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ACTA DE LA SESSIÓ
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Alcalde-President:

Sr. Roger Cerdà Boluda

Regidors:
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Sra. Xelo Angulo Luna
Sr. Jordi Estellés Carrasco
Sra. Lena Baraza Lorente
Sr. Pedro Aldavero López
Sra. Mariola Sanchis Del Valle
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Sr. Miquel Àngel Lorente López
Sra. Francesca Chapí Albero
Sr. Miguel Alcocel Maset
Sra. Maria Amor Amorós Giménez
Sr. Alfred Boluda Perucho

GRUP PARTIT POPULAR

Sra. Maria José Pla Casanova
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Sra. Pilar García Morell
Sr.  Vicente Ribes Iborra
Sr. José Francisco Domínguez Rivera

GRUP BLOC-COMPROMÍS:

Sra. Cristina Maria Suñer Tormo
Sra. Maria Pilar Gimeno Calabuig
Sra. Maria Empar Penadés Estrela

GRUP CIUDADANOS:

Sr. Juan Giner Company

El Sr. Alcalde, manifesta que faran un minut de silenci per les víctimes de
Xàtiva a l'Holocaust nazi, i que hui dia 27 de gener és el dia internacional de les
víctimes de l'Holocaust Nazi. 

A la Ciutat de Xàtiva, a les onze hores del dia vint-i-set de gener de dos
mil divuit, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, i sota la
Presidència del Sr. Alcalde-President, Roger Cerdà Boluda, els regidors indicats,
a  fi  de  celebrar  en  una  única  convocatòria  la  sessió  ordinària  prèviament
convocada.

La Corporació està assistida per la interventora, Carmen Savalls Sanfélix i
pel secretari, Rafael Pérez Alborch, que, a més, actua com a fedatari.

El Ple es constitueix vàlidament per complir els assistents amb el terç del
nombre legal dels seus membres i assistir el president i el secretari.

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

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2017

De  conformitat  amb  el  preceptuat en  l'article  91  del  Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de
novembre  de  1986,  l’Alcalde  President  pregunta  si  algun  membre  de  la
Corporació ha de formular alguna observació de l'acta de la sessió anterior, que
ha estat distribuïda juntament amb la convocatòria d'aquesta sessió.
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A continuació i no formulant-se cap objecció, per unanimitat dels vint-i-un
membres presents, s'aprova l'acta corresponent a la sessió ordinària, celebrada
el dia 22 de desembre de 2017.

2n.  EXP.  NÚM.  302/2018,  PROPOSTA  DE  L'ALCALDIA  SOBRE
CREACIÓ D'UNA PLAÇA DE PERSONAL EVENTUAL I DETERMINACIÓ DE
LES SEUES CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS

Es dóna compte dels antecedents de l'expedient on consta informe del
vicesecretari general del tenor literal següent:

“Vista  la  proposta  de  l’Alcaldia  sobre  creació  d’una  plaça  de  personal
eventual  i determinació de les seues característiques i retribucions, de data 16
de gener de 2018, del tenor literal següent:

“L’Alcaldia en exercici de la potestat que li atorga l'article 104 de la Llei
7/85,  de 2 d'abril,  Reguladora de les Bases de Règim Local,  i  176 del  Reial
decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de les
disposicions  legals  vigents  en  matèria  de  Règim  Local,  eleva  al  Ple  de  la
Corporació municipal la següent proposta sobre creació d'una plaça de personal
eventual  i  la  consegüent  determinació  de  les  seues  característiques  i
retribucions.

Vista la següent legislació aplicable:

1. Article 12 del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, a tenor del
qual  és  personal  eventual  el  que,  en  virtut  de  nomenament  de  caràcter  no
permanent,  només  realitza  funcions  expressament  qualificades  com  de
confiança  o  assessorament  especial,  i  és  retribuït  amb  càrrec  als  crèdits
pressupostaris consignats a aquesta finalitat.

2. Article 22.2 i) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en virtut de la qual correspon al  Ple municipal l'aprovació de la
plantilla  de personal  i  de la relació  de llocs de treball,  la  determinació de la
quantia de les retribucions fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim
del personal eventual.

3. Article 90 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, que estableix que correspon a
cada  corporació  local  aprovar  la  plantilla,  que  deurà  contenir  en  el  personal
funcionari, el personal laboral i el personal eventual.

4. Article 104 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, que estableix que el nombre,
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característiques i retribucions del personal eventual serà determinat pel Ple de
cada Corporació a l'inici  del seu mandat. Podent-se modificar únicament amb
motiu de l'aprovació anual  dels pressupostos. Corresponent el  nomenament i
cessament d'aquest personal a l'Alcalde de l'entitat local corresponent.

5. Article 104 d) bis de la Llei 7/85, de 2 d'abril, que estableix com a límit
per a ajuntaments de municipis amb població superior a 20.000 i no superior a
50.000, en set llocs de treball de personal eventual.

6. Article 19 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol de la Generalitat Valenciana,
d'Ordenació i Gestió de la Llei de la Funció Pública Valenciana, que regula entre
altres aspectes les funcions que poden ser desenvolupades per aquest personal
i la competència per al seu nomenament.

7. Articles 23 i 24 del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que
regula el règim retributiu dels empleats públics.

8. Article 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del
Personal  al  Servei  de  les  Administracions  Públiques,  que  estableix  l'àmbit
d'aplicació de la mateixa al personal al servei de les Corporacions Locals i dels
organismes d'elles dependents.”

Considerant  que  existeix  consignació  pressupostària  suficient  per  a
atendre la despesa que suposa la creació del nou lloc de personal eventual en la
plantilla  de  l'Ajuntament  de  Xàtiva,  segons  l'informe  que  emet  la  Secció  de
Recursos Humans.

Vist que l'expedient ha estat fiscalitzat de conformitat per la interventora.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Règim Interior,
Hisenda i Especial de Comptes del dia 19 de gener de 2018.

El  Ple  de  l'Ajuntament,  per  deu  vots  a  favor  (el  vot  del  Sr.  Alcalde-
President, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE i els tres vots de les
regidores  del  grup  municipal  Compromís),  cinc   abstencions  (les cinc
abstencions dels regidors del grup municipal EUPV: AC) i sis vots en contra (els
cinc  vots  dels  regidors  del  grup  municipal  PP i  el  vot  del  regidor  del  grup
municipal Ciudadanos), ACORDA:

Primer. Crear en la plantilla un nou lloc de treball de personal eventual
amb la següent denominació “Responsable de cultura i fira”.

