 
Llocs de treball de l’Àrea 6 inherent a la mateixa, segons l’acord assolit en la Mesa 
General de Negociació. 
 
Vist que  la Comissió de Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes va dictaminar 
favorablement per 6 vots afirmatius i 3 abstencions: 

L'Ajuntament en Ple, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació dels factors que valoren la Relació de Llocs 
de Treball de l’Ajuntament de Xàtiva, més concretament el factor jornada, amb la 
incorporació de dos nous nivells (J9) per al grup no operatiu valorat en 500 punts i el 
factor (J10) per al grup operatiu valorat en 625 punts, que mesura la jornada de la 
policia local aprovada en la Mesa Sectorial de Policia Local de 28 de maig de 2018. 
 
Segon. Aprovar inicialment així mateix la modificació de la Relació de Llocs de Treball 
de l’Àrea 6 Tràfic i Seguretat Ciutadana per als integrants en actiu del Cos de la Policia 
Local, inherent a la modificació de la jornada i condicions de treball acordats en la Mesa 
Sectorial de la Policia Local citada en l’ordinal anterior, que comporta la modificació del 
Complement Específic, valorant el factor jornada (J9) per al grup no operatiu en 500 
punts i el factor (J10) per al grup operatiu en 625 punts, quedant establerta de la forma 
que a continuació es detalla: 
 
Lloc Comissari: Complement Específic de 2650 punts i un nivell de Complement de 
Destí 30: 
 
FACTO
R 

A5 B6 C6 D6 E4 F4 G1 H2 I1 J9 K4 L3 M4 N1 

PUNTO
S 

500 400 200 250 350 100 0 25 0 500 75 
15
0 
100 0 

 
Lloc Intendent: Complement Específic de 1750 punts i un nivell de Complement de 
Destí 25: 
 

FAC- A4 B4 C4 D3 E3 F3 G1 H2 I2 J9 K3 L2 M3 N1 
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TOR 

PUN-
TOS 

400 100 100 50 225 50 0 25 50 500 50 
12
5 
75 0 

 
 
Lloc Inspector: Complement Específic de 2000 punts i un nivell de Complement de 
Destí 24: 
 
FAC-
TOR 

A4 B4 C5 D5 E3 F3 G2 H3 I3 J9 K3 L2 
M
3 
N1 

PUN-
TOS 

400 100 150 150 225 50 25 50 100 500 50 125 75 0 

 
 
Lloc Oficial: Complement Específic de 1925 punts i un nivell de Complement de Destí 
22: 
 
FAC-
TOR 

A3 B3 C5 D4 E3 F3 G2 H3 I3 J10 K3 L2 
M
4 
N1 

PUN-
TOS 

300 50 150 100 225 50 25 50 100 625 50 125 75 0 

 
 
Lloc Agent d’Oficines Responsable Departament: Complement Específic de 1750 punts 
i un nivell de Complement de Destí 22: 
 
FAC-
TOR 

A3 B5 C4 D2 E3 F3 G2 H2 I2 J9 K3 L2 
M
3 
N1 

PUN-
TOS 

300 200 100 25 225 50 25 25 50 500 50 125 75 0 

 
 
Lloc Agent d’Oficines: Complement Específic de 1725 punts i un nivell de Complement 
de Destí 22: 
 
FAC-
TOR 

A3 B5 C4 D2 E3 F3 G2 H2 I2 J9 K3 L2 M2 N1 

PUN-
TOS 

300 200 100 25 225 50 25 25 50 500 50 125 50 0 

 
 
Lloc Agent: Complement Específic de 1700 punts i un nivell de Complement de Destí 
21: 
 
FAC-
TOR 

A3 B2 C3 D1 E3 F3 G2 H3 I3 J10 K3 L2 M3 N1 

PUN-
TOS 

300 25 50 0 225 50 25 50 100 625 50 125 75 0 
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Lloc Auxiliar Policia: Complement Específic de 1700 punts i un nivell de Complement de 
Destí 21: 
 
FAC-
TOR 

A3 B2 C3 D1 E3 F3 G2 H3 I3 J10 K3 L2 M3 N1 

PUN-
TOS 

300 25 50 0 225 50 25 50 100 625 50 125 75 0 

 
 
Lloc Agent Coordinador: Complement Específic de 1750 punts i un nivell de 
Complement de Destí 21: 
 
FAC-
TOR 

A3 B2 C3 D3 E3 F3 G2 H3 I3 J10 K3 L2 M3 N1 

PUN-
TOS 

300 25 50 50 225 50 25 50 100 625 50 125 75 0 

 
 
Lloc Agent 2a.activitat: Complement Específic de 1700 punts i un nivell de Complement 
de Destí 21: 
 
FAC-
TOR 

A3 B2 C3 D1 E3 F3 G2 H3 I3 J10 K3 L2 M3 N1 

PUN-
TOS 

300 25 50 0 225 50 25 50 100 625 50 125 75 0 

 
 
Lloc Agent Interí: Complement Específic de 1650 punts i un nivell de Complement de 
Destí 21: 
 
FAC-
TOR 

A3 B2 C3 D1 E3 F3 G2 H3 I2 J10 K3 L2 M3 N1 

PUN-
TOS 

300 25 50 0 225 50 25 50 50 625 50 125 75 0 

 

Tercer. Establir que les codificacions corresponents als llocs de treball que conformen 
l’Àrea 6, Tràfic i Seguretat Ciutadana, queden supeditades a un acord posterior que 
contemple les modificacions introduïdes per la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la 
Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana. 

 
Quart. Exposar al públic la mencionada relació, durant el termini de quinze dies hàbils a 
comptar de següent al de publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de València, durant els quals el personal interessat podrà examinar-la i 
presentar reclamacions davant del Ple. La modificació de la relació de llocs de treball es 
considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat termini no s'hagueren 
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per a 
resoldre-les. 
 
Cinquè. Una vegada aprovada definitivament la modificació de la Relació de llocs de 
treball, en el termini de trenta dies es publicarà íntegrament en el butlletí Oficial de la 
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Província de valència i es remetrà una còpia de la mateixa a l'Administració de l'Estat i 
a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma. 
 
 
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 “punt.02” 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 del seu grup a favor,  explicant que vist l'expedient estàn conformes en els 
acords alcançats en pro d'un millor servici a la Ciutat. 
 
– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta el sentit del 
vot del seu grup com abstenció, seguint el mateix criteri que en la Comissió Informativa. 
  
– Empar Penadés Estrela, regidora del grup municipal Compromís: Manifesta el 
sentit del vot del seu grup a favor: Explica que la negociació que s'ha dut a terme, i que 
és tracta d'una Modificació d'Organització de serveis municipals. 

