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AJUNTAMENT DE XATIVA 
ACTA PLE ORDINARI NÚM.12 DE 21 DE DESEMBRE DE 2018 

 ACTA  

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/12  El ple  

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  21 de desembre de 2018  

Durada  Des de les 12:00 fins a les 13:05 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 
(S'absenta a la 13 hores, durant el tractament del 
apartat C) Precs i Preguntes.) 

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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(S’ incorpora durant el tractament del punt num. 3 
de l'ordre del dia.) 

20440159J GARCIA MORELL, PILAR SÍ 

20416944M GIMENO CALABUIG, MARIA PILAR SÍ 

20405152N GINER COMPANY, JUAN SÍ 

20413312F HERRERO MONTAGUD, JORGE SÍ 

20445295C LORENTE LOPEZ, MIGUEL ANGEL SÍ 

20423927L PENADÉS ESTRELA, EMPAR SÍ 

85302504N PEREZ ALBORCH, RAFAEL SÍ 

20414045G PLA CASANOVA, MARIA JOSE SÍ 

20425253B REIG SANCHIS, JUAN IGNACIO SÍ 

20767726Z RIBES IBORRA, VICENTE SÍ 

20437535B SANCHIS DEL VALLE, MARIOLA SÍ 

73566095C SAVALLS SANFELIX, MARIA CARMEN SÍ 

20426395A SUÑER TORMO, CRISTINA MARIA SÍ 

 

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

Favorable Tipus de votació: Nominal 

 A favor: 20 ALCOCEL MASET, MIGUEL 
ALDAVERO LOPEZ, PEDRO 
AMORÓS  GIMÉNEZ,  M.ª 
AMOR 
ANGULO  LUNA,  MARIA 
CONSUELO 
BARAZA LORENTE, LENA 
BOLUDA PERUCHO, ALFRED 
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CERDA BOLUDA, ROGER 
CHAPI ALBERO, FRANCESCA 
DOMINGUEZ RIVERA, JOSE 
FCO. 
GARCÍA MORELL, PILAR 
GIMENO CALABUIG, M.ª PILAR 
GINER COMPANY, JUAN 
HERRERO  MONTAGUD, 
JORGE 
LORENTE LÓPEZ, MIGUEL 
ANGEL 
PLA CASANOVA, M.ª JOSÉ 
PENADÉS ESTRELA, EMPAR 
REIG  SANCHIS,  JUAN 
IGNACIO 
RIBES IBORRA, VICENTE 
SANCHIS  DEL  VALLE, 
MARIOLA 
SUÑER TORMO, CRISTINA 
MARIA 

En contra: 0 --- 

Abstencions: 0 --- 

Absents: 1 ESTELLÉS  CARRASCO, 
JORDI 

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 24 de novembre de 2018, que els ha estat facilitada amb 
anterioritat a la convocatòria de la present sessió. 
 
A continuació i no formulant-se cap objecció, per unanimitat dels vint 
membres presents en el moment de la votació, s'aprova l'acta de referència, 
corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 24 de novembre de 2018. 

 

2. Expedient 113/2018. EDIFICANT. Coneixement i acceptació de la 
proposta de resolució del Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, de la delegació de competències en matèria d'infraestructures 
educatives a l'Ajuntament de Xàtiva per l'actuació NOVA CONSTRUCCIÓ 
DEL CENTRE CEE PÚBLIC PLA DE LA MESQUITA. 

Favorable Tipus de votació: Nominal 
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 A favor: 20 ALCOCEL MASET, MIGUEL 
ALDAVERO LOPEZ, PEDRO 
AMORÓS  GIMÉNEZ,  M.ª 
AMOR 
ANGULO  LUNA,  MARIA 
CONSUELO 
BARAZA LORENTE, LENA 
BOLUDA PERUCHO, ALFRED 
CERDA BOLUDA, ROGER 
CHAPI ALBERO, FRANCESCA 
DOMINGUEZ RIVERA, JOSE 
FCO. 
GARCÍA MORELL, PILAR 
GIMENO CALABUIG, M.ª PILAR 
GINER COMPANY, JUAN 
HERRERO  MONTAGUD, 
JORGE 
LORENTE LÓPEZ, MIGUEL 
ANGEL 
PLA CASANOVA, M.ª JOSÉ 
PENADÉS ESTRELA, EMPAR 
REIG  SANCHIS,  JUAN 
IGNACIO 
RIBES IBORRA, VICENTE 
SANCHIS  DEL  VALLE, 
MARIOLA 
SUÑER TORMO, CRISTINA 
MARIA 

En contra: 0 --- 

Abstencions: 0 --- 

Absents: 1 ESTELLÉS  CARRASCO, 
JORDI 

Vista la proposta de delegació de competències, suscrita pel Sr. Secretari 
Autonòmic per a l'actuació sol·licitada per l'Ajuntament de Xàtiva (46017717 
NOVA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE CEE PÚB. PLA DE LA MESQUITA), 
de tenor literal següent: 
 
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONSELLER D'EDUCACIÓ, 
INVESTIGACIÓ,  CULTURA  I  ESPORT  DE  DELEGACIÓ  DE 
COMPETÈNCIES EN MATÈRIA D'INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES A 
L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA PER L'ACTUACIÓ NOVA CONSTRUCCIÓ 
DEL CENTRE CEE PÚB. PLA DE LA MESQUITA 
 
Vista la sol·licitud de delegació de competències presentada per l'Ajuntament 
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de XÀTIVA, i vists els següents 
 
FETS 
 
1.- Amb data 07/06/2018 l'Ajuntament de XÀTIVA va presentar sol·licitud de 
delegació de competències, segons el que disposa l'article 7 del 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. 
 
2.- Juntament amb la sol·licitud de delegació de competències l'Ajuntament 
presenta en data 07/06/2018 l'acord plenari, amb referència a la consulta al 
consell escolar municipal, si aquest estigués constituït i al consell escolar de 
centre i la memòria tècnica amb la descripció de l'actuació i el pressupost 
previst, de conformitat amb l'article 7 del Decret - Llei 5/2017. 
 
3.- Vista la memòria tècnica presentada, se subscriu la memòria econòmica 
de cobertura de la despesa de data 15/11/2018, segons disposa l'article 4 del 
Decret-Llei 5/2017. 
 
A aquests fets són d'aplicació els següents 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
PRIMER.- El Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, estableix 
l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la 
Generalitat, i assenyala en l'article 22 que correspon a la Conselleria 
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport l'exercici de les competències en 
matèria d'educació, investigació, formació professional reglada, universitats i 
ciència, promoció i patrimoni cultura, política lingüística i esport. 
 