Segon. Conforme  a  la  legislació  esmentada,  aquest  personal  només
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podrà  desenvolupar  funcions  expressament  qualificades  com de  confiança  o
assessorament especial.  En aquest sentit i amb aquesta limitació, el contingut i
tasques a exercir per la persona que ocupe el lloc de referència serà el que es
desprèn  de  la  seua  denominació,  amb  les  tasques  i  objectius  que  a  cada
moment li assigne l'alcalde o el regidor amb qui aquest delegue.

Tercer. Pel que fa a la jornada de treball serà la normal establerta per als
serveis generals de la plantilla de personal i la que excepcionalment establisca
l'Alcaldia,  amb  plena  disponibilitat  en  relació  a  les  comeses  pròpies  de  les
tasques encomanades.

Quart. Determinar les retribucions del lloc conforme al següent detall:
Responsable de cultura i fira
Retribucions  bàsiques  assimilades  al  Grup  de  Titulació  i  Subgrup  de

Classificació  C1  del  personal  funcionari  de  carrera  de  l'article  76  de  la  Llei
7/2007,  de  l'Estatut  Bàsic  de  l'Empleat  Públic.  Nivell  de  Complement  de
Destinació 22 i  Complement Específic en quantia de 545,55 euros, quantitats
que s'abonaran en 12 mensualitats,  més dues pagues extraordinàries en els
mesos de juny i desembre d'acord amb el que disposa la Llei de Pressupostos
de l'Estat per a 2017, actualment prorrogada.

Cinquè. El personal eventual serà donat d'alta en el Règim General de la
Seguretat Social i percebrà les seues retribucions, des de la data de la Resolució
d'alcaldia per la qual s'efectue el nomenament.

Sisè. Correspondrà  a  l'Alcalde  nomenar  i  cessar  lliurement  aquest
personal, cessant automàticament, en tot cas, quan es produïsca el cessament o
expire del mandat de l'alcalde que els va nomenar.

Setè. La condició de personal eventual no constituirà mèrit per a l'accés a
la Funció Pública o a la promoció interna.

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

– Juan  Giner  Company,  portaveu  del  grup  municipal  Ciudadanos,
justifica i anuncia el vot en contra del seu grup.

– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Diu que no
entenen ni comparteixen els criteris seguits i que hi ha funcionaris en
la casa amb major qualificació, i  que no s'han tingut en compte els
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principis d’igualtat, mèrit i capacitat, per tant el vot del seu grup serà en
contra. 

– Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Compromís: Explica
que  cal  diferenciar  entre  funcionaris  i  personal  eventual,  que
actualment  són 4, i no 7 el nombre de personal eventual, manifesta el
sentit del vot a favor.

– Miquel  Lorente  López,  portaveu  del  grup  municipal  EUPV:  AC:
Assenyala que d'un lloc tècnic administratiu polític, que el seu grup no
està d'acord i el seu vot serà abstenció.

– Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Explica que
la creació de lloc de treball ve motivada per ampliar les funcions de
l'acord d'11 de juliol de 2007, manifesta el sentit del vot a favor.

– Sr.  Alcalde,  manifesta  l'agraïment  a  Juli  Verger  per  la  seua  tasca
realitzada.

Àudio:  02.mp3

Vídeo:  http://videople.es/605

3r.  EXP.  NÚM.  2148/2018,  AMORTITZACIÓ  ANTICIPADA  D'UN
PRÉSTEC, FINANÇAT AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

Es dóna compte dels antecedents de l'expedient on consta informe del
responsable de la secció de recursos financers del tenor literal següent:

“Vist l'informe de la Tresoreria Municipal on fa constar que el saldo dels
comptes en les entitats financeres a data 31 d'octubre de 2017  era superior als
5.000.000 €.

Vist  que  l'informe del  període  mitjà  de  pagament  estableix  que  s'està
pagant dins del límit legal de 60 dies que estableix la Legislació vigent.

Vista  la  proposta  del  regidor  d'Hisenda  d'amortització  anticipada,
concretada  amb l'informe de  la  Tresoreria  on  estableix  que  l'amortització  es
materialitzarà sobre la següent operació de préstec:

Banc de Santander, amortització anticipada d'1.300.000 € corresponent al
préstec  número  00495055951230636003  del  RDL  4/2012  de  pagament  a
proveïdors.

L'operació que es pretén formalitzar  suposarà per  a  l'exercici  2018 un
estalvi aproximat de 203.000 €, dels quals 17.000 € corresponen a interessos i
186.000 € a amortització de capital.
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La proposta  del  regidor  s’adequa a  la  legalitat  ja  que el  romanent  de
tresoreria pot utilitzar-se per a l'amortització anticipada de préstecs, prèviament
s'haurà de realitzar una modificació pressupostària per a poder incorporar aquest
romanent,  aprovació  que  correspon  al  Ple  previ  dictamen  de  la  Comissió
d'Hisenda, d'acord amb la Llei d'Hisendes Locals”.

LEGISLACIÓ APLICABLE
Article 32 de la Llei 2/2012, d'estabilitat pressupostària, estableix que el

romanent  de  tresoreria  de  lliure  disposició  únicament podrà  destinar-se  a  la
reducció de l'endeutament.

Article 177 del TRLRHL, estableix la competència del Ple per a l'aprovació
de les modificacions del  pressupost  per  suplement de crèdit  finançades amb
romanent líquid de tresoreria.

(...)
Vist que l'expedient ha estat fiscalitzat de conformitat per la interventora.

Vist que la Comissió d'Hisenda, per unanimitat  de tots els regidors,  va
dictaminar favorablement la proposta d'amortització anticipada de préstec.

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

Primer. Aprovar la modificació del pressupost per suplement de crèdit, per
un  import  total  d'1.300.000,00  euros,  finançada  amb  romanent  líquid  de
tresoreria ampliant els conceptes i aplicacions següents:

PRESSUPOST D'INGRESSOS
Concepte             Descripció                                                                                  Import
2C1.8  7000           Romanent de Tresoreria no afectat                                1.300.000,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS..............................................1.300.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES
Aplicació                  Descripció                                                                              Import
2C1.0110.91100       Deute públic.   A  mortització préstecs                           1.300.000,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES.............................................1.300.000,00

Segon. Amortitzar anticipadament el préstec per import de 1.300.000 €
concertat amb la següent entitat financera:

Banc de Santander, amortització anticipada d'1.300.000 € corresponent al
préstec  número  00495055951230636003  del  RDL  4/2012  de  pagament  a
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proveïdors.

Tercer. Ordenar la publicació del present acord en el BOP durant 15 dies,
amb la finalitat que els interessats puguen examinar-ho i presentar reclamacions.
Si no es presentaren reclamacions en temps s'entendrà definitivament aprovat
l'acord.