– Miquel Lorente López, portaveu del grup municipal EUPV: AC: Manifesta el sentit 
del vot del seu grup a favor, explica que es el resultat de l'acord de les negociacions, 
que acaben en la modificació de la RPT, que és tracta d'un increment de la remuneració 
al personal de la Policia Local. 
 
– Mariola Sanchis del Valle, regidora del grup municipal PSOE: Manifesta el sentit 
del vot del seu grup a favor, explicant que és tracta d'un acord fruït d'unes llargues 
negociacions. Que suposa un augment del salari, i que entrarà en vigor el proper 1 de 
gener de 2019. Aconseguint millores als treballadors/es i donant resposta a les 
necessitats en Seguretat Ciutadana, en definitiva, és un acord beneficiós. 
  
 Àudio: punt.02 
  
 Vídeo: video.punt.02 

 

 
 

3. Expedient 3192/2017. Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora del preu 
públic per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en aparcaments 
municipals subterranis. Aparcament Plaça la Bassa. Implantació d'abonaments. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat 

 

Realitzada la tramitació establida, vist l'informe de Secretaria de data 9 de novembre de 
2018, i en compliment del que es disposa en el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i atenent a 
la Providència d'Alcaldia de data 12 de novembre i a l'estudi tècnic-econòmic. 
 

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinria-celebrada-el-dia-24-de-noviembre-de-2018/2
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Vist l'informe emès per la Responsable de la Secció de Promoció Socio-Econòmica 
fiscalitzat conforme per la Sra. Interventora Municipal. 
 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. 

Vist el dictamen favorable de data 16 de novembre de 2018, adoptat per 7 vots 
afirmatius i 2 abstencions dels membres de la Comissió Municipal Informativa de Règim 
Interior, Hisenda i Especial de Comptes. 

L'Ajuntament en Ple, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora del 
preu públic per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en aparcaments 
municipals subterranis, quedant així: 

 
 

Preu públic per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en aparcaments 
municipals subterranis. 
 
Article 3r. Quota tributària. 

 
PARKING GLORIETA 

Concepte Tarifa 

Abonaments temporals  

Reserva de 3 dies 27,32 

Reserva de 4 dies 35,72 

Reserva de 7 dies 49,38 

Reserva de 10 dies 57,78 

Reserva de 14 dies (+14 dies es  considera abonament mensual) 68,29 
Abonaments fixos mensuals (tarifes mensuals)  

Ciclomotors i motocicletes 45,05 

24 hores cotxe 102,68 

Abonament diürn (Horari comercial) 71,25 

Abonament nocturn 74,40 

Abonament baix rampa 24 hores 71,25 

Abonament baix rampa 74,40 

 
La tarifa del servei de rotació de vehicles a 0,0355 €/m, que s'aplicarà de la 

forma següent: 
 
1. Els primers 15 minuts es facturarà un coeficient fix de 0,70 euros per les 

despeses fixes de barreres i despeses estructurals. 
 
2. A partir dels 15 minuts d'hora en avant s'afegirà 0,02366 €/ min. 
Arredoniment de tarifes a 0.05 euros, atès que els caixers automàtics no emeten 

fracció de moneda menor. 
 
3. L’import màxim diari serà de 9,15 €. En cas de perduda del corresponent 

comprovant d’entrada en l’aparcament, es pagarà l’import màxim diari. 



- 10 - 
 

 AJUNTAMENT DE XATIVA 
ACTA PLE ORDINARI NÚM. 11 DE 24 DE NOVEMBRE DE 2018 

 
Places d’aparcament d’us exclusiu, per un termini de temps igual o inferior al de la 
concessió, IVA i altres impostos inclosos. 
Per l’adquisició del dret a usar amb caràcter exclusiu una plaça 9.285,64 

Participació en despeses d’explotació, pagament mensual 83,57 

 
4. Lloguers aprovats per la Junta de Govern Local de 5 de març de 2012. 
 

Concepte Tarifa €/mes 

Lloguer diürn automòbils de 7:30h-15:30 h 30,00 

Lloguer diürn automòbils de 7:30h-15:30 h + cap de setmana 35,00 

Lloguer diürn automòbils de 7:30h-20:30 h 45,00 

Lloguer diürn automòbils de 7:30h-20:30 h + cap de setmana 50,00 

Lloguer nocturn automòbils 1a planta de 18h-9h 53,00 

Lloguer nocturn automòbils 1a planta de 18h-9h + cap de 
setmana 

59,00 

Lloguer nocturns caps de setmana 2 i 3 planta de divendres 18h a 
dilluns 9h 

27,00 

Lloguer nocturn de dilluns a divendres 2 i 3 planta 45,00 

Lloguer nocturn de dilluns a divendres 2 i 3 planta + cap de 
setmana 

50,00 

 
PARKING BASSA 

Concepte €/mes 

Tarifa d'abonament diürn (7:30 a 20:00 hores) 30€/mes 

Tarifa d'abonament nocturn (20:00 a 7:30 hores) 20€/mes 

Tarifa d'abonament (24 hores) amb reserva de plaça 50€/mes 

 

La tarifa per a motocicletes serà del 50% de la dels turismes. 

 

Tarifa de rotació de vehicles durant els primers 60 minuts 
d’estacionament 

0€ 

Tarifa de rotació de vehicles, a partir del minut 61 0’036€ 
 

Segon. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant 
exposició del mateix en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de 
la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimen oportunes. 

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament www.xativa.es 

 

Tercer. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l'expedient, 
en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 
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Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

Quart. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure els documents 
relacionats amb aquest assumpte. 
 

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 “punt.03” 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 del seu grup 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 del seu grup a favor, seguint el mateix criteri que en la Comissió Informativa. 
  
– Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Compromís: Manifesta el 
sentit del vot del seu grup a favor, explicant que la modificació d'aquesta Ordenança 
regula i millora de manera coherent els preus del parking. 

– Miquel Lorente López, portaveu del grup municipal EUPV: AC: Manifesta el sentit 
del vot del seu grup a favor, explica que és tracta de recuperar aquest aparcament en 
termes veïnals com comercials. Facilitar l'accés a l'aparcament i afavorir l'eixida del 
mateix i aprovació de les tarifes del parking. 
 
– Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Manifesta el sentit del 
vot del seu grup a favor, reafirmant les tres mesures bàsiques, la gestió pública i la 
reorganització d'accés al parking. 
  