SEGON.- La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en virtut 
del Decret 186/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el 
seu Reglament orgànic i funcional té atribuïdes, entre d'altres, la competència 
sobre la construcció dels centres docents públics. 
 
TERCER.- L'article 8 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació 
estableix que les administracions educatives i les corporacions locals 
coordinaran les seues actuacions per a aconseguir una major eficàcia dels 
recursos destinats a l'educació i contribuir a les finalitats establides en 
aquesta llei. Així mateix, la disposició addicional quinzena de la Llei orgànica 
esmentada, determina que les administracions educatives podran establir 
procediments i instruments per a afavorir i estimular la gestió conjunta amb 
les administracions locals i la col·laboració entre centres educatius i 
administracions públiques. 
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QUART.- La Llei 7 /1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
en l'article 7 determina que les comunitats autònomes, podran delegar en les 
entitats locals l'exercici de les seues competències, i indicaran així mateix que 
la delegació de competències haurà d'anar acompanyada del corresponent 
finançament, per a això caldrà establir els mecanismes de suficiència i 
garantia financera. En tal sentit, no hi ha dubte que la figura reuneix les 
característiques necessàries per a assegurar, respectant l'autonomia local, el 
compliment dels objectius de la Generalitat en matèria d'infraestructures 
educatives, mitjançant el recurs als mitjans tècnics, humans i materials dels 
ajuntaments de la nostra comunitat, així com reflectir en els corresponents 
pressupostos de la Generalitat, en qualitat d'administració delegant, la dotació 
pressupostària adequada i suficient durant tots i cadascun dels exercicis en 
què s'executara el pla. 
 
CINQUÈ.- La Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió 
administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, en la disposició 
addicional primera autoritza les persones titulars dels departaments 
competents del Consell per a delegar l'exercici de les funcions que 
corresponen a l'administració de la Generalitat en matèria de construcció, 
ampliació, adequació, reforma, gestió i manteniment de centres, instal·lacions 
i infraestructures de titularitat de la Generalitat en aquelles entitats locals en el 
territori de les quals estiguen situades o vagen a situar-se en aquestes. 
 
SISÈ.- 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, quant a la construcció, ampliació, adequació, 
reforma i si escau equipament, de centres docents públics, determina que 
aquesta cooperació s'ha de dur a terme mitjançant la figura de delegació de 
competències. 
 
SETÈ.- Tenint en compte allò previst en l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en els litigis 
entre administracions públiques, no caldrà interposar recurs en via 
administrativa sinó requeriment previ al recurs contenciós administratiu 
perquè derogue la disposició, anul·le o revoque l'acte, faça cessar o 
modifique l'actuació material, o inicie l'activitat al fet que estiga obligada. Per 
tant, en la mesura en què les actuacions de les entitats locals siguen 
conseqüència de l'exercici de potestats públiques per entitats locals, no 
procedirà interposar contra aquestes recurs de reposició. 
 
Per tot això, en virtut del que es disposa en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de 
la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions, en 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 
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PROPOSE 
 
Delegar en l'Ajuntament de XÀTIVA l'actuació NOVA CONSTRUCCIÓ en el 
centre públic CEE PÚB. PLA DE LA MESQUITA, codi 46017717 amb la 
finalitat que les instal·lacions resultants d'aquesta actuació permetin una 
adequada execució de la tasca educativa, segons els següents termes i amb 
l'abast que a continuació es relacionen: 
 
1.- IMPORT DE LA DELEGACIÓ. 
 
Per a la realització d'aquesta actuació, es finança l'Ajuntament de XÀTIVA, 
amb C.I.F. P4614700E per import de 6.082.343,94 euros, a càrrec dels 
crèdits consignats en el capítol VII, "Transferències de capital" del programa 
pressupostari 422.20 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i 
Esport. 
 
Aquesta quantitat resulta de la memòria presentada per l'ajuntament, l'import 
es desglossarà en les anualitats següents: 
 
 2018................ 0 euros 
 2019................ 1.661.264,76 euros 
 2020................ 2.947.386,12 euros 
 2021................ 1.473.693,06 euros 
 2022................ 0 euros 

 
L'autorització de les despeses corresponents a exercicis futurs queda 
subordinada als crèdits que, per a cada exercici, es consignen a este efecte 
en el pressupost de la Generalitat. 
 
En el cas que es produïsquen desajustaments entre les anualitats concedides 
i les necessitats reals que en l'ordre econòmic exigisca el desenvolupament 
de les actuacions, l'entitat local proposarà el seu reajustament amb almenys 
un mes d'antelació a la fi del corresponent exercici pressupostari. 
 
2.- DESPESES FINANCIABLES 
 
A càrrec de l'import concedit de 6.082.343,94 euros, l'entitat local finançarà 
tots els procediments de contractació administrativa, i inclourà tant els 
contractes d'obres com els de serveis necessaris per a la realització 
d''aquestes, d'acord amb el que es disposa en la normativa vigent de 
contractació pública. També es podrà incloure en aquest import qualsevol 
altre cost, impost o taxa relacionat amb l'execució de l'actuació, dins del marc 
legal aplicable. 
 
3.- RÈGIM DE FINANÇAMENT 
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El pagament del finançament es realitzarà prèvia justificació per l'entitat local 
de l'actuació per a la qual ha sigut concedida, i es podrà fer de manera total o 
parcial, mitjançant successius pagaments a compte de la seua liquidació. La 
justificació es realitzarà mitjançant certificat de l'interventor de l'entitat local 
relatiu a l'aprovació i conformitat de les factures presentades pels 
adjudicataris dels diferents contractes celebrats en el marc de l'actuació 
finançada. 
 
Als imports de les baixes que es produïsquen respecte de la quantia inicial 
se'ls donarà el tractament previst en l'article 9 del Decret llei 5/2017. 
 
En el cas que l'entitat local cedisca en favor dels contractistes els seus drets 
de crèdit davant de la Generalitat, aquesta abonarà directament als 
contractistes l'import de les seues factures. Si l'entitat local es troba obligada 
a practicar retenció a compte de l'impost sobre la renda de les persones 
físiques, la Generalitat abonarà al contractista l'import net de la factura i a 
l'entitat local l'import corresponent a la retenció a compte. 
 
En el supòsit que es produïsquen reclamacions d'interessos de demora pels 
adjudicataris de les actuacions finançades, la Generalitat assumirà la 
despesa en la quantia que resulte proporcional al període de demora que li 
siga imputable d'acord amb el criteri de l'òrgan de contractació. A aquests 
efectes, la Generalitat disposarà, per a efectuar el pagament, d'un termini de 
trenta dies naturals a comptar del dia en què reba el certificat de l'interventor 
o la interventora de l'entitat local. 
 