Quart. Notificar  el  present  acord  al  Banc  de  Santander,  al  Servei  de
Relacions Financeres amb les  Entitats  Locals  de  la  Generalitat  Valenciana,  i
donar-ne compte a l'Oficina Pressupostària perquè en prengueu coneixement i
efectes.

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

– Juan  Giner  Company,  portaveu  del  grup  municipal  Ciudadanos:
Manifesta el sentit del vot a favor per superàvit.

– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta   el
sentit del vot a favor.

– Cristina Suñer  Tormo,  portaveu del  grup municipal  Compromís:  Diu
que en línia encetada, malgrat el deute de 25.000.000 milions d'euros
que ens van trobar, manifesta el sentit del vot a favor.

– Miquel Lorente López, portaveu del grup municipal EUPV: AC: Explica
que l'acció  va encaminada a  aconseguir  un objectiu  que és arribar
l’any 2019 a disminuir a 12.000.000€ el préstec que el PP es va deixar
de 25.000.000 milions. Anuncia el sentit del vot a favor.

– Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Manifesta el
sentit del vot a favor.

Àudio:  03.mp3

Vídeo:  http://videople.es/606

4r. EXP. NÚM. 153/2018, APROVACIÓ DELS REQUISITS ECONÒMICS
PER  A  CONCERTACIÓ  D'UN  PRÉSTEC  A  LLARG  TERMINI  PER  AL
FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS PREVISTES EN EL PRESSUPOST DE
2018

Vist que en data 7 de desembre de 2017 es va aprovar el  pressupost
2018 on consta en l'expedient la tramitació a seguir per a l'obertura de préstec
per import d'1.625.000,00 €.
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D'acord amb la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria
General del Tresor i Política Financera, on es  defineix el principi de prudència
financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats
autònomes  i  entitats  locals  on  en  l’apartat  sisè,  punt  j)  sobre  prohibicions
d'operacions d'endeutament indica que estan prohibides aquelles operacions “en
les  quals  l'euríbor  de  referència  no  coincidisca  amb el  període  de  liquidació
d'interessos, llevat que s'arreplegue en el contracte l'ajust de mercat del marge
de referència utilitzada i l'adequada al període de liquidació d'interessos”.

Vist que l'expedient ha estat fiscalitzat de conformitat per la interventora.

Vist que la Comissió de Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes,
amb  cinc  vots  favorables,  dels  regidors  del  PSOE,  EU  i  Compromís,  i  tres
abstencions, dels regidors del PP i C's, va dictaminar favorablement la proposta
d'amortització anticipada.

El  Ple de l'Ajuntament,  per quinze vots a favor (el  vot del  Sr.  Alcalde-
President, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els tres vots de les
regidores del grup municipal Compromís, els cinc vots dels regidors del  grup
municipal EUPV: AC), sis  abstencions  (els cinc dels regidors del grup municipal
PP i la del regidor del grup municipal Ciudadanos) i cap vot en contra, ACORDA:

Primer. Aprovar els requisits econòmics per a la concertació d'un préstec
a llarg termini per import 1.625.000 €, amb la finalitat de finançar les inversions
del pressupost de 2018:

1. Préstec concertat a tipus d'interès variable amb revisió trimestral
d'interessos i sistema d'amortització de capital constant.

2. Termini de disposició de fons des de la data de formalització del
contracte fins al 31/12/2018.

3. Carència:  des  de  la  data  de  formalització  del  contracte  fins  al
31/12/2019 període en el  qual  només es pagaran interessos del
capital disposat.

4. Període de liquidació d'interessos: Trimestral.
5. Termini d'amortització: el principal s'amortitzarà en el termini de 10

anys, a iniciar des de l'1 de gener de 2020, data de finalització del
període  de  carència.  Mitjançant  el  pagament  de  40  quotes
d'amortització de capital de 40.625,00€.

6. Quota del període: l'últim dia del trimestre natural es procedirà al
pagament  de  la  quota  del  període  incloent-hi  l'amortització  del
capital  més els interessos del capital  pendent,  calculats sobre la
base de l'oferta presentada
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7. Els interessos es liquidaran sobre la base d'un any de 360 dies i
mesos de 30 dies.

8. Els licitadors presentaran les seues ofertes ajustant-se a:

• Tipus d'interès: euribor trimestral més diferencial.
• Arrodoniment: si hi haguera indicar com s'aplica.
• Comissions  i  altres  despeses:  si  hi  hagueren  indicar  imports  o

percentatges.

Segon. Notificar l'acord de requisits a les entitats financeres emplaçats a
la ciutat de Xàtiva.

 
La  presidència  dóna  la  paraula  als  portaveus  dels  grups  polítics

municipals, i es produeixen les següents intervencions, que es poden consultar i
escoltar en el fitxer d'àudio adjunt al document amb el nom següent i  amb el
vídeo que podrà copiar l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:

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

– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta el
sentit del vot com abstenció.

– Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup   Compromís:  Explica que el
préstec va destinat a obres incloses en el  Pla Director d'inversions.
Manifesta el sentit del vot a favor.

– Miquel Lorente López, portaveu del grup EUPV: AC: Assenyala que si
l'Ajuntament  tingués el finançament suficient  no  seria  necessari.
Manifesta el sentit del vot a favor.

– Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Manifesta el
sentit del vot a favor.

– Sr.  Alcalde,  explica  que  malgrat  demanar  aquest  préstec  s'està
reduïen l'endeutament de l'Ajuntament.

Àudio:  04.mp3

Vídeo:  http://videople.es/607

5È. EXP. NÚM. 78/2018, ADHESIÓ A LA RED ESTATAL DE CIUDADES
EDUCADORAS I A LA CARTA DE CIUTATS EDUCADORES

Vista la proposta de la regidora d'Educació de data 9 de gener de 2018 en
la qual es proposa que  s'inicie la tramitació de l'expedient per a l'Adhesió de
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Xàtiva a la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) i a la Carta de Ciutats
Educadores.

Considerant  que  la  Carta  de  Ciutats  Educadores  es  fonamenta  en  la
Declaració Universal de Drets Humans (1948), en el Pacte Internacional de Drets
Econòmics, Socials i  Culturals (1966),  en la Convenció sobre els Drets de la
Infància (1989), en la Declaració Mundial sobre Educació per a Tothom (1990) i
en  la  Declaració  Universal  sobre  la  Diversitat  Cultural  (2001),  i  accentua  la
responsabilitat  dels  governs  locals  en  el  sentit  de  desenvolupar  totes  les
potencialitats educatives que acull la ciutat, incorporant els principis de la ciutat
educadora.