 Àudio: punt.03 
  
 Vídeo: video.punt.03 

 

 
 

4. Expedient 3602/2018. Ajudes per finançar treballs de conservació o enriquiment 
de béns immoble: Programa 1'5 % cultural del Ministeri de Foment. Declaració de 
despesa plurianual. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat 

 

Se n'adona dels antecedents de l'expedient on consta resolució d'alcaldia assumint el 
compromís de finançar les obres de “Restauració del refectori de l'ex-convent de Sant 
Domenec”. Projecte redactat per l'arquitecte Vicent Torregrosa i amb un pressupost total 
de 2.617.575,87€. De l'import total de l'obra l'ajuntament finançara 819.987,54€ en dues 
anualitats (187.975,67€ en 2019 i 632.011,87€ en 2020). 

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinria-celebrada-el-dia-24-de-noviembre-de-2018/3
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Per a finançar l’aportació corresponent a l’exercici 2019 l’Ajuntament disposa de 
recursos suficients en el pressupost de 2018, per la qual cosa s’ha realitzat document 
Retenció de Crèdit número 2018000014837, per import de 187.975,67 euros, la resta 
es consignaria en el pressupost de 2020. 
 
Per tot l'anterior sol·licita la declaració de despesa plurianual. 
 
Vist l'informe favorable del Director de l'Àrea Econòmica, fiscalitzat de conformitat per la 
Interventora. 
 
Vist el que disposa l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
Vist el dictamen favorable de data 16 de novembre de 2018, adoptat per unanimitat dels 
membres de la Comissió Municipal Informativa de Règim Interior, Hisenda i Especial de 
Comptes. 
 

L'Ajuntament en Ple, ACORDA: 

Primer. Aprovar la plurianualitat i assumir el compromís de cofinançament per a la 
“Restauració del refectori de l'ex-convent de Sant Domenec” amb els percentatges 
d’aportació i repartiment per exercici i entitat que a continuació s’expressen: 

 

Any 
Ministeri de 
Foment %s/total Ajuntament %s/total Total exercici %s/total 

2019 412.082,93 15,74% 187.975,67 7,18% 600.058,60 22,92% 

2020 1.385.505,40 52,93% 632.011,87 24,15% 2.017.517,27 77,08% 

Total 
entitat 

1.797.588,33 68,67% 819.987,54 31,33% 2.617.575,87 100,00% 

 
 
Segon. Notificar el present acord al Ministeri de Foment, donant compte a l’Àrea de 
Foment i a l’Oficina Pressupostària per al seu coneixement i efectes. 
 
 
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 “punt.04” 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 del seu grup a favor,  donant suport al projecte de recuperació del refectori 
del l'Ex-convent de Sant Domenec. 
 
– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta el sentit del 
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vot del seu grup a favor, diu que sempre ha estat una aposta firme dels governs 
anteriors, i esperen s'accedeix-ca  a les aportacions necessàries per la recuperació del 
refectori de l'Ex-convent de Sant Domenec. 
  
– Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Compromís: Manifesta el 
sentit del vot del seu grup a favor, diu que sempre han apostat per la restauració del 
Patrimoni, donant-li l'ús corresponent. Aproven la plurianualitat de la despesa, per tant, 
es possible invertir en Patrimoni Cultural. 

– Alfred Boluda Perucho, regidor del grup municipal EUPV: AC: Manifesta el sentit 
del vot del seu grup a favor, diu que té molta importància històrica i patrimonial, 
desperdigolat durant anys. És tracta de la recuperació definitiva del Ex-convent de Sant 
Domenec. 

 
– Jordi Estellés Carrasco, regidor del grup municipal PSOE: Manifesta el sentit del 
vot del seu grup a favor, explica la importància d'aquests immobles, que en últims anys 
s'han recuperat gran quantitat d'ells, i ara tenim un compromís de recuperar el refectori 
de l'Ex-convent de Sant Domenec, per tant, necessitem de totes les ajudes, tant 
europees com autonòmiques. 
  
 Àudio: punt.04 
  
 Vídeo: video.punt.04 

 

 
 

5. Expedient 7042/2018. Moció 25 de Novembre Dia Internacional per l'eliminació 
de la violència contra les dones. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat 

 

Per la regidora de la Dona, Sra. Xesca Chapí va ser remesa per correu electrónic, la 
moció  “ 25 novembre dia internacional per l’eliminació de la violència contra les 
dones”, per a la seua inclusió per raó d'urgència, com a despatx extraordinari de la 
comissió informativa municipal sociocultural i de promoció econòmica, de l’esmentada  
moció per a la seua aprovació pel pròxim ple. 
 
Atès el procediment a instruir per la Secretària, s’informa  que prèviament procediria 
votar la urgència de l'assumpte, per a incloure  com a despatx extraordinari de la 
comissió informativa municipal sociocultural i de promoció econòmica, de l’esmentada  
moció per a la seua aprovació pel pròxim ple. 
 
Considerant que es disposa en l'article 46.i) de la llei de Bases de Règim Local, que  en 
els plens ordinaris la part dedicada al control dels altres òrgans de la Corporació haurà 
de presentar substantivitat pròpia respecte a la part resolutiva, havent-se de garantir de 
forma efectiva en el seu funcionament i, si escau, en la seua regulació, la participació 
de tots els grups en la formulació de precs, preguntes i mocions. 

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinria-celebrada-el-dia-24-de-noviembre-de-2018/4


- 14 - 
 

 AJUNTAMENT DE XATIVA 
ACTA PLE ORDINARI NÚM. 11 DE 24 DE NOVEMBRE DE 2018 

 
Considerant  que una moció, és la proposta que se sotmet directament a coneixement 
del Ple a l'empara del previngut en l'article 91.4 de  Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. Podrà formular-se per escrit o oralment, conforme a 
l’establit en l’article 97 d'aquest Reglament. 
 
Per la Directora del Àrea social, s’informa de la legalitat del  procediment instruït per a 
l’aprovació de la proposta de moció presentada per la regidora de la Dona Sra. Xesca 
Chapí. 
 
Vist el dictamen favorable de data 14 de novembre de 2018, adoptat per unanimitat dels 
membres de la Comissió Municipal Informativa Sociocultural i Promoció Econòmica. 