4.- VIGÈNCIA DE LA DELEGACIÓ 
 
La delegació de les competències per a realitzar les actuacions contingudes 

en aquesta resolució tindrà una vigència temporal determinada per les 
anualitats contemplades en el punt primer d'aquesta resolució. No 
obstant això, aquest termini podrà ser ampliat, a petició de 
l'Ajuntament, i mitjançant resolució de la Conselleria d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, com a màxim dins del període temporal 
determinat en l'article 5.1 del Decret llei 5/2017, de 20 d'octubre. 

 
5.- ABAST I TERMES DE LA DELEGACIÓ 
 
5.1 -. Propietat i Informe de Viabilitat Tècnica de la parcel·la. 
 
L'execució de l'actuació delegada es durà a terme en una parcel·la 
PROPIETAT de l'Ajuntament, que complirà els requisits que estableixen els 
articles 10 i 11 del Decret 104/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual 
s'aprova la norma tècnica en matèria de reserves dotacionals educatives i 
comptarà amb informe de Viabilitat tècnica subscrit per un tècnic competent. 
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Així mateix, la parcel·la haurà de complir tots els requisits jurídics, materials, 
formals i documentals quant a cadastre i registre de la propietat, de 
conformitat amb l'establit en la Llei hipotecària i en el text refós de la Llei del 
cadastre immobiliari, després de la seua reforma per la Llei 13/2015, de 24 de 
juny, i hauran d'estar coordinades entre el cadastre immobiliari i el registre de 
la propietat, incorporar la descripció gràfica georeferenciada de les finques 
registrals, i utilitzar com a base la cartografia cadastral. 
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar durant la posada a la 
disposició dels immobles. 
 
Aquesta delegació no implicarà en cap cas la pèrdua del caràcter del domini 
públic de la parcel·la esmentada, i es mantindrà la titularitat de l'Ajuntament, 
amb tots els seus drets demanials inherents. 
 
5.2-. Redacció o actualització -si escau- de projecte constructiu, 
supervisió i aprovació, i també de qualsevol modificació del mateix. 
 
L'ajuntament podrà redactar el projecte i assumir la direcció facultativa amb 
mitjans propis, o bé externalitzar aquests serveis mitjançant les 
corresponents licitacions públiques sempre dins del marc normatiu aplicable a 
les administracions públiques. Això afectarà tant al projecte original com a 
qualsevol contracte modificat o complementari derivat d'aquest. 
 
En tot cas, per a la redacció del projecte en totes les seues fases, s'atendrà al 
que preveu el Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat per Reial decret 314/2006, 
de 17 de març i en el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
 
L'informe de supervisió del projecte haurà de ser subscrit o validat per un 
tècnic municipal competent, en els termes establits per la normativa vigent de 
contractació pública. 
 
També es reserven aquestes competències per a la supervisió de possibles 
modificats, complementaris que pogueren sorgir en el marc del que es 
disposa en la llei de contractes del sector públic i la normativa contractual 
aplicable. 
 
5.3. Delegació d'actuacions en matèria de contractació. 
 
Es deleguen en l'òrgan de contractació de l'entitat local totes les facultats que 
corresponen quant al contracte d'obres (actuacions preparatòries, licitació, 
adjudicació, gestió del contracte, execució de l'obra, etc.) i de les assistències 
tècniques que externalitze l'ajuntament per no poder fer front amb els seus 
propis mitjans. 
 
5.4. Execució de l'obra: Direcció facultativa, liquidació i recepció de 
l'obra. 
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Quant a l'execució de l'obra, es deleguen totes les actuacions corresponents 
a l'administració promotora de la inversió, això és, acta de replanteig d'inici 
d'obra, seguiment d'inspecció d'obra en execució, conformitat de 
certificacions i factures de les prestacions contractades, conformitat del 
programa de control de qualitat i del pla de gestió de residus, acte formal de 
recepció, certificat final de les obres, i en general qualsevol informe tècnic, 
econòmic o jurídic administratiu relatiu a l'actuació que es delega. 
 
Si raons d'interés públic així ho aconsellaren, l'Ajuntament com a òrgan de 
contractació podrà acordar l'ocupació efectiva i posada en servei per a ús 
educatiu de les obres executades, encara sense l'acte formal de recepció, de 
conformitat amb el que es disposa en l'article 235.6 del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic o -si escau- article 243 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, tot això, prèvia notificació a la 
conselleria i en coordinació amb la unitat tècnica territorial corresponent. 
 
6.- COMPROMISOS DE L'AJUNTAMENT 
 
a) L'ajuntament comunicarà a la Conselleria l'inici de l'obra, i aportarà còpia 
de l'acta de replanteig previ i inici d'obra, quan escaiga. 
 
b) Finalitzat el procediment de contractació i adjudicats els contractes 
corresponents, l'ajuntament remetrà a la conselleria competent en educació 
certificat subscrit pel secretari de l'entitat amb la informació relativa a les 
contractacions finançades a càrrec del pressupost assignat a la delegació de 
competències, així com certificat emés per l'interventor de l'ajuntament fent 
constar la identificació de les factures/certificats d'obra, import i data, així com 
la seua conformitat amb aquestes. 
En cas de cessió del municipi en favor de tercers contractistes dels crèdits o 
drets de cobrament que ostenten sobre la Generalitat en execució d'aquesta 
delegació de competències, aquesta cessió s'haurà de comunicar a la 
conselleria competent en matèria d'educació en el termini de deu dies des de 
la seua formalització. 
 
c) L'Ajuntament executarà les obres d'acord amb el projecte tècnic basat en 
el programa de necessitats proporcionat per la conselleria competent en 
matèria d'educació i comunicarà a la conselleria qualsevol modificació del 
projecte. 
 
d) Assumirà el finançament de la inversió que excedisca del pressupost 
assignat en aquesta delegació de competències. 
 
e) Finalitzades les obres, l'ajuntament farà lliurament a la conselleria 
competent en matèria d'educació de còpia digitalitzada del projecte o de la 
documentació corresponent a l'actuació efectuada, així com de les seues 
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possibles modificacions, i la Generalitat assumirà la propietat intel·lectual del 
projecte. 
 
f) Una vegada lliurades les obres a l'ús públic, l'ajuntament, mitjançant acord 
de l'òrgan competent local (Ple o Junta de Govern local) haurà d'acordar la 
posada a disposició de la parcel·la i construcció executades, a fi que la 
conselleria competent en matèria d'educació, verificats els requisits formals i 
materials, acorde l'acceptació de la posada a disposició, que afectarà tant el 
sòl com la volada al servei públic educatiu de la Generalitat, de conformitat 
amb el previst en el Reial decret 2274/1993, de 22 de desembre, que regula 
el marc de cooperació de l'Administració local i l'educativa. 
 