Atés  que  la  Red  Estatal  de  Ciudades  Educadoras (RECE)  oferirà  la
possibilitat de treballar coordinadament amb 190 municipis i ciutats espanyoles
en les següents xarxes temàtiques:

• Aprenentatge-servei  com  a  instrument  de  cohesió  social
Què fem els Ajuntaments per a combatre les desigualtats?

• La formació artística per a la cohesió social

• Un model d'impuls de la formació professional des del món local

• La  prevenció  de  l'Absentisme  i  Abandó  escolar.  Aprofundiment  de
polítiques de prevenció del Fracàs escolar i especialment a la integració
de menors i les seues famílies en situació de risc d'exclusió.

• Acompanyament  a  famílies  en  la  construcció  d'una  Ciutat  Educadora
i turisme responsable: el patrimoni com a valor identitari de les ciutats.

Vist  l'informe  que  emet  el  12  de  gener  de  2018,  el  departament
d'Educació,  en  el  qual  indica  el  procediment  a  seguir,  amb la  conformitat  al
mateix del director de l'àrea Cultural i la fiscalització favorable de la interventora
municipal de Fons.

El  Ple  de  l'Ajuntament,  per  setze  vots  a  favor  (el  vot  del  Sr.  Alcalde-
President, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els tres vots de les
regidores del grup municipal Compromís, els cinc vots dels regidors del  grup
municipal EUPV: AC i un vot del regidor del grup municipal Ciudadanos), cinc
abstencions  (els cinc dels regidors del grup municipal PP)  i cap vot en contra,
ACORDA:

Primer. Aprovar l'adhesió del municipi de Xàtiva  a la Carta de Ciutats
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Educadores i l'admissió en l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. 

Segon. Facultar  a  l'Alcalde-President  per  a  la  signatura  de  l'esmentat
projecte.

Tercer.  Notificar  el  present  acord  l'Associació  Internacional  de Ciutats
Educadores,  amb domicili  al  carrer  Avinyó,  núm.  15-4,  08002 – Barcelona,  i
donar-ne compte a la regidora delegada d'Educació, per al seu coneixement, i a
la Intervenció Municipal de Fons, als efectes oportuns.

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

– Juan  Giner  Company,  portaveu  del  grup  municipal  Ciudadanos:
Manifesta el sentit del vot a favor.

– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta el
sentit  del  vot  com abstenció,  per  falta  d'informació  en  la  Comissió
Informativa, ja que no va tenir accés a l'expedient.

– Empar Penadés Estrela, regidora del grup  Compromís: Manifesta  el
sentit del vot a favor.

– Amor  Amorós  Giménez,  regidora  del  grup  EUPV:  AC:  Demana
disculpes per no haver estat l'expedient en la Comissió, i manifesta el
sentit del vot a favor.

– Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Manifesta el
sentit del vot a favor.

– Sr.  Alcalde  demana que quede constància   que el  fet  de  no estar
l'expedient a l'abast dels regidors va ser per un error informàtic però
que l'expedient   sí que estava en suport paper en la Secretaria.

Àudio:  05.mp3

Vídeo:  http://videople.es/608

6è.  EXP.  NÚM.  113/2017,  ADHESIÓ  AL  PLA  DE  COOPERACIÓ
EDIFICANT, PREVIST 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,

12

http://videople.es/608


ADEQUACIÓ, REFORMA, I EQUIPAMENT DE CENTRES PÚBLICS DOCENTS
DE LA GENERALITAT 

Vist  el  DECRET LLEI  5/2017,  de  20  d'octubre,  del  Consell,  pel  qual
s'estableix  el  règim  jurídic  de  cooperació  entre  la  Generalitat  i  les
administracions  locals  de  la  Comunitat  Valenciana  per  a  la  construcció,
ampliació, adequació, reforma, i  equipament de centres públics docents de la
Generalitat.

Considerant,  que  les  Administracions  Locals  interessades  podran
sol·licitar,  a  través  de  la  plataforma  de  gestió  telemàtica  habilitada  per  la
Conselleria, l'adhesió al pla de cooperació previst en l'esmentat Decret Llei (art.
7.1):

1) Les administracions locals  interessades a adherir-se  al pla de cooperació previst  en aquest decret  llei,  prèvia
consulta al  consell  escolar municipal,  si  aquest està constituït,  i  al  consell  escolar de centre,  presentaran  en la
conselleria amb competència en matèria d’educació la sol·licitud corresponent.
A aquest efecte, es farà pública en la pàgina web d’aquesta conselleria una vegada publicat aquest decret llei el
corresponent model de sol·licitud.
La sol·licitud, en tot cas, haurà d’identificar l’actuació concreta que s’ha de realitzar i haurà de ser subscrita per
l’òrgan competent, d’acord amb la seua normativa d’aplicació. En el cas dels ajuntaments, la decisió de presentar
aquesta sol·licitud serà adoptarà per un acord plenari.

Vista la proposta de la regidora delegada d'Educació, M. Amor Amorós
Giménez,  de data 16 de gener de 2018, en què  proposa s'inicie l'expedient
administratiu per a l'adhesió al Pla de Cooperació EDIFICANT, i es convoque el
Consell Escolar Municipal, per a fer partícips els seus membres de l'adhesió al
Pla esmentat, i recollir les necessitats dels centres públics docents de la nostra
localitat.

Vist l'acord que adopta el Consell Escolar Municipal, reunit en data 16 de
gener de 2018,  del  següent  tenor  literal:  “El  present  Consell,  per  unanimitat,
acorda donar suport a l’adhesió al Pla Edificant de construcció, reforma i millora
de centres públics docents de la Generalitat (Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre,
del Consell)”.

Atés que per registre d'entrada d'aquest ajuntament s'han presentat les
necessitats dels centres públics docents de la nostra localitat, i que consten en
l'expedient.

Atés que estudiades aquestes necessitats i segons criteris de baremació
establerts, s'han considerat les prioritats següents:

CPEE Pla de la Mesquita. Nova construcció
CPEIP Attilio Bruschetti. Reforma i Ampliació
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CPEI M. Teresa Coloma. Reforma i ampliació
CPIFP La Costera. Reforma
CPEIP Martínez Bellver. Ampliació (Gimnàs)
CPEIP Taquígraf Martí. Ampliació (Gimnàs)
IES Josep de Ribera. Ampliació
CPFPA Francesc Bosch i Morata. Reforma
CPEIP Gozalbes Vera. Reforma
CPEIP Beat Jacint Castañeda. Reforma

Vist  l'informe  que  emet  el  23  de  gener  de  2018,  el  departament
d'Educació,  en  el  qual  indica  el  procediment  a  seguir,  amb la  conformitat  al
mateix del director de l'àrea Cultural i la fiscalització favorable de la interventora
municipal de Fons.