L'Ajuntament en Ple, ACORDA: 
 
Únic. Aprovar la moció per al  25 NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER 
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES, del seu tenor literal següent: 

 
 

“MOCIÓ: 
 

25 NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
CONTRA LES DONES 

 
Sr./Sra. ……………………………………………………. , alcalde/ssa o portaveu del Grup 
Municipal ….………………..… en l'Ajuntament / Mancomunitat / Diputació 
de …………………………… en el seu nom i representació, per mitjà del present escrit, i 
fent ús de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova 
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva 
al Ple de la Corporació per al seu debat la següent MOCIÓ, 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Com cada any, el recompte de dones assassinades i de menors es fa insuportable, 
enguany amb xifres que van de les 50 a les 80 dones segons els criteris utilitzats: dins 
la parella, o també aquells que no eren parella o diversos vincles familiars, com ara 
mares, o en prostitució; i de 9 menors, a més dels assassinats que estan encara en 
investigació. Aquestes morts són la màxima representació de la violència masclista que 
sotmet les dones en tots els àmbits de la seua vida, i que representen una greu i 
sistemàtica vulneració dels drets humans de més de la meitat de la població a la nostra 
societat. Aquestes violències tenen el seu origen i nucli en la pervivència d’un sistema 
patriarcal, present a totes les estructures de la societat, que assumeix com a natural la 
desigualtat, organitza la societat classificant jeràrquicament les tasques, considera les 
tasques de cura responsabilitat de les dones, resta credibilitat i autoritat a les dones, 
mentre cosifica el seu cos i consolida pautes culturals que transmeten i reprodueixen 
comportaments discriminatoris i sexistes. 
 
El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l'Assemblea General de 
l'ONU va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l'Eliminació de la 
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Violència contra les Dones. Una data que ha de servir, per a la reflexió per part de tota 
la societat i també per a la renovació dels esforços per part de totes les institucions 
polítiques i socials, per lluitar per la transformació social necessària i urgent. La 
violència masclista és la primera causa de mort prematura entre les dones, el 
masclisme mata i ha de ser una qüestió política de primer ordre. 
Les dramàtiques conseqüències de la violència de gènere, fruit de les desigualtats 
socials que situen les dones en una situació de vulnerabilitat per patir múltiples 
agressions, malgrat la progressiva conscienciació, no minven, i fan evident que a banda 
de les adhesions i manifestacions necessàries per mostrar el rebuig, són necessaris 
compromisos i accions coherents amb les dimensions i la transcendència del problema. 
 
Tot i que manca molta feina, tant ciutadana com institucional, l’any passat va nàixer el 
primer del Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista així com del Pacte 
Estatal Contra la Violència de Gènere i Masclista. 
 
El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere ha nascut per donar solució al conflicte 
polític i social que suposa en l’actualitat el terrorisme masclista. Les línies estratègiques 
desenvolupades per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives són: garantir una 
societat lliure i segura contra la violència de gènere, feminitzar la societat, coordinar el 
treball en xarxa per a l’atenció de dones víctimes de violència masclista i de les seues 
filles i fills, així com la sociabilització, per tal que aquest tipus de violència siga concebut 
com un conflicte polític i tinga una dotació de pressupost estable per poder 
desenvolupar i implementar els objectius consensuats per partits polítics, agents 
econòmics i socials, associacions feministes, institucions públiques, universitats, poder 
judicial valencià, forces de seguretat i tercer sector. 
 
El Pacte Estatal contempla 200 mesures amb 1.000 milions d’euros per als primers cinc 
anys. Una de les mesures més remarcable és la de creació de protocols en l’atenció 
primària sanitària i en les urgències per tal que el personal sanitari puga contribuir a 
detectar possibles víctimes de violència en els primers abusos, tal com ja es fa al País 
Valencià. Una altra mesura a celebrar és el reforçament i ampliació en tots els nivells 
educatius del foment dels valors igualitaris i la prevenció del masclisme i conductes 
violentes, treballant de forma especial amb menors, i donar formació específica al 
professorat. Però els pactes i les lleis s’han de desenvolupar. 
 
Manifestem una aposta clara i contundent per corregir els possibles errors que es 
puguen produir en el sistema institucional que eviten que una dona que haja denunciat 
maltractament reste sense l'ajuda necessària per a la seua protecció per la falta de 
mitjans, formació o coordinació dels responsables de procurar-li-la. 
 
També ens preocupen els models de relacions afectiu-sexuals difosos sovint als mitjans 
de comunicació i a les xarxes. La pornografia és consumida en aquests moments 
habitualment per adolescents menors de quinze anys i la prostitució -en aquests 
moments estem entre els tres Estats al món amb més prostitució- és habitual entre 
joves de menys de trenta anys. 
 
Els ajuntaments, per ser les Administracions més properes a la ciutadania, són els 
governs que poden donar una resposta més ràpida i eficaç a aquest problema social. 
En aquest sentit, el nostre Ajuntament vol reafirmar el seu compromís amb la lluita 
contra la violència masclista i les desigualtats que la legitimen i perpetuen. 
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És per tot això que aquest Ajuntament: 
 
1. Manifesta un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones 
assassinades per violència de gènere i farà un acte públic en senyal d’homenatge i de 
reconeixement on es llegiran els seus noms, com a visibilització de la seua identitat, al 
mateix temps que expressa el seu rebuig a totes les manifestacions d'aquesta violència, 
manifesta el seu compromís amb les víctimes i declara tolerància zero amb els 
maltractadors. 
 
2. Insta al Govern de l’Estat que desenvolupe la legislació necessària per a incloure 
com a violència masclista totes les violències contra les dones, reconegudes al Conveni 
d’Istanbul. 
 
3. Exigeix el Govern de l’Estat el desenvolupament dels PGE (Pressupostos 
Generals de l’Estat) amb perspectiva de gènere, com a principi per fer efectiva la 
legislació i la normativa. 
 
4. Declara el seu compromís de fer de la prevenció contra les violències masclistes 
i la desigualtat una política prioritària i transversal, que impregne totes les polítiques 
desenvolupades a través de les seues regidories. Les accions municipals han de tindre 
un caràcter pedagògic i transformador i tindre en compte a l’hora de planificar les 
accions de totes les regidories que s’ha de fer sempre amb perspectiva de gènere 
(tenint present com cada decisió incideix de forma específica en la vida de la 
ciutadania, i que en la pràctica no siguen motiu de discriminació de les dones). 
 
5. Per això també, insta al Govern d’Espanya a modificar la Llei de Règim Local per 
tal que els ajuntaments recuperen les competències en promoció de la igualtat entre 
dones i homes i en matèria de violència de gènere tal com està establit al Pacte d’Estat 
Contra la Violència de Gènere aprovat pel Congrés. És urgent que es puga contractar 
personal per a dotar els programes contra la violència masclista o d’atenció a les dones 
maltractades. 
 