Si és el cas, les instal·lacions corresponents a aquesta actuació han de ser 
legalitzades davant de la conselleria competència en la matèria, d'acord amb 
el procediment normativament establert. 
 
Sense perjudici de la titularitat demanial municipal dels immobles, aquests no 
es podran destinar a altres serveis o finalitats sense autorització prèvia de 
l'Administració educativa, conforme a la disposició addicional quinzena, punt 
2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, corresponent la 
conservació, tributs, despeses i subministraments, així com el manteniment i 
la vigilància dels edificis destinats a centres públics d'educació infantil, 
d'educació primària o d'educació especial, al municipi respectiu. 
 
Finalitzades les obres, l'ajuntament haurà de regularitzar la situació juridico-
patrimonial del centre, de conformitat amb els requisits establits en la Llei 
hipotecària i en el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, després de la 
seua reforma per la Llei 13/2015, de 24 de juny. 
 
7.- ACTUACIONS DE COMPROVACIÓ I CONTROL 
 
En aplicació d'allò previst en l'article 148 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de 
la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, redactat per 
l'article 10 de la llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de 
gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, la 
Generalitat podrà recaptar en qualsevol moment informació sobre la gestió 
municipal de la competència delegada, així com enviar comissionats i 
formular els requeriments pertinents per a l'esmena de les deficiències 
observades. 
 
Per part seua, l'ajuntament realitzarà les seues actuacions conforme a les 
instruccions tècniques i administratives del programa EDIFICANT elaborades 
per la conselleria competent en educació, disponibles en la seua pàgina web, 
per a garantir l'adequació de les obres realitzades per delegació a la 
normativa vigent. 
 
En tot cas, la comprovació de la inversió, tal com indica l'article 10.6 del 
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Decret llei 5/2017, correspondrà a la intervenció de les entitats locals que 
assumisquen la delegació. 
 
8.- FINALITZACIÓ DE L'ACTUACIÓ FINANÇADA 
 
L'entitat local haurà de comunicar a la Conselleria d'Educació, Investigació, 
Cultura i Esport la finalització de l'activitat finançada, juntament amb la seua 
liquidació, en el termini màxim de quinze dies naturals. 
 
9.- INFORMACIÓ I PUBLICITAT 
 
Els contractes administratius d'obres, serveis i subministraments que 
subscriga l'entitat local per a la realització de l'actuació hauran d'indicar el 
finançament de la Generalitat, a càrrec del programa EDIFICANT. Així mateix, 
la publicació en els butlletins oficials corresponents a licitació, adjudicació i 
formalització dels contractes contindrà la menció al finançament pel programa 
EDIFICANT de la Generalitat. 
 
El cartell que s'instal·le durant l'execució de l'obra indicarà de manera visible 
el logo EDIFICANT i el finançament a càrrec d'aquest programa de la 
Generalitat. 
 
10.- CONSERVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
 
L'entitat local haurà de conservar la documentació original corresponent a la 
realització del projecte, tals com a contractes, certificats, plànols, projectes 
bàsics i d'execució, projectes As Built, Llibre de l'Edifici, etc., així com els 
relacionats amb els pagaments i despeses, i garantir la seua disponibilitat 
durant un mínim de deu anys. 
 
11. REVOCACIÓ DE LA DELEGACIÓ 
 
D'acord amb el previst en l'article 149 de la Llei 8/2010, procedirà la revocació 
de la delegació quan es donen els supòsits i d'acord amb el procediment 
previst en aquest article.“ 
 
Vista la proposta favorable emesa al respecte per la Sra. Regidora 
d'Educació. 
 
Vist l'Informe favorable emés pel Sr. Director de l'Àrea Cultura, fiscalitzat 
favorablement per la Interventora Municipal. 
 
Vist l'Informe emés pel Sr. Secretari de l'Ajuntament de Xàtiva, en el que, 
s'informa favorablement l'acceptació de la delegació per part de la Conselleria 
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de les competències en matèria 
d'infraestructures educatives, a l'empara del citat DL 5/2017, de 20 d'octubre, 
en l'Ajuntament de XATIVA, per a la realització de les actuacions previstes en 
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el CEE PLA DE LA MESQUITA consistents en NOVA CONSTRUCCIÓ DEL 
CENTRE.  
 
Vist el dictamen favorable de data 12 de desembre de 2018, adoptat per 
unanimitat dels membres de la Comissió Municipal Informativa Sociocultural i 
de Promoció Econòmica. 
 
El Ple de la Corporació Municipal, ACORDO: 

Únic. Manifestar el nostre coneixement i acceptació, per part de l'Ajuntament 
de Xàtiva, de la delegació de competències en matèria d'infraestructures 
educatives en tots els seus termes, per l'actuació NOVA CONSTRUCCIÓ 
DEL CENTRE CEE PÚB. PLA DE LA MESQUITA, i conforme a allò previst a 
l'article 8 del Decret – Llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell, incorporar 
certificació de l'acord plenari en la plataforma EDIFICANT (Aceptación 
Ayuntamiento), per tal de la prosecució de tràmits.  
 
 
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. 
 

 M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP, manifesta 
el sentit del vot del seu grup a favor. 
 

 Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Compromís,  
manifesta el sentit del vot del seu grup a favor, i explica els motius 
del mateix, pel que significa i pel que importa, tant per totes les 
actuacions portades a terme fins a la data, com per la nova 
construcció d’aquest col·legi públic «Pla de la Mezquita» dins del 
Programa Edificant a la ciutat de Xàtiva. 
 

 M. Amor Amorós Giménez, regidora del grup municipal EUPV:AC, 
manifesta el sentit del vot del seu grup a favor, destacant la 
unanimitat i participació de tots el grups en el desenvolupament del 
Programa Edificant que s'està duent a terme a la ciutat de Xàtiva, 
perquè l'educació és una tasca de totes i tots, independentment del 
grup polític al qual es represente. 
 

 Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE, 
manifesta el sentit del vot del seu grup a favor, explicant el 
contengut econòmic i la repercussió pressupostaria que comporta 
l’acceptació de la delegació de competències en matèria 
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d'infraestructures educatives per a l'actuació de la nova construcció 
del col·legi públic «Pla de la Mezquita». 

 
 Àudio: punt.02 
 Vídeo: video.punt.02 

 

3. Expedient 7731/2018. Adhesió a l'Aliança de Ciutats pel 
desenvolupament sostenible de la Conselleria de Transparència, 
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat 

Vista la proposta de la Regidora delegada de Benestar Social en ordre a la 
realització dels oportuns tràmits per a l'adhesió a l’Aliança de Ciutats pel 
Desenvolupament Sostenible, el qual no comporta compromisos econòmics. 
 