El  Ple  de  l'Ajuntament,  per  setze  vots  a  favor  (el  vot  del  Sr.  Alcalde-
President, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els tres vots de les
regidores del grup municipal Compromís, els cinc vots dels regidors del  grup
municipal EUPV: AC i  el vot del regidor del grup municipal Ciudadanos), cinc
abstencions  (les cinc dels regidors del grup municipal PP) i cap vot en contra,
ACORDA:

Primer. Iniciar  l'expedient  administratiu  per  a  l'adhesió  al  Pla  de
Cooperació EDIFICANT previst 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 (art. 7.1), a través de la plataforma de gestió telemàtica habilitada per
la Conselleria.

Segon.  Sol·licitar l'adhesió al Pla de Cooperació EDIFICANT, referenciat,
amb les  prioritats següents:

• CPEE Pla de la Mesquita. Nova construcció
• CPEIP Attilio Bruschetti. Reforma i Ampliació
• CPEI M. Teresa Coloma. Reforma i ampliació
• CPIFP La Costera. Reforma
• CPEIP Martínez Bellver. Ampliació (Gimnàs)
• CPEIP Taquígraf Martí. Ampliació (Gimnàs)
• IES Josep de Ribera. Ampliació
• CPFPA Francesc Bosch i Morata. Reforma
• CPEIP Gozalbes Vera. Reforma
• CPEIP Beat Jacint Castañeda. Reforma
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Tercer. Acceptar el compromís per part d'aquest Ajuntament de complir
quantes obligacions es deriven de l'adhesió al referenciat Pla de Cooperació, en
cas de resultar beneficiaris.

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

– Juan  Giner  Company,  portaveu  del  grup  municipal  Ciudadanos:
Manifesta el sentit del vot a favor.

– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Explica que
no  han  tingut  accés  a  l'expedient,  per  tant,  el  sentit  del  vot  és
abstenció.

– Empar  Penadés  Estrela,  regidora  del  grup  municipal Compromís:
Assenyala que considera positiva la proposta, i  demana que  cal un
finançament just. Manifesta el sentit del vot a favor.

– Amor  Amorós  Giménez,  regidora  del  grup  municiapal  EUPV:  AC:
Explica  que  és  un  Pla  dotat  en  700.000.000  euros  per  a  4  anys.
Manifesta el sentit del vot a favor.

– Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Manifesta el
sentit del  vot a favor.

Àudio:  06.mp3

Vídeo:  http://videople.es/609

7é. EXP. NÚM. 277/2018, APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE
NORMES D'ÚS INTERN DE LA CASA DE LES DONES “LA FERROVIÀRIA”

Vista  la  providència  d'Alcaldia  manifestant  l'interés  que  suposa  per  al
Municipi  l'aprovació  del  Reglament  de  normes d'ús intern  de la  Casa de les
Dones “La Ferroviària”. 
 

Vist  l'informe  de  Secretaria  de  data  16  de  gener  de  2018,  sobre  la
Legislació aplicable i  el  procediment que s'ha de seguir  per a l'aprovació del
referit  Reglament municipal, com a instrument adequat per a regular la utilització
de la Casa de les Dones «La Ferroviària».

Vist  el  reglament d'ús intern de la Casa de les Dones "La Ferroviària"

EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA
PLE ORDINARI NÚM. 1, DE 27 DE GENER DE 2018

15

http://videople.es/609


elaborat  per  les  tècniques del  Departament  de  Dona i  Igualtat,  sol·licitat  per
Providència d'Alcaldia  en data 16 de gener de 2018.

Atés que, la Legislació aplicable ve determinada per:
— Els articles 4, 22.2.d), 25, 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.
— L'article  56  del  Reial  Decret  Legislatiu  781/1986,  de  18  d'abril,  pel  qual
s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local.

Vist  l'informe  de  16  de  gener  de  2018  de  la  responsable  de  secció
promoció  socioeconòmica,  amb  el  vistiplau  de  la  directora  d'Àrea  de  Règim
Interior i fiscalitzat conforme per la interventora municipal.

Vist  el  dictamen de  la  Comissió  Informativa  Permanent  Sociocultural  i
Promoció Econòmica, de 17 de gener de 2018,  en el qual per 6 vots a favor, 3
abstencions (2 abstencions dels membres del grup municipal Partit Popular i el
membre del grup municipal CD's) dictamina favorablement que s'eleve al Ple de
l'Ajuntament el present acord.  

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

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

Primer. Aprovar   inicialment  del  REGLAMENT  DE  NORMES  D'ÚS
INTERN DE LA CASA DE LES DONES “LA FERROVIÀRIA”, en els termes que
figuren en l'expedient. 

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

Tercer. L'acord d'aprovació definitiva, amb el text íntegre de la mateixa,
ha  de  publicar-se  per  al  seu  general  coneixement  en  el  tauler  d'anuncis  de
l'Ajuntament i en el  Butlletí Oficial de la Província, tal com disposa l'article 70.2
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Quart. Facultar el Sr. Alcalde, per a subscriure i firmar qualsevol classe de
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documents relacionats amb aquest assumpte.

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

– Juan  Giner  Company,  portaveu  del  grup  municipal  Ciudadanos:
Manifesta el sentit del vot a favor.

– Pilar  Gimeno  Calabuig,  regidora  del  grup  municipal Compromís:
Manifesta el sentit del vot a favor.

– Francesca  Chapí  Albero,  regidora  del  grup  municiapl  EUPV:AC:
Manifesta el sentit del vot a favor.

– Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Manifesta el
sentit del  vot a favor.

Àudio:  07.mp3

Vídeo:  http://videople.es/610

8è. EXP. NÚM. 3967/2017. CESSIÓ PARCEL·LA AL CONSORCI PER A LA
GESTIÓ DE RESIDUS COR MITJANÇANT MUTACIÓ DEMANIAL SUBJECTIVA

Vist l'expedient relatiu a la mutació demanial externa del bé immoble situat en
sòl  dotacional,  parcel·la DEQ, en virtut  del  projecte de reparcel·lació forçosa del
Sector Industrial I-2 La Vila, aprovada en sessió ordinària celebrada el dia 15 de
març de 2004. amb referència cadastral  4195301YJ1149N0001GL i qualificat com
bé  de  domini  públic,  a  favor  el  Consorci  per  a  la  gestió  de  residus,  per  a  la
implementació d'una xarxa consorciada d'ecoparcs que preveu una base logística al
municipi de Xàtiva, donada la seua situació estratègica entre les comarques de La
Costera i La Canal de Navarrés.