6. Insta al Consell de la Generalitat perquè s’adrece al Congrés, per exigir que 
s’accelere l’aplicació, els treballs de seguiment i l’avaluació sobre el desenvolupament 
del Pacte d’Estat per part de la Comissió Permanent no legislativa al Congrés. Així 
mateix insta al Consell de la Generalitat perquè intensifique les labors i treballs de la 
comissió de seguiment del Pacte Valencià contra la Violència Masclista i de gènere, 
amb la seua corresponent dotació pressupostària 
 
7. Es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa, tot 
tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les 
desigualtats entre dones i homes i de la violència masclista. I en tant que entitat 
subvencionadora, l’Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en els quals 
l'entitat organitzadora utilitze el cos de les dones de forma sexista com a reclam 
publicitari. 
 
8. Insta a la Conselleria de Justícia, al Ministeri de Justícia i al Consell General del 
Poder Judicial que intensifiquen les tasques de formació dels membres de la judicatura 
i que revisen els protocols d’actuació. 
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9. Declara el terme municipal espai contra la tracta de persones, i per això dins les 
nostres competències, desenvoluparem campanyes per a que aquesta greu violació 
dels drets humans desaparega, proporcionà ajuda a les dones objecte de la tracta i farà 
campanyes de conscienciació per visibilitzar aquesta injustícia. Es compromet a donar 
formació al funcionariat local, des de la policia al treball social, per tal de poder actuar 
correctament. 
 
10. Considera absolutament necessari l’ensenyament afectiu-sexual dins del sistema 
educatiu, és per això que instem el Govern d’Espanya a incloure l’ensenyament afectiu-
sexual dins del sistema educatiu perquè siga coeducador. 
 
11. Es compromet a la Rendició de comptes dels Compromisos adquirits en 
l’adhesió al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista. 

 
12. Traslladarà aquests acords a les associacions del poble, així com farà difusió en 
tots els mitjans municipals de comunicació.» 
 

(…) 
 

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 “punt.05” 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 del seu grup a favor, explicant que el 25 N, és un dia molt important, i que 
hem de treballar per eradicar la violència de gènere. 
 
– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta el sentit del 
vot del seu grup  a favor, diu que recolzen i fan seua la moció, perquè es molt important 
i necessària. 
 
– Pilar Gimeno Calabuig, regidora del grup municipal Compromís: Manifesta el 
sentit del vot del seu grup a favor, explica que la situació de les víctimes de violència té 
que estar sempre present i recordar-les. Diu que van per molt bon camí, però encara 
queda molt de treball per fer per eradicar aquest tipus de violència. 

– Francesca Chapí Albero, regidora del grup municipal EUPV: AC: Manifesta el 
sentit del vot del seu grup a favor, diu que el 25 N, Dia Internacional per l'eliminació de 
la violència contra les dones, que fa falta molta participació i és necessària per eradicar 
les violències masclistes, que queda molta faena per fer. Cal dotar als Ajuntaments de 
més recursos. Dir també, que Xàtiva, es la primera Ciutat a la Comunitat Valenciana, 
que té eixa senyalització sobre Ciutat lliure de violències sexistes. 
 
– Lena Baraza Lorente, regidora del grup municipal PSOE: Manifesta el sentit del 
vot del seu grup a favor, diu que el 25 N es la commemoració per l'eliminació de la 
violència contra les dones. Que en aquest Ajuntament s'ha dotat de pressupost a la 
Regidoria de la Dona per a lluitar contra aquesta violència, es necessiten polítiques i 
campanyes publicitaries. 
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Àudio: punt.05 
 
Vídeo: video.punt.05 
 

 
6. ASSUMPTES NO DICTAMINATS 
 
 

6.1. Expedient 1757/2015. Modificació puntual del calendari de sessions del 
plenari corresponent al mes de desembre de l'any 2018. 

 
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 
vint membres presents. 
  

Favorable Tipus de votació: Unanimitat 

  
Seguidament, pel Secretari  es dóna compte de la proposta de l'alcalde-president, de 
21 de novembre de 2018,  sobre modificació del calendari de sessions ordinàries del 
Ple corresponent al mes de desembre, 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. 

 
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 la sessió ordinària 
corresponent al mes de desembre pròxim hauria de celebrar-se el 29 del mes esmentat. 
 
Atesa la conveniència de modificar puntualment el calendari de sessions ordinàries per 
al referit mes de desembre, motivada per les vacances nadalenques i seria convenient 
que les sessions de les respectives comissions informatives pugueren celebrar-se 
abans de dites festes que seran les que dictaminen els assumptes, que finalment, 
recaiguen en seu plenària, i vista la impossibilitat de celebrar la sessió ordinària el dia 
29 de desembre de 2018, s'expressa  la conveniència de desplaçar la dita sessió al dia 
21 de desembre de 2018, divendres, a les 12:00'- hores. 

 
Per tot allò que s'ha exposat, vinc a proposar al Ple: 

 
Únic. Que es modifique puntualment el calendari de sessions ordinàries del Ple pel que 
fa al mes de desembre de 2018, que passaria a celebrar sessió ordinària, el 
divendres 21 de desembre de 2018, a les 12:00'- hores.” 

L'Ajuntament en Ple, ACORDA: 
    
Únic. Aprovar la proposta anteriorment transcrita sobre modificació del calendari de 
sessions ordinàries del Ple corresponent al mes de desembre del present any 2018. 

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinria-celebrada-el-dia-24-de-noviembre-de-2018/5
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6.2. Expedient 7218/2018. Presentació de la candidatura de la Ciutat de Xàtiva a 
Capital Cultural Valenciana, dins la convocatòria de la Conselleria d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, de la Generalitat Valenciana. 

 
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 
vint membres presents. 
  

Favorable Tipus de votació: Unanimitat 

 
Seguidament, pel Secretari  es dóna lectura, en resum, de la proposta del regidor de 
cultura, de 20 de novembre de 2018,  sobre la Presentació de la candidatura de la 
Ciutat de Xàtiva a Capital Cultural Valenciana, i que literalment diu: 
 
“Vista la convocatòria de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de la 
Generalitat Valenciana, del projecte Pla Estratègic Cultural Valencià 2016-2020, una 
eina fonamental que guiarà les polítiques culturals des del Consell en les pròxims anys. 