Atès que l'Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible, aprovada pel 
Ple del Consell del 15 de gener de 2016 i que el seu impuls correspon a la 
Direcció General de Cooperació i Solidaritat, té com a finalitat sensibilitzar a 
la societat valenciana sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS), aprovats per l'Assemblea General de Nacions Unides al setembre de 
2015. Aquesta Aliança aborda, com a objectiu i missió, implicar als pobles i 
ciutats de la Comunitat Valenciana en la informació, difusió, sensibilització i 
compromís dels ODS, promovent l'adopció d'enfocaments integrals i 
participatius, i el bon govern en tots els àmbits del desenvolupament 
sostenible, equitatiu i incloent. 
 
L'Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible està integrada pels 16 
municipis valencians més poblats de la Comunitat per a apropar els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible a tots els valencians i valencianes. En el 
marc de l'Aliança de les Ciutats de la Comunitat Valenciana, en col·laboració 
amb la Generalitat, es promou una Campanya de promoció i informació dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible dirigida a la població escolar de 
primària, secundària, batxillerat i formació professional del municipi, amb la 
finalitat de desenvolupar coneixements, valors i competències per a contribuir 
a l'assoliment d'aquests Objectius i sensibilitzar sobre la importància del seu 
compliment. 
 
Vist l’acord del Consell de data 15 de gener de 2016, pel qual s’aprova 
impulsar la creació de l’Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible 
per a sensibilitzar la societat valenciana sobre els objectius de 
desenvolupament sostenible, aprovats per l’assemblea general de Nacions 
Unides. 
 
Considerant que l’esmentada Aliança té com a objectiu implicar els pobles i 
ciutats de la Comunitat Valenciana en la informació, difusió, sensibilització i 

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinria-celebrada-el-dia-21-de-desembre-de-2018/2
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compromís dels ODS, promovent l’adopció d’enfocaments integrals i 
participatius i el bon govern de les ciutats en tots els àmbits del 
desenvolupament sostenible, equitatiu i incloent. 
 
Vist l'Informe favorable emés pel Sra. Directora de l'Àrea Social, sobre el 
procediment a seguir per a l'adopció del corresponent acord pel plenari i 
fiscalitzat favorablement per la Interventora Municipal. 
 
Vist el dictamen favorable de data 12 de desembre de 2018, adoptat per 
majoria de 7 vots a favor i l’abstenció de les dos representants del Partit 
Popular que formen part de la Comissió Municipal Informativa Sociocultural i 
de Promoció Econòmica. 
 
El Ple de la Corporació Municipal, ACORDO: 
 
Primer. Acceptar l’adhesió a l’Aliança de Ciutats pel Desenvolupament 
Sostenible aprovat pel Ple del Consell del 15 de gener de 2016, en el marc de 
col·laboració entre la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, 
Participació, i Cooperació i l’Ajuntament de Xàtiva. 
 
Segon. Acceptar en el marc de l’adhesió suscrita amb la Generalitat la 
realització d’una Campanya de promoció i informació dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible dirigida a la població escolar de primària, 
secundària, batxillerat i formació professional del municipi, amb la finalitat de 
desenvolupar coneixements, valors i competències per a contribuir a 
l'assoliment d'aquests Objectius i sensibilitzar sobre la importància del seu 
compliment. 
 
Tercer. Comunicar el present acord a la Conselleria de Transparència, 
Responsabilitat Social, Participació, i Cooperació, a la Direcció General de 
Cooperació i Solidaritat, i a la Regidora Delegada de Benestar Social. 
 
 
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, explicant el canvi respecte de 
l'abstenció en la comissió informativa i ressaltant el període de 
quasi tres anys a haver realitzat l'adhesió a l’Aliança de Ciutats pel 
Desenvolupament Sostenible. 
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 Empar Penadés Estrela, regidora del grup municipal Compromís,  
manifesta el sentit del vot del seu grup a favor, explicant els 
fonaments que han motivat la seua decisió. 
 

 Miquel Lorente López, portaveu del grup municipal EUPV:AC, 
manifesta el sentit del vot del seu grup a favor, explicant que amb 
aquesta adhesió es consolida uns del objectius mes important 
d’aquest equip de govern, i que es treballar en favor de una ciutat 
educadora en quant a valors inclosos en la declaració universal 
dels drets humans. 
 

 Xelo Angulo Luna, regidora del grup municipal PSOE, manifesta el 
sentit del vot del seu grup a favor, explicant en primer lloc el perquè 
s’ha tardat en prendre la decisió d'adhesió de la ciutat de Xàtiva a 
l’Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible, i a 
continuació ha realitzat una exposició dels fonaments que han 
motivat aquesta decisió a favor. 

 
 Àudio: punt.03 
 Vídeo: video.punt.03 

 

4. Expedient 5942/2018. Adhesió al Club de productes de Turisme 
Cultural de Castells i Palaus d'Espanya. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat 

Vista la proposta de la Regidora de Turisme, en la que consta: 
 
"El passat mes de desembre, representants de l’Excm. Ajuntament de Xàtiva 
assistirem a una reunió celebrada al castell de la ciutat de Belmonte, 
organitzada pel Club de Producte de Turisme Cultural de l'Associació 
Castillos y Palacios de España, presidit pel Sr. D. Javier Fitz-James Stuart 
Soto. 
 
Pel contingut de la reunió es va considerar important que el Castell de Xàtiva 
s’adherira a l’esmentat club, ja que l’objectiu d’aquest club és participar en 
una estratègia dissenyada per a potenciar un producte cultural i turístic de 
extraordinari valor, com son els castells i palaus, i el de Xàtiva 
necessàriament deuria estar en aquesta llista, al tractar-se d’uns dels 
exemples més importants i representatius d’aquesta tipologia en tota la 
Comunitat Valenciana. 
 
D’aquesta manera, i seguint la línia d’apostar per la promoció turística de 
Xàtiva i potenciar l’atractiu turístic i cultural del nostre patrimoni cultural, es va 

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinria-celebrada-el-dia-21-de-desembre-de-2018/3
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sol·licitar la integració del Castell de Xàtiva a l’esmentat club per tal de 
contribuir al desenvolupament econòmic, a la creació d’ocupació i a la 
dinamització de la ciutat com a destí turístic de primer nivell, obtenint 
resposta afirmativa". 
 
Vists els Estatuts de l'Associació de Castillos y Palacios de España, òrgan 
gestor necessari del Club de Producte Turístic (Spain Heritage Tours), els 
quals es troben obrants a l'expedient. 
 