Resultant que en l’expedient consten els següents antecedents:
Primer.  Amb data 14 de juliol de 2017, l'Assemblea del Consorci per a la

Gestió de Residus (COR) va sol·licitar la cessió d'una parcel·la, propietat municipal,
per a la materialització de la implementació d'una xarxa consorciada d'ecoparcs.

Segon. Amb data 8 de setembre de 2017, es va oferir al Consorci, la parcel·la
de  referencia,  acceptada  pel  mateix,  amb  document  presentat  a  data  20  de
setembre de 2017, i en el qual adjunta informe tècnic sobre l'extensió necessària de
la parcel·la, que es determina en 1.513,23m2.

EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA
PLE ORDINARI NÚM. 1, DE 27 DE GENER DE 2018

17

http://videople.es/610


Tercer. Amb data 6 de novembre de 2017, la Junta de Govern Local, acorda
l'aprovació de la segregació de la parcel·la de 1.513,23 m2, a segregar per l'est de la
finca  matriu.  Limitarà  pel  nord  amb  la  parcel·la  4195329YJ1149N0001YL  de
propietat municipal, on s'ubica l'ecoparc, pel Sud, amb el carrer Braçal de les Dones;
per l'Est, amb la parcel·la cadastral 4195302YJ1149N0001QL de Concepció Sellens
Álvarez i altres i per l'Oest amb la resta de finca matriu.

Quart.  Amb  data  18  de  desembre  de  2017  es  va  redactar  informe  dels
responsables  de  la  UNICOBE,  en  relació  amb  el  procediment  i  la  Legislació
aplicable per a dur a terme la mutació demanial  externa del  bé immoble descrit
anteriorment.

Cinquè.  Amb data 22 de desembre de 2017, es va emetre certificat de la
Inscripció dels Béns en el Registre de la Propietat de Xàtiva, núm. 2.

Considerant que resulta d’aplicació la següent legislació:
• Els articles 37 i  44 de la Llei  14/2003,  de 10 d'abril,  de Patrimoni  de la

Generalitat Valenciana.
• Circular 1/2010 sobre les cessions gratuïtes i  mutacions demanials, de la

Direcció general de Cohesió Territorial Àrea d'Administració Local Servei de
Règim Local.

• L'article 22.2.l) en relació amb l'article 47.2.h) i ñ) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

• Els articles 71 i 72 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de
les Administracions Públiques.

• L'article 8 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat pel Reial
decret 1372/1986, de 13 de juny.

Vist l’informe proposta que emet la Unitat de Contractació i Bens, fiscalitzat
de conformitat per la interventora municipal.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment i Seguretat, de 18
de gener de 2018, proposant al Ple de la Corporació l’aprovació de  la mutació
demanial esmentada.

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

Primer.  Aprovar  inicialment  la  mutació  demanial  externa  del  bé immoble
parcel·la de 1.513,23 m2, segregat per l'est de la finca matriu. Limitada pel nord amb
la parcel·la  4195329YJ1149N0001YL de propietat  municipal,  on s'ubica l'ecoparc
actual,  pel  Sud,  amb el  carrer  Braçal  de  les  Dones;  per  l'Est,  amb la  parcel·la
cadastral 4195302YJ1149N0001QL de Concepció Sellens Álvarez i altres i per l'Oest
amb la resta de finca matriu, a favor del Consorci per a la Gestió de Residus (COR),
per a destinar-lo a la materialització de la implementació d'una xarxa consorciada
d'ecoparcs. 
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Segon. Remetre l'acord al Consorci per a la Gestió de Residus (COR) a favor
de la qual es realitza la mutació demanial externa perquè accepte la mateixa.

Tercer.  Acordar  el  compromís  de  procedir,  a  costa  de  l'Ajuntament,  a
l'eliminació  de  qualsevol  obstacle  que  puga  impedir  o  dificultar  l'execució  del
projecte previst,  així  com dotar  la  parcel·la objecte de cessió  de la  urbanització
necessària perquè el mateix adquirisca la condició de solar.

Quart. Rebuda la conformitat del Consorci quedarà l'acord elevat a definitiu i
per a la seua efectivitat es requerirà la redacció d'una acta que serà subscrita per
ambdues administracions.

Cinqué.  Anotar en l'Inventari de Béns de l'Ajuntament la mutació demanial
externa del bé.

Sisè. Facultar  el  Sr.  Alcalde-President  per  a  la  signatura  de  tots  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 poden consultar i
escoltar en el fitxer d'àudio adjunt al document amb el nom següent i  amb el
vídeo que podrà copiar l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:

– Juan  Giner  Company,  portaveu  del  grup  municipal  Ciudadanos:
Manifesta el sentit del vot a favor.

– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta el
sentit del vot a favor.

– Pilar  Gimeno  Calabuig,  regidora  del  grup  municipal Compromís:
Manifesta el sentit del vot a favor.

– Alfred  Boluda,  regidor  del  grup  municipal  EUPV:  AC:  Manifesta  el
sentit del vot a favor.

– Sr. Alcalde, agrair  el  vot favorable i  posar en valor el  treball  en els
Ecoparcs mòbils.

Àudio:  08.mp3

Vídeo:  http://videople.es/611

9è. RESOLUCIONS  D'ALCALDIA
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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 690 fins al 787 (corresponents al mes de desembre de
2017).

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.

10è. DACIÓ DE COMPTE MATÈRIES DELEGADES EN LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL

No hi ha cap assumpte per a tractar.

11è. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS:

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

11è.1.  MOCIÓ  PRESENTADA  PELS  PORTAVEUS  DELS  GRUPS
MUNICIPALS  PSPV-PSOE,  EUPV-XÀTIVA  I  COMPROMÍS,  SOBRE  EL
SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS

El secretari dóna lectua a la Moció presentada pels portaveus dels grups
municipals PSPV-PSOE, EUPV-XÀTIVA i COMPROMÍS, el dia 24 de gener de
2018 i registre d'entrada número 775, sobre el sistema públic de pensions, del
següent tenor literal:

«El Sistema Públic de Pensions constituïx la política pública amb major
capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats (el 46%). 

Les polítiques del PP representen una seriosa amenaça per al sistema
públic de pensions. Amb les seues polítiques d’ocupació El Govern de Rajoy ha
posat en perill la sostenibilitat econòmica de les pensions, que han entrat en un
període de dèficits constants i creixents; i amb el nou mecanisme de revaloració,
que es desvincula del poder adquisitiu i amb el factor de sostenibilitat, que ajusta
l'import  de  la  pensió  en  funció  de  l’esperança  de  vida,  es  condemna  els
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pensionistes a un progressiu empobriment. I tot això, ho han fet per mitjà de la
imposició, sense diàleg social i trencant unilateralment el consens del Pacte de
Toledo.  Amb estes  polítiques el  PP està  preparant  el  camí  per  als  Fons de
Pensions privats, en detriment del Sistema Públic de Seguretat Social. 