 

Considerant que, dins de les finalitats d'aquest Pla està la d'impulsar la gestió de les 
infraestructures culturals, els recursos públics, etc., sent un objectius més importants 
d'aquest Pla, el Projecte “Capital Cultural Valenciana (CCV)”, que te com principal 
finalitat: 

 

- Descentralitzar una part de l'oferta cultural que es promou habitualment des del 
Consell. 
- Millorar la comunicació entre la Conselleria i els productors, distribuïdors i 
programadors culturals que hi ha al llarg i ample del territori. 
- Garantir el dret d'accés universal a la cultura, garantit per la legislació vigent i eix 
fonamental del Pla Estratègic de la Conselleria. 
- Generar activitat econòmica en la ciutat guardonada i en la seua zona d'influència a 
través del turisme cultural i dels projectes empresarials que puguen sorgir, en l'àmbit 
de la cultura, al caliu de la capitalitat. 
- Propiciar espais de trobada (congressos, exposicions, cursos…) en punts del territori 
que no siguen (o no sempre) les capitals provincials. 
- Vertebrar el territori afavorint els intercanvis culturals i els desplaçaments a aquelles 
ciutats que siguen mereixedores del guardó. 
 
Resultant que, un dels requisits de la convocatòria és presentar una carta de motivació i 
altra documentació (projecte d'activitats d'una durada anual), així com un acord plenari 
sol·licitant acollir-se a l'esmentat Projecte per a optar a la candidatura de Xàtiva com 
Capital Cultural Valenciana.” 
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L'Ajuntament en Ple, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la sol·licitud d'adhesió al projecte de la Generalitat  Valenciana i la 
presentació de la ciutat de Xàtiva a la convocatòria de Capital Cultura Valenciana 
(CCV). Iniciar totes aquelles gestions documentals i administratives conduents a eixa 
finalitat. 
 
Segon. Que es remetesca certificat d'aquest acord a la Conselleria d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, de la Generalitat Valenciana, dins del termini fixat a 
l'efecte en la pròpia convocatòria (10 de desembre de 2018, a les 14.30 hores). 
 

 
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 “punt.06.2” 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 del seu grup a favor, explicant que el projecte que s'ha presentat  està 
inspirat en altres projectes similars, i que es fa per Xàtiva. 
 
– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta el sentit del 
vot del seu grup com a favor, diu que Xàtiva com a Capital Cultural deu ser constant fins 
aconseguir el seu reconeixement. 
  
– Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Compromís: Manifesta el 
sentit del vot del seu grup a favor, explica que amb aquesta sol·licitud estem fent un 
gran esforç dins del mapa cultural valència. Recolzen la iniciativa i treballaran perquè 
Xàtiva siga Capital Cultural. 

– Alfred Boluda Perucho, regidor del grup municipal EUPV: AC: Manifesta el sentit 
del vot del seu grup a favor, diu que altra vegada es sol·licita Xàtiva com a Capital 
Cultural, com fa dos anys arrere. Xàtiva es mereix esta capitalització, té un important 
nivell promocional turístic i també un valor simbòlic. Recolzen totalment aquest projecte. 
 
– Jordi Estellés Carrasco, regidor del grup municipal PSOE: Manifesta el sentit del 
vot del seu grup a favor, agrair a totes les forces polítiques per la insistència de 
convertir a Xàtiva com a Capital Cultural. 
 
Àudio: punt.06.2  
 
Vídeo: video.punt.06.2 
 

 
 
7.  MOCIONS 
 
 

7.1. Moció per l'elaboració d'un nou pla d'infraestructures ferroviàries de rodalies 

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinria-celebrada-el-dia-24-de-noviembre-de-2018/8
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per a la Comunitat Valenciana. 

 
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 
vint membres presents. 
  

Favorable Tipus de votació: Unanimitat 

 
Seguidament, es dóna lectura pel Sr. Secretari, de la Moció presentada per la Portaveu  
del Grup municipal  Compromís, el dia 21 de novembre de 2018 i registre d'entrada 
número 10594, per l'elaboració d'un nou pla d'infraestructures ferroviàries de rodalies 
per a la Comunitat Valenciana, del següent tenor literal: 
 

 
«El Pla d’Infraestructures Ferroviàries de Rodalies per a la Comunitat Valenciana 2010-
2020 que es va pactar entre l’aleshores president Camps i l’aleshores ministre de 
foment José Blanco, expressava la ferma voluntat del Govern de l’estat de millorar i 
potenciar les infraestructures ferroviàries a la Comunitat Valenciana, i tenia per objecte 
principal la modernització, renovació i ampliació de la capacitat de les xarxes de 
Rodalies, tot contemplant diverses actuacions d’ampliació i prolongació de Rodalies 
pressupostades amb 3.400 milions d’euros. 
 
Set anys després, no s’havia realitzat cap de les inversions previstes al pla, ni s’havia 
executat cap de les accions plantejades. El Pla d’Infraestructures, per tant, va quedar 
en paper mullat. 
 
El desembre de 2017, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, presentava un nou Pla 
de Rodalies 2017-2025 després de no haver-se executat cap de les actuacions 
anunciades al pla 2010. Un pla amb compromisos poc clars i on quasi tota la inversió es 
remet als últims anys de pla: 45 actuacions previstes amb una inversió global de 1.436 
milions d’euros (un 58% menys que al pla anterior), 40 de les quals estan previstes per 
a 2022. 
 
Els Pressupostos Generals de 2018 són una altra clara mostra de la reticent aposta del 
Govern pel servei de Rodalies al territori valencià. 
 
Des del passat mes de setembre, amb la incorporació de la majoria de ciutadans als 
seus llocs de treball i la recuperació dels horaris i freqüències habituals dels mitjans de 
transport públics, s’ha fet més palès el dèficit de personal i inversions en la xarxa de 
Rodalies. Durant l’estiu, amb menys freqüències, les cancel·lacions de trens passaven 
desapercebudes, però en recuperar-se la rutina, s’ha fet evident una situació 
catastròfica de la xarxa que es tradueix en supressions anunciades el mateix dia i 
incompliments d’horaris en algunes línies de rodalies que connecten amb València, com 
en el cas de la C-2 (València-Xàtiva). 

Unes cancel·lacions i retards de trens deguts a la falta de material rodant per la 
reducció de la plantilla tant a l’àrea de conducció com en tallers. La plantilla de 
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treballadors de rodalies està funcionant per baix dels mínims, ja que s’ha reduït 
pràcticament a la meitat i no es disposa de personal de reserva per poder fer front a 
qualsevol incidència. L’any passat les xarxes de Rodalies acumularen centenars de 
supressions de trens pel repunt de baixes mèdiques de maquinistes, el que va obligar 
Renfe a incorporar 30 nous conductors a la plantilla. 