Vist l'informe favorable de la Secretaria General sobre ajustar-se a dret dels 
Estatuts de l'esmentada Associació i les diligències realitzades tendents a 
l'adhesió de l'Ajuntament de Xàtiva com a soci col·laborador del Club de 
Producte de Turisme Cultural (Spain Heritage Tours). 
 
Vist l’informe del Director de l’Area de Cultura, fiscalitzat de conformitat per 
l’Interventora Municipal.  
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment i Seguretat, de 13 de 
desembre de 2018, proposant al Ple de la Corporació l’aprovació de dita 
adhesió. 
 
L'Ajuntament Ple, adopta el següent ACORD: 
 
Primer. Acceptar la resolució positiva del Club de Producte de Turisme 
Cultural de l'Associació Castillos y Palacios de España, adherint el Castell de 
Xàtiva al seu llistat. 
 
Segon. Proposar com a representant de l'ajuntament de Xàtiva, al l'Alcalde-
President, Sr. Roger Cerdà Boluda. I com a representant suplent, a la 
Regidora de Turisme, Sra. Mariola Sanchis del Valle. 
 
Tercer. Abonar la corresponent quota única d’adhesió com a soci 
col·laborador, pel valor de 400 euros, amb càrrec al RC núm. 22118 del 
pressupost del present exercici, a l'Associació Castillos y Palacios Turísticos 
de España, amb CIF G86953775, núm. de compte ES57 2038 1034 9560 
0079 3646. 
 
Quart. Abonar igualment la quota reduïda corresponent a l’any 2018, per 
valor de 600 euros (un monument a afegir al llistat), amb càrrec al RC núm. 
22035 del pressupost del present exercici. 
 
Quint.- Notificar el present acord al Club de Producte de Turisme Cultural de 
Castells i Palaus d’Espanya i comunicar-lo al Sr. Cap d’Àrea de Cultura, als 
efectes procedents i a la Sra. Regidora Delegada de Turisme i a l'Oficina 
Pressupostària, perquè en prenguen coneixement. 
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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. 
 

 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 i esperant que servisca per a la 
dinamització de la ciutat de Xàtiva. 
 

 Empar Penadés Estrela, regidora del grup municipal Compromís, 
manifesta el sentit del vot del seu grup a favor, i destaca la 
importància del Castell com a reclam turístic patrimonial i cultural 
de la ciutat de Xàtiva. 
 

 Miquel Lorente López, portaveu del grup municipal EUPV : AC, 
manifesta el sentit del vot del seu grup a favor, i explica que 
aquesta integració pot ser interessant sempre que siga una 
participació activa. 
 

 Mariola Sanchis del Valle, regidora del grup municipal PSOE, 
manifesta el sentit del vot del seu grup a favor, explicant la proposta 
amb els objectius que es pretén aconseguir amb la adhesió a 
aquest club del castell, referent mes important per a la promoció  
turística i cultural de la ciutat de Xàtiva. 

 
 Àudio: punt.04 
 Vídeo: video.punt.04 

 
 

5. Assumptes no dictaminats. 

- No hi han assumptes que tractar. 

 
 

6. Mocions: 

El secretari assenyala que per a tractar els assumptes següents, segons 
s'estableix en l’article 82.3 del RD 2568/1986 en el que s'aprova el Reglament 
d’ Organització, Funcionament i Règim Jurídic de las Entitats Locals, cal 
acord de ratificació de la inclusió dels assumptes en l'ordre del dia, a fi de 

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinria-celebrada-el-dia-21-de-desembre-de-2018/4
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tractar sobre el mateixos, atès que no havien estat dictaminats prèviament. 
 
Aquesta ratificació s'acorda per unanimitat dels vint i un membres 
presents. 

6.1. Moció en suport dels citricultors valencians. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat 

Seguidament, es dóna lectura pel Sr. Secretari, de la següent Moció 
presentada per el  Grup municipal Socialista PSPV-PSOE, el dia 18 de 
desembre de 2018 i registre d'entrada número 10450, per donar suport als 
citricultors valencians, amb el següent tenor literal: 
 
«Davant l'aprovació pel Parlament Europeu del règim d'importació de cítrics 
del sud d'Àfrica, el plenari de l’Ajuntament de Xàtiva arreplega el malestar i 
preocupació en el nostre municipi, en considerar aquesta mesura un greuge 
al sector agrícola valencià, des del mateix moment en què va entrar en vigor. 
 
L'acord d'associació econòmica entre la Unió Europea i els estats del AAE 
(estats de l'Àfrica Meridional) de la SADC, quant a la regulació de les 
relacions comercials amb Sud-àfrica, aprovat pel Parlament Europeu el 14 de 
setembre de 2016, posa en perill el futur dels productors de cítrics valencians. 
 
La demostració més palpable es veu en els nostres camps, amb collites 
senceres per arreplegar i en les nostres tendes, amb un mercat inundat de 
diferents varietats cítriques de procedència de tercers països. 
 
Amb l'agreujant de la falta de reciprocitat de les normatives europees en 
matèria fitosanitària i laboral de les produccions agràries procedents de 
països tercers, on és palés l’exigència de tractament en fred a tots els cítrics 
procedents de països tercers amb plagues de quarantena. Això fa que les 
produccions sud-africanes que entren en Europa suposen un veritable perill 
per a les nostres taronges per la possibilitat certa de portar-nos plagues i 
malalties d’efecte devastadors que no estan encara presentes ací. 
 
Alhora, les condicions sociolaborals en estos païssis no són ni de bon tros les 
nostres, i així ens trobem en quasi explotació laboral i un “dúmping” evident. 
 
Amb preus per terra (fins a un 23% menys que en la campanya anterior) i 
fruita sud-africana a Europa, milers de tones de mandarines -sobretot 
satsumes i clementines- s’han quedat sense recollir, amb unes pèrdues 
reconegudes superiors a 85 milions d’euros en tot el territori valencià." 
 
L’ Ajuntament Ple, adopta el següent ACORD: 
 
Primer. Reclamar el suport del Govern espanyol a les administracions i parts 
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afectades per la crisi del sector citrícola valencià, emplaçant-lo a que lidere 
davant la Comissió Europea un procés de renegociació amb els països de 
l’Àfrica Meridional (Sud-àfrica) sobre les importacions de cítrics que minore 
els aspectes negatius per als productors nacionals, incloent-hi tant els 
aspectes fitosanitaris, com socio-laborals i econòmics. 
 
Segon. Demanar al Govern Espanyol que s'aplique la clàusula de 
salvaguarda (article 34, apartat 2 de l’acord amb Sud-àfrica), donada la 
perillosa crisi que travessa el sector citrícola valencià I nacional. 
 