Els resultats d'esta política estan a la vista: progressiva pèrdua de poder
adquisitiu de les pensions, sensació d’incertesa en els actuals jubilats sobre si
l'Estat serà capaç de pagar les seues pensions en els pròxims anys, sentiment
d’injustícia en aquells que contribueixen al sistema però dubten que este els
puga  proporcionar  una  pensió  digna  en  un  futur  a  10  o  20  anys  vista,  i
desesperança quasi absoluta per part de la joventut en què algun dia puguen
contribuir i ser protegits pel sistema.

El PP està laminant el Sistema Públic de Pensions sotmetent a un espoli
permanent el Fons de Reserva de la Seguretat Social.

El dèficit ha sigut compensat per retirades massives del Fons de Reserva
que,  de  comptar  amb  66.815  milions  d’euros  a  finals  del  2011,  se  situa,
actualment, en 8.095 milions d’euros, i que si no s’ha esgotat totalment ha sigut
com  a  conseqüència  del  préstec  de  10.192  milions  d’euros  de  l'Estat  a  la
Seguretat Social  contingut en la Llei  de Pressupostos Generals de l'Estat de
2017. A això cal afegir les quantitats retirades del Fons de Mútues, per import de
8.621 milions d’euros en estos anys.  En definitiva,  s’han necessitat  fons per
import de 93.251 milions d’euros addicionals a les cotitzacions per a poder fer
front al pagament de les pensions en el període 2012 - 2017. L’any 2018 ha
començat en la mateixa línia i el PP, en compte de plantejar mesures serioses
en el marc del Pacte de Toledo i el Diàleg Social, ha decidit continuar endeutant
la Seguretat Social amb un crèdit de 15.000 milions d’euros.

El Fons de Reserva, sorgit de la reforma de l’estructura financera de la
Seguretat  Social  duta  a  terme pels  governs  socialistes  l’any 1989  i  replegat
posteriorment com una recomanació del Pacte de Toledo, estava previst per a
ser  usat  quan  sorgiren  les  majors  tensions  generacionals  sobre  el  Sistema,
entorn de l’any 2023.  De no haver  sigut  utilitzat,  el  Fons tindria  hui  més de
90.000 milions, fins i tot sense noves aportacions, només basant-se en la seua
pròpia rendibilitat.  En canvi,  de seguir  amb este ritme de despesa,  la  nostra
vidriola  de  les  pensions  quedarà  totalment  buida  l’any  2018.  És  a  dir,  va  a
esgotar-se 10 anys abans del que preveu.

Este escenari posa en risc la situació financera de la Seguretat Social i en
conseqüència,  la  garantia  no  sols  de  les  pensions  actuals  sinó  també,  i
especialment,  de  les  pensions  futures.  Per  això  és  imprescindible  adoptar
mesures que donen estabilitat al Sistema. 
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Els grups sotasignants considerem que el dret a les pensions i l’accés al
Sistema de Seguretat  Social  ha de considerar-se un dret  constitucional  i  ser
incorporat com a tal en la reforma de la Carta Magna que proposem. Per a això,
plantegem  mesures  destinades  a  garantir  el  futur  del  Sistema  Públic  de
Pensions:  recuperant  el  Pacte  de Toledo i  el  diàleg  social;  aprovant  un  nou
Estatut  dels  Treballadors  que promoga drets  laboral  i  ocupació de qualitat;  i
establint una font complementària de finançament de les pensions a càrrec dels
PGE, com en la majoria dels països del nostre entorn.

Defensem  un  nou  model  per  a  reequilibrar  el  sistema  de  pensions,
mantenint la despesa, racionalitzant altres partides i incrementant els ingressos
del sistema.»

El Ple de l'Ajuntament,  per quinze vots a favor (el  vot del  Sr.  Alcalde-
President, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els tres vots de les
regidores del grup municipal Compromís, els cinc vots dels regidors del  grup
municipal EUPV: AC), sis  abstencions  (els cinc dels regidors del grup municipal
PP i la del regidor del grup municipal Ciudadanos) i cap vot en contra, ACORDA:

Primer. Tornar  al  consens  de  2011  derogant  tots  els  canvis  legals
introduïts  al  llarg  de  la  legislatura  2011-2015:  la  regulació  de  la  jubilació
anticipada del RDL 5/2013 i, de forma íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del
Factor de Sostenibilitat i de l’Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la
Seguretat Social. 

Segon. Recolzar les concentracions espontànies celebrades en diferents
ciutats,  com  ara  Xàtiva,  que  exigeixen  garantir  el  poder  adquisitiu  de  les
pensions, recuperant l’actualització de les mateixes conforme al IPC.

Tercer.  Eliminar  el  factor  de  sostenibilitat  establert  pel  PP  en  la  Llei
23/2013, que reduirà les pensions de jubilació en funció de l’esperança de vida
de la cohort corresponent a partir de l'1 de gener del 2019. 

Quart.  Racionalitzar  les  despeses  del  sistema,  desplaçant  als
Pressupostos  Generals  de  l'Estat  2018  aquells  que  no  corresponen  a
prestacions, com les següents despeses entre altres:

a) Les mesures de foment de l’ocupació (reduccions de quotes, tarifes
planes, etc). Si es considera necessari mantindre alguna hauria de ser per la via
de bonificacions i a càrrec dels PGE.

b) Les despeses de gestió de les entitats Administratives de la Seguretat
Social, igual que es fa amb la resta d’organismes públics.

22



Cinquè. Incrementar els ingressos del sistema:

a)  Complementant  el  finançament  de  la  Seguretat  Social,  entre  altres
mesures, amb ingressos procedents d’impostos destinats anualment a completar
els  ingressos  per  cotitzacions  fins  que  estos  es  tornen  a  equilibrar  dins  del
sistema,  com  per  exemple  nous  impostos  extraordinaris  a  la  banca  i  a  les
transaccions financeres. Pensem que si tota la societat espanyola ha contribuït
al rescat de les entitats financeres, este impost ha de servir per a contribuir al
rescat del sistema públic de pensions.

b) Intensificant la lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat
Social.

Sisè.  Millorar la naturalesa protectora del sistema modernitzant la gestió
del  Fons de Reserva a través d’una millora de la seua regulació,  recuperant
l’establiment de límits a la disposició de fons amb caràcter anual.