D’altra banda, no es pot reparar maquinaria per falta de peces de recanvi i de diners per 
comprar-les. Però paradoxalment, Renfe, per tal d’evitar el robatori del cablejat, està 
gastant diners en el manteniment de línies electrificades que presten poc o cap servei, i 
no fa cap inversió en la xarxa de Rodalies que utilitzen milers d’usuaris per als seus 
desplaçaments diaris. 
 
La realitat actual del servei públic de Rodalies valencià és que ha patit un deteriorament 
progressiu degut a la deixadesa i a la inexistència d’inversions durant molts anys, que 
afecta directament els usuaris del servei i els genera pèrdues que ningú no indemnitza. 
Tenim el pitjor servei de Rodalies de tot l’estat, i Rodalies Renfe està tractant els 
passatgers valencians com a passatgers de tercera. 
 
La línia C-2 que comunica València amb Xàtiva i, en determinats horaris, Moixent, és la 
més utilitzada de les Rodalies valencianes, amb un trànsit que supera els 5,6 milions de 
viatgers anuals, i un nombre de 97 circulacions diàries en laborables, i 61 en festius. 
Una línia que, a banda de patir la supressió i el retard de trens, pateix incidències 
constantment per l’estat de les vies i les catenàries. Una superestructura de més de 30 
anys que necessita una renovació immediata.” 
 

L'Ajuntament en Ple, ACORDA: 

Primer. Instar el govern central a que realitze totes les inversions necessàries per 
resoldre la situació actual: dotar la plantilla de treballadors del personal necessari, 
reparar els trens espatllats i actualitzar les infraestructures obsoletes per poder prestar 
el servei de qualitat a què els valencians i valencianes tenen dret. 

Segon. Que s’inicien les gestions necessàries amb el Govern de l’estat per aconseguir 
la transferència de competències dels serveis ferroviaris de Rodalies, segons disposa 
l’article 49.15, i acompanyar aquesta transferència d’un finançament just anual per 
poder gestionar-la i mantenir-la correctament. 

Tercer. Que s’envie aquesta moció als diferents grups parlamentaris al Senat, les Corts 
i al Congrés, perquè demanen l’elaboració d’un nou pla d’infraestructures ferroviàries de 
Rodalies per a la Comunitat Valenciana que responga a les necessitats reals de la 
ciutadania i que dispose d’un finançament real que permeta la seua correcta execució. 

 
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 “punt 07.1” 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 del seu grup a favor, diu que s'ha de demanar al govern com es pot 
solucionar el tema de rodalies a València, es necessari un servei de qualitat per als 
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valencians/es. 
 
– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta el sentit del 
vot del seu grup a favor, diu que la moció relata una realitat que patim tots els 
usuaris/es que utilitzem aquest mitja de transport, que son els trens, per  tant recolzen 
en els seus tres punts la moció. 
 
– Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Compromís: Manifesta el 
sentit del vot del seu grup a favor. Explica el contingut de la Moció i demana el vot a 
favor de tots els companys/es i grups polítics. 

– Miquel Lorente López, portaveu del grup municipal EUPV: AC: Manifesta el sentit 
del vot del seu grup a favor, explica que les inversions que s'han proposat son fictícies 
per a les infraestructures ferroviàries. Reivindiquen que fajen millor la qualitat de vida 
dels xativins i xativines. 
 
– Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Manifesta el sentit del 
vot del seu grup a favor, fa constar la necessitat de la línia C2, per tant demanar les 
transferències necessàries per a gestionar el servici de rodalies, i ha de fer-se amb un 
compromís clar. 
  
 
 Àudio: punt.07.1 
  
 Vídeo: video.punt.07.1 

 
 
 

7.2. Moció per a prohibir obertura de cases d'apostes i joc en les proximitats de 
Centres Escolars. 

 
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 
vint membres presents. 
  

Favorable Tipus de votació: Unanimitat 

 
Seguidament, es dóna lectura pel Sr. Secretari, de la Moció presentada pel Portaveu  
del Grup municipal  Ciudadanos, el dia 21 de novembre de 2018 i registre d'entrada 
número 10595, per a prohibir obertura de cases d'apostes i joc en les proximitats de 
Centres Escolars, del següent tenor literal: 
 
“La regulación del juego en España posee una fragmentación territorial que ha 
supuesto una variabilidad normativa que ha supuesto que algunas Comunidades estén 
altamente avanzadas en la regulación de la ordenación del juego y la prevención de 
conductas adictivas, mientras otras parecen haberse quedado descolgadas. Si bien, 

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinria-celebrada-el-dia-24-de-noviembre-de-2018/10
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somos conscientes de que existe una competencia estatal en materia de juego, que ha 
de ser ejercida por el Estado en nombre del interés general, y además, consideramos 
que es el mismo Estado el que debe velar por el que las diferentes normativas 
autonómicas se actualicen, especialmente en materia de prevención de conductas 
adictivas. 
 
El Estudio y análisis de los factores de riesgo del trastorno de juego en población clínica 
española del año 2017, Coordinado por la Dirección General de Ordenación del Juego,  
proporciona información y conclusiones interesantes en relación con los perfiles psico-
sociales más afectados por los trastornos en la actividad de juego, tanto en hombres 
como en mujeres, así como los principales predictores de la severidad y afectación de 
dicho trastorno. 
 
La radiografía que arroja este estudio en cuanto al perfil de los jugadores problemáticos 
en nuestro país es el de un hombre soltero, activo laboralmente, que no dispone de 
ayudas sociales, que presentó un inicio precoz de la conducta de juego y padece 
problemas relacionados con la salud. El  informe señala que la media de edad de inicio 
en el juego en nuestro país es a los 21 años, habiéndose iniciado en el juego el 36% de 
los encuestados antes de los 18 años. 
 
Según la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos 
(ANESAR), en su memoria 2018, el juego es un negocio rentable que crece anualmente 
en nuestro país. Según los datos que arroja su última memoria, el número de casas de 
apuestas se han multiplicado en todas las Comunidades Autónomas. De los 2441 
salones que existían en todo el país en el año 2014, se han alcanzado 3132 en 2017. 
Por ejemplo, en Madrid, con fecha de principios de mayo había en la región 385 
salones dedicados al juego y a las apuestas deportivas frente a los 328 de 2016, 
los 295 de 2015 o los 270 de 2014, un crecimiento continuado del 42,5%. Andalucía ha 
experimentado un incremento de 672 salones en el año 2014, a 743 en 2017; Castilla-
La Mancha ha pasado de 84 a 180 de 2014 a 2017; Extremadura de 17 a 95 y País 
Vasco de 162 a 192. Estos son solo algunos ejemplos. 
 