Tercer. Sol•licitar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació que s'apliquen 
les mesures compensatòries pertinents als productors afectats, especialment 
la retirada de cítrics en fresc, i que contemple la dels productors pertanyents 
a Organitzacions de Productors com la dels que no hi son. 
 
Quart. Demanar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació que 
s'incloguen els productes cítrics en la llista de vegetals d’alt risc per previndre 
plagues. 
 
Cinquè. Donar trasllat de l'acord al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació 
del Govern Espanyol, a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana, a l'Associació 
Valenciana d'Agricultors, a la Unió de Llauradors i Ramaders, a la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies, i a la Federació Espanyola de Municipis 
i Províncies. 
 
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 06.1” 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, i declarant el seu 
suport al citricultors valencians. 
 

 M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP, manifesta 
el sentit del vot del seu grup a favor, i diu que la moció es 
conseqüència de la manifestació del passat dia 14 de desembre 
davant la sede de la conselleria d’agricultura. 
 

 Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Compromís, 
manifesta el sentit del vot del seu grup a favor, expressant la seua 
satisfacció de que tant els companys del grup PSOE que han 
presentat la moció, com els dels grups PP i Ciudadanos, estiguen a 
favor de defensar als citricultors valencians, explicant que no sols 
cal defensar els interessos dels citricultor, sinó de tots els llauradors 
i llauradores valencianes, clarament perjudicats per les polítiques 
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agràries europees, i a més, en totes les institucions per igual, 
perquè no competim en igualtat de condicions respecte de las resta 
de països, tant en matèria de plaguicides, com de drets i condicions 
laborals. 
 

 Alfred Boluda Perucho, regidor del grup municipal EUPV:AC, 
manifesta el sentit del vot del seu grup a favor, explicant que mes 
en lla de les bondats de les polítiques europees en la lluita per la 
eradicació de la pobresa en els països africans, cal defensar els 
interessos valencians vinculats a l’agricultura i en especial a la 
producció i comercialització de la taronja, no sols des de els 
ajuntaments, sinó des de totes les institucions, i principalment si 
cal, des de el parlament de l’estat espanyol a Madrid, perquè es el 
que pot transmetre i proposar mesures en el parlament de la 
Comunitat Europea, per a canviar les polítiques agràries, què ens 
afecten als valencians. 
 

 Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE, 
manifesta el sentit del vot del seu grup a favor, fent especial 
enfasis, donada la perillosa crisi que travessa el sector citrícola 
valencià, en la necessitat de instar al Govern Espanyol que 
s'aplique la clàusula de salvaguarda, que permetria posar arancels 
a l’entrada de cítrics des de Sud-àfrica. 

 
 Àudio: punt.06.1 
 Vídeo: video.punt.06.1 

 

6.2. Moció sobre la difusió de campanya d'informació dirigida a la 
ciutadania sobre l'ús de les tovalloletes humides. 

Favorable Tipus de votació: Nominal 

 A favor: 16 ALDAVERO LOPEZ, PEDRO 
ANGULO  LUNA,  MARIA 
CONSUELO 
BARAZA LORENTE, LENA 
CERDA BOLUDA, ROGER 
DOMINGUEZ RIVERA, JOSE 
FCO. 
ESTELLÉS  CARRASCO, 
JORDI 
GARCÍA MORELL, PILAR 
GIMENO CALABUIG, M.ª PILAR 
GINER COMPANY, JUAN 
HERRERO  MONTAGUD, 

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinria-celebrada-el-dia-21-de-desembre-de-2018/6
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JORGE 
PLA CASANOVA, M.ª JOSÉ 
PENADÉS ESTRELA, EMPAR 
REIG  SANCHIS,  JUAN 
IGNACIO 
RIBES IBORRA, VICENTE 
SANCHIS  DEL  VALLE, 
MARIOLA 
SUÑER TORMO, CRISTINA 
MARIA 

En contra: 0 --- 

Abstencions: 5 ALCOCEL MASET, MIGUEL 
AMORÓS  GIMÉNEZ,  M.ª 
AMOR 
BOLUDA PERUCHO, ALFRED 
CHAPI ALBERO, FRANCESCA 
LORENTE LÓPEZ, MIGUEL 
ANGEL 

Absents: 0 --- 

Seguidament, es dóna lectura pel Sr. Secretari, de la següent Moció 
presentada pel Portaveu del Grup municipal Ciudadanos, el dia 18 de 
desembre de 2018 i registre d'entrada número 11449, per a realitzar una 
campanya de informació dirigida a la ciutadania respecte del ús de les 
tovalloletes humides. 
 
“Exposición de motivos: 
 
Que las canalizaciones de las aguas residuales en nuestros municipios a 
menudo presentan problemas de bloqueo y atasco que interrumpen el 
servicio u ocasionan molestias desagradables a la ciudadanía que se 
convierten en insoportables cuando son reiteradas.  
 
De entre ellas la incívica actitud de algunos ciudadanos de eliminar las 
infaustas toallitas húmedas arrojándolas por el inodoro es, con seguridad, 
uno de los más graves y de más costoso tratamiento y difícil solución para los 
municipios. Las tuberías, estaciones de bombeo y en general el equipamiento 
destinado al tratamiento y eliminación de las aguas residuales y su contenido, 
a menudo se ven incapaces de enfrentarse a este desecho material tan 
dañino pese a que es común leer en sus etiquetados que se trata de 
productos biodegradables. 
 
Últimamente algunos fabricantes y comercios etiquetan las mismas no sólo 
como biodegradables y aptas para ser eliminadas por el WC sino también 
cómo disgregables, es decir: que sus fibras se disgregan una vez en agua 



  

23 
 

AJUNTAMENT DE XATIVA 
ACTA PLE ORDINARI NÚM.12 DE 21 DE DESEMBRE DE 2018 

agitada. Pero ni una cosa ni la otra es cierta en su totalidad ya que la 
biodegradabilidad requiere de un tiempo en el agua para que se produzca y 
la disgregabilidad depende en ocasiones del número de toallitas que se 
arrojen juntas al WC. 
 
En general el resultado final es que desde el momento en que entran en el 
sistema lo que termina sucediendo es que las toallitas húmedas tienden a 
agruparse (son el desecho que más tarda en degradarse) y apelmazarse 
entre ellas formando tapones que a veces, aunque parezca mentira, pueden 
llegar a medir kilómetros y pesar toneladas. Son numerosos los casos en 
toda la geografía española (Valencia, Ibiza, San Sebastián…) que corroboran 
esto y los daños medioambientales devastadores y económicamente 
ruinosos. 
 