Setè. Adoptar mesures específiques per a anar eliminant progressivament
la bretxa pròxima al 40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i
de les dones (dèficit de gènere).

a) Aprovació d’una Llei d'Igualtat Laboral a fi d’eliminar la bretxa salarial, i
per tant de cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes.

b)  Recuperar  la  iniciativa  legislativa,  inclosa  en  la  Llei  27/2011
d’incrementar la pensió de viudetat per a majors de 65 anys que no reben una
altra pensió pública fins a aconseguir el 60% de la base reguladora, mesura que
afecta de manera majoritària a les dones.

Huitè. Introduir en el Pacte de Toledo,  un nou principi de “reequilibri
pressupostari”,  un concepte que implica una cerca constant de racionalització
de  despeses i  d’ajust  d’ingressos  cada  any,  i  que  tindrà  efectes  en el  mitjà
termini i fins a finals dels anys 40 del segle XXI.

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

– Juan  Giner  Company,  portaveu  del  grup  municipal  Ciudadanos:
Planteja qüestions sobre la proposta i manifesta que el sentit del vot
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serà abstenció.
– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Diu que es

tracta de demagògia, manifesta que el sentit del vot serà abstenció.
– Pilar Gimeno Calabuig, regidora del grup  Compromís: Manifesta que

el sentit del vot és a favor.
– Miquel  Alcocel  Albert,  regidor  del  grup  EUPV:AC:  Manifesta  que el

sentit del vot és a favor.
– Sr. Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: anuncia

el vot a favor del seu grup.
– Sr. Alcalde-President:  Diu que fan seua la reivindicació  espontània, i

que és una barbaritat el que ha passat en el fons de pensions des que
governa M. Rajoy.

Àudio:  11.01.mp3

Vídeo:  http://videople.es/612

11é.2.  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE
L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA, SOBRE LA LÍNIA FÈRRIA XÀTIVA-ALCOI

EL secretari llig la Moció presentada pel seu grup municipal, el dia 24 de
gener  de 2017 i registre d'entrada número 774, sobre la línia fèrria Xàtiva-Alcoi,
del següent tenor literal:

Amenazas de cierre, cuentas deficitarias, firmas de convenios millonarios
que  nunca  se  han  ejecutado,  declaraciones  de  utilidad  pública,  plataformas
reivindicativas y un largo etcétera.

Resulta innecesario pararse a relatar la historia que durante las últimas
décadas ha atravesado la línea férrea que nos une por tren a un importante
número de localidades de las comarcas de l´Alcoià, El Comtat, La Vall d´Albaida
y La Costera, la línea Alcoy-Xàtiva. Para bien o para mal esa es la historia que
entre todos hemos escrito.

Sin embargo, parece que, por fin, 2017 se ha convertido en el punto de
inflexión  en  cuanto  a  la  inversión  pública  tan  esperada  por  parte  de  esta
infraestructura ferroviaria. En este sentido, debemos hacer alusión a la inversión
de 6 millones de euros que el Ministerio de Fomento ha llevado a cabo en la
línea y que se ha traducido en las adaptaciones en materia de seguridad para la
misma, así como en la reducción de los tiempos de viaje entre Alcoy y Xàtiva,
cerca de 10 minutos.

Además, el propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado
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el Plan de Mejora de Calidad de Cercanías de la Comunidad Valenciana 2017-
2025, en el  que se prevé una inversión de 22 millones de euros en la línea
Alcoy-Xàtiva.  En  concreto,  12  millones  para  renovación  de  vías  y  otros  10
millones para renovar instalaciones.

Pese  al  importante  esfuerzo  inversor  anunciado  por  el  Gobierno  de
España, todavía quedarán mejoras e inversiones por cubrir como puede ser la
electrificación de la vía y otras mejoras competitivas. 

Entendemos que es el momento de comprometer la colaboración de las
dos  administraciones  competentes  en  la  materia,  Ministerio  de  Fomento  y
Generalitat Valenciana, para que dicho colaboración se traduzca, de una vez por
todas, en la solución definitiva de nuestro tren.

Para ello, la Generalitat Valenciana también debe sumarse en esta nueva
etapa al Ministerio de Fomento y asumir el compromiso con la línea invirtiendo
en las mejoras de la misma.

           Es por ello que proponemos al pleno de este Ayuntamiento la adopción
del siguiente ACUERDO:

Primer. Instar al Consell a aprobar un plan de inversiones para la línea
férrea Alcoy-Xàtiva que cumplimente las inversiones realizadas por  parte  del
Ministerio de Fomento en 2017 y las programadas dentro del Plan 2017-2025.

Segon. Instar al Consell a que en el plazo máximo de tres meses informe
a los diferentes Ayuntamientos de los municipios por donde discurre esta línea
férrea sobre los avances conseguidos respecto a la petición formulada en el
punto anterior.

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

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

– Juan  Giner  Company,  portaveu  del  grup  municipal  Ciudadanos:
Manifesta el sentit de vot a favor.
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– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta el
sentit del vot a favor.

– Empar Penadés Estrela,  regidora del grup   Compromís: Manifesta el
sentit del vot en contra.

– Miquel  Lorente  López,  portaveu  del  grup  municipal  EUPV:  AC:
Manifesta el sentit del vot en contra.

– Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Manifesta el
sentit del vot en contra.

Àudio:  11.02.mp3

Vídeo:  http://videople.es/613

12è.  DESPATX EXTRAORDINARI.

No hi ha cap assumpte per a tractar.

13è. 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:

a)  Juan  Giner  Company,  portaveu  del  grup  municipal  Ciudadanos,
pregunta al Sr. Lorente.

 El Sr. Lorente li contesta.

b)  Juan  Giner  Company,  portaveu  del  grup  municipal  Ciudadanos,
pregunta a Mariola Sanchis del Valle. 

            Mariola Sanchis del Valle li contesta.

Àudio:  13.mp3

Vídeo:  http://videople.es/614

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

            Vist-i-plau,

L'ALCALDE,                                                               EL SECRETARI,

EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA
PLE ORDINARI NÚM. 1, DE 27 DE GENER DE 2018

27


	SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 1/2018
	ACTA DE LA SESSIÓ
	GRUP PARTIT POPULAR


	Vist-i-plau,











	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Xàtiva
	2018-02-21T13:19:28+0100
	Xàtiva
	ROGER CERDA BOLUDA - NIF:20433165B
	ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Xàtiva
	2018-02-21T13:55:07+0100
	Xàtiva
	RAFAEL PEREZ ALBORCH - DNI 85302504N
	ho accepto