Este aumento significativo de las salas de juego, unido a una regulación dispar según la 
Comunidad Autónoma, recordemos que cada territorio posee una ley de juego, sobre 
Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, variando el nombre según la 
comunidad, y que cada ayuntamiento posee una normativa específica sobre ordenación 
urbanística, que ha dado lugar a que existan casas de apuestas o salas de juego 
situados justo enfrente de colegios, institutos y centros juveniles. Una cercanía a este 
tipo de centros que, según diferentes expertos normaliza su presencia y hace que los 
menores consideren este tipo de negocios aptos para su acceso, facilitando, en cierta 
medida, el inicio en el juego de los ciudadanos.» 
 

 S'obri el torn de paraula als portaveus per a que facen l’exposició de motius 
corresponent, que es pot consultar i escoltar en el fitxer d'àudio adjunt  al document 
amb el nom següent «punt 07.2» 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, pren la paraula i 
exposa els motius de la presentació de la Moció. 
 



- 25 - 
 

 AJUNTAMENT DE XATIVA 
ACTA PLE ORDINARI NÚM. 11 DE 24 DE NOVEMBRE DE 2018 

– Mª José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP, manifesta i motiva el 
sentit del vot del seu grup, a favor tant de l’esmena com de la moció modificada. 
  
– Juan Giner Company, portaveu del grup municipal Ciudadanos, manifesta i 
motiva el sentit del vot del seu grup, a favor tant de l’esmena com de la moció 
modificada. 
 
– Empar Penadés Estrela, regidora del grup municipal Compromís, explica que 
comparteix l'exposició de motius, però presenta una esmena a la mateixa del següent 
tenor literal: 
 
«Cal afegir un punt on s'esmene la Llei d'Acompanyament als Pressupostos perquè es 
modifique també la Llei de Publicitat Institucional, per tal de forçar els mitjans que tenen 
anuncis d'apostes online accessibles a menors, a que hagen de triar entre eixos diners 
o la publicitat institucional. Una mesura disuassoria que ja es va aplicar i va funcionar 
bé als diaris que mantenien anuncis de «contactes». 

Recorda que, «el Govern Valencià ja ha aprovat una modificació del reglament de 
Salons Recreatius que inclou una distància mínima de 700 metres entre ells per protegir 
la ciutadania i evitar la concentració de sales i impedir que es formen zones de joc 
atractives per a persones vulnerables, com menors o ludòpates.» 

Manifesta i motiva el sentit del vot del seu grup, a favor tant de l’esmena com de la 
moció modificada. 

– Amor Amorós Giménez, regidora del grup municipal EUPV, manifesta i motiva el 
sentit del vot del seu grup, a favor de l’esmena i a favor de la moció modificada. 
 
– Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE, manifesta i motiva el 
sentit del vot del seu grup, a favor de l’esmena i a favor de la moció modificada. 
 

     El Sr. Alcalde diu que com que s'ha presentat una esmena a la moció per part 
de la regidora Empar Penadés, cal preguntar al proposant si accepta l'esmena i a 
continuació es sotmetrà a votació la seua inclusió en la moció original. 

 
– El Sr. Alcalde pregunta a Juan Giner, si accepta la proposta d'esmena que s'ha 
fet per part del grup Compromís a la Moció. 
 
– Juan Giner, accepta l'esmena presentada a la Moció. 
 
– Finalment, el Sr. Alcalde, llig el text que s'ha d'incorporar a la present Moció: 

«S'esmene la Llei d'Acompanyament als Pressupostos perquè es modifique també la 
Llei de Publicitat Institucional, per tal de forçar els mitjans que tenen anuncis d'apostes 
online accessibles a menors, a que hagen de triar entre eixos diners o la publicitat 
institucional.» 
 

L'Ajuntament en Ple acorda la seua inclusió, i una vegada introduït en la Moció 
inicial el contingut resolutiu de l'esmena, ACORDA: 
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Primer. Instar al Govern autonòmic al fet que tramite una reforma legislativa de 
manera urgent. 

Segon. Dur a terme les modificacions precises en la normativa sobre planificació 
urbanística a fi de prohibir l'obertura de cases d'apostes i joc en les proximitats de 
centres escolars, instituts, centres juvenils i edificis públics amb alt trànsit de menors 
d'edat. 

Tercer. Desenvolupar campanyes de conscienciació per als progenitors i els 
menors d'edat sobre els riscos que comporta el joc i les altes xifres de ludopatía que 
s'estan registrant entre joves. 

Quart.  Que s'esmene la Llei d'Acompanyament als Pressupostos perquè es 
modifique també la Llei de Publicitat Institucional, per tal de forçar els mitjans que tenen 
anuncis d'apostes online accessibles a menors, a que hagen de triar entre eixos diners 
o la publicitat institucional 
 
- Àudio: punt.07.2 

- Vídeo: video.punt.07.2 

 

 
8. DESPATX EXTRAORDINARI 
 
No hi han assumptes que tractar. 
 
  

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 
 
 

9. 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: 
 
Números des del 824 fins al 958 (corresponents al mes d'octubre de 2018). 
 
L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.  
 

 
 

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

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinria-celebrada-el-dia-24-de-noviembre-de-2018/11
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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) Juan Giner, pregunta sobre si la inversió que s'ha fet a curt termini en les càrregues 
per als cotxes elèctrics són interessants i si es registren les recàrregues. 
 
b) Miquel Lorente, li contesta que si s'utilitzen i que estan previstes posar dos punts més 
de càrregues elèctriques, mitjançant subvencions. 
 
 
2na. Pregunta: 
 
a) Juan Giner, pregunta sobre el tràfic d'ahir a la rodona nova del Cementiri, en front de 
Family Cash. 
 
b) Miquel Lorente, li contesta que la Rodona ha millorat la capacitat de la Ciutat. Depén 
de Conselleria obrir el camí del Cementiri, que s'està estudiant la possibilitat per part de 
la Conselleria. 
 
3ra. Pregunta: 
 
a) Jorge Herrero, pregunta sobre el bus elèctric, si va ha rescindir-se el contracte, i en 
quines condicions es va fer la contractació. 
 
b) Miquel Lorente, li contesta que la contractació es va fer de conformitat a la Llei de 
Contractes del Sector Públic, que es va presentar una única empresa, i que en estos 
moments estan a l'espera de que l'empresa presente una alternativa o renúncia, per a 
poder continuar en el procés corresponent. 
 
 
La Sra. Francesca Chapí, recorda que demà diumenge a les 11:15 hores hi ha una 
concentració a la porta de l'Ajuntament, a les 12 marxa es farà una marxa i es llegirà un 
manifest. 
 
 
Àudio: punt C) 
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