Pero es que además de resultar una calamidad medioambiental y económica 
desde el punto de vista del tratamiento de las aguas residuales, las toallitas 
húmedas empiezan a ser contempladas incluso como un elemento nocivo 
para las personas, particularmente las destinadas a la higiene de los bebés 
dada la acción irritante que algunos productos que contienen (como es el 
caso del fenoxietanol utilizado sobre todo en las marcas económicas) causan 
sobre la piel y que algunos estudios consideran pudieran ser cancerígenos.  
 
Pese a todo lo anterior y a las múltiples campañas de concienciación llevadas 
a cabo en muchos municipios, el consumo de este tipo de productos crece 
cada año y con él también crece el problema que ellos suponen para los 
servicios de tratamiento de aguas residuales de los municipios, problemas 
que inexorablemente se trasladan a la ciudadanía en forma de incremento en 
la factura del servicio y en daños medioambientales que degradan nuestro 
entorno y dañan nuestra calidad de vida. 
 
No es tarea de un Municipio legislar en esta materia. Son numerosas las 
leyes nacionales, autonómicas y Directivas Europeas encargadas de regular 
la fabricación y venta de productos para la higiene. Pero parece claro que la 
legislación en vigor, sea la que sea, no parece hacer mella en la extendida 
práctica de los consumidores de deshacerse de las toallitas húmedas 
arrojándolas por el WC pese a las advertencias recogidas en algunas 
etiquetas y los consejos que pueden leerse en medios de comunicación y 
redes sociales a este respecto, por lo que quizás se deba recurrir a acciones 
más enfocadas a quienes las venden que a quienes las usan.  
 
Y es tras llegar a esta conclusión que creemos que, al igual que los 
municipios se declaran libres de múltiples prácticas perniciosas tales cómo la 
violencia machista, las relacionadas con espectáculos que incluyan animales, 
o municipios libres de desahucios, o libres de plásticos por poner algunos de 
los ejemplos más lacerantes, vemos llegada la hora de declarar a nuestros 
municipios libres de toallitas húmedas mediante la puesta en práctica de los 
siguientes.” 
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El Ayuntamiento Pleno, ACUERDA: 
 
Primero. Que desde la página web municipal y todos los demás medios de 
difusión con que cuenta este Ayuntamiento se lleven a cabo campañas 
frecuentes de información y concienciación dirigidas a invitar a la ciudadanía 
a no arrojar al WC estos productos y otros igual de perniciosos como pueden 
ser productos de higiene íntima, bastoncillos de algodón o preservativos. 
Recordando a los vecinos los daños que esa actitud ocasiona al medio 
ambiente y su repercusión en la factura de alcantarillado del municipio. 
 
Segundo. Instar al Congreso de los Diputados a impulsar las modificaciones 
legislativas precisas a fin de que, en el etiquetado de las toallitas húmedas, 
se advierta siempre, de forma destacada, que no deben tirarse por el inodoro 
por el peligro de atasco en cañerías y depuradoras y que deben ser 
desechados en la papelera o en la basura, prohibiendo la utilización de 
mensajes que induzcan al consumidor a considerar estos productos como 
sostenibles, biodegradables o similares al papel higiénico. 
 
 
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, i explica el sentit del 
acord, de manera que existeix-ca una continuïtat d’aquesta 
campanya, periòdicament amb informació i sensibilització per 
eliminar actituds incíviques de la població, evitant despeses 
innecessàries a les arques municipals. 
 

 M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP, manifesta 
el sentit del vot del seu grup a favor, i diu que es pot fer una bona 
llavor en aquestes campanyes des de l’ajuntament. 
 

 M. Pilar Gimeno Calabouig, regidora del grup municipal 
Compromís, manifesta el sentit del vot del seu grup a favor. I diu 
que a més de les campanyes, caldrà instar a les institucions per 
que legislen en aquesta matèria i incrementen les mesures de 
control als fabricants d’aquest productes. 
 

 Xesca Chapi Albero, regidora del grup municipal EUPV:AC, 
manifesta el sentit del vot del seu grup condicionat a la modificació 
del últim paràgraf on fa referencia com exemple a «pràctiques 
pernicioses tals cóm la violència masclista,» demanant eliminar 
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qualsevol llenguatge subliminar que puga portar a interpretacions 
equivocades, motivant aquesta petició, no sent acceptada pel 
signant de la moció en qüestió. 
 

 Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE,  
manifesta el sentit del vot del seu grup a favor, fent constar que es 
pareix molt interessant aquests tipus de campanyes, i també es 
pareix raonable la proposta que fet la regidora del grup municipal 
EUPV:AC. 

 
 Àudio: punt.06.2 
 Vídeo: video.punt.06.2 

 
 

7. Despatx Extraordinari. 

- No hi han assumptes que tractar. 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

 

8. 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 959 fins al 1075 (corresponents al mes de novembre de 
2018). 
 
L'Ajuntament en Ple en queda assabentat. 

 
 

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

No hi ha cap assumpte per a tractar. 

 

 

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinria-celebrada-el-dia-21-de-desembre-de-2018/7
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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 la utilització de la zona de recarrega de 
vehicles elèctrics, explicant que ell a fet un seguiment este mes i no ha vist 
mai a ningun vehicle fent ús dels punts de recarrega. 
 
b) Miquel Lorente, li contesta que la informació que sol·licita ha segut 
requerida a la empresa que gestiona aquest servei, i que en el moment la 
presente en l’ajuntament li se informara. Tan be cal informar que s’han 
instal·lat dos punts nous mes a la ciutat i prompte es començara a treballar 
en la elaboració de una ordenança que regule aquestes noves situacions. 
 

2na. Pregunta: 

a) Maria José Pla, pregunta sobre la no inclusió del nostre ajuntament en la 
publicació en el DOGV de ahir, on s’adjudiquen ajudes als ajuntaments per a 
finançar despeses per a mitjos materials en matèria de seguretat. 
 
b) Mariola Sanchis, contesta que li consta que si śha sol·licitat, però que no 
te mes informació al respecte en aquest moment, que quant la tinga es la farà 
arribar. 
 

3ra. Pregunta: 

a) Maria José Pla, manifesta que en la publicació del BOE del dia 19, apareix 
la relació del municipis que han rebut la subvenció per la realització ó 
reposició d’infraestructures en recursos turístics, on es desestima la sol·licitud 
del nostre ajuntament, per que el projecte presentat, no complix els requisits 
establerts en les seues bases, i pregunta, quin projecte es el que s’ha  
presentat i qui la elaborat, mitjançant mitjans propis o externs. 
 
b) Mariola Sanchis, diu que no te la informació requerida en aquest moment i 
que li contestara en la propera sessió plenària. 

 
Àudio: apartat C) 
 Vídeo: video.apartat.C) 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinria-celebrada-el-dia-21-de-desembre-de-2018/11
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