CERDA BOLUDA, ROGER ( 1 de 2 )
Alcalde
Data Signatura : 21/03/2018
HASH: 81b58c4e20e995f7717f0e9b58b3b2a9

PLE DE L’AJUNTAMENT

SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2/2018
DATA: 24 DE FEBRER DE 2018
ACTA DE LA SESSIÓ
ASSISTENTS:
GRUP SOCIALISTA:

Sr.

Roger

Cerdà

Boluda

Reig
Angulo
Estellés
Baraza
Aldavero
Sanchis

Sanchis
Luna
Carrasco
Lorente
López
Del Valle

Regidors:
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.

Ignacio
Xelo
Jordi
Lena
Pedro
Mariola

GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.

Miquel Àngel
Francesca
Miguel
Maria Amor

Lorente
Chapí
Alcocel
Amorós

López
Albero
Maset
Giménez

Pla
Herrero

Casanova
Montagud

GRUP PARTIT POPULAR
Sra. Maria José
Sr. Jorge
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PEREZ ALBORCH, RAFAEL ( 2 de 2 )
Secretario
Data Signatura : 21/03/2018
HASH: bd40471aaeeefffea6094310007390ac

Alcalde-President:

Sra. Pilar
Sr. Vicente
Sr. José Francisco

García
Ribes
Domínguez

Morell
Iborra
Rivera

Suñer
Gimeno
Penadés

Tormo
Calabuig
Estrela

Giner

Company

GRUP BLOC-COMPROMÍS:
Sra. Cristina Maria
Sra. Maria Pilar
Sra. Maria Empar
GRUP CIUDADANOS:
Sr.

Juan

No assisteix :
Sr. Alfred Boluda Perucho, del Grup Esquerra Unida del País Valencià, a
qui el Sr. Alcalde considera excusat.
A la Ciutat de Xàtiva, a les deu hores i cinc minuts del dia vint-i-quatre de
febrer de dos mil díhuit, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa
Consistorial, i sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, Roger Cerdà Boluda,
els regidors indicats, a fi de celebrar en una única convocatòria la sessió
ordinària prèviament convocada.

El Ple es constitueix vàlidament per complir els assistents amb 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 27 DE GENER DE 2018
De conformitat amb el preceptuat en l'article 91 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de
novembre de 1986, l’Alcalde President pregunta si cap membre de la Corporació
ha de formular alguna observació de l'acta de la sessió anterior, que ha estat
2
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La Corporació està assistida per la interventora, Carmen Savalls Sanfélix i
pel secretari, Rafael Pérez Alborch, que, a més, actua com a fedatari.

distribuïda juntament amb la convocatòria d'aquesta sessió.
A continuació i no formulant-se cap objecció, per unanimitat dels vint
membres presents, s'aprova l'acta corresponent a la sessió ordinària, celebrada
el dia 27 de gener de 2018.
2n. DACIÓ DE COMPTE DELS SEGÜENTS EXPEDIENTS:
•
•
•

Liquidació dels pressupostos de 2017 de l'Ajuntament i Consell
Esportiu.
De l'informe sobre el compliment del Pla d'Ajust.
Del resum anual de morositat i PMP de l'exercici 2017.

Exps. Núms. 666 i 964/2018, Per a l'aprovació de la liquidació del
pressupost 2017 de l'Ajuntament i del Consell Esportiu. Dació de compte
del decret d'aprovació.
El secretari dóna compte del decret número 113 de 2018 sobre liquidació
del pressupost de 2017 de l’Ajuntament i del Consell Esportiu amb els següents
resultats:

ROMANENT DE TRESORERIA
1 Fons líquids en tresoreria a fi d'exercici ...…………
2 Deutors pendent cobrament a fi d'exercici …………
3 Creditors pendent pagament a fi d'exercici…………
I
Romanent de tresoreria total (1 +2 -3) …….……….
II Saldos de dubtós cobrament ……………….……….
III Excés de finançament afectat ……………………….
IV Romanent tresoreria despeses generals (I-II-III)
CONSELL ESPORTIU
RESULTAT PRESSUPOSTARI
1 Drets reconeguts nets ……………………….………
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2017
2016
28,495,015.34 24,292,713.09
27.683.361,91 23,526,376.88
811.653,43
766,336.21
3,377,514.21
2,983,282.60
4,486,078.29
1,920,217.51

3,083,052.24
866,105.85

2017
2016
5,690,257.88
5.191.748,78
10,296,048.41 12.680.486,36
2,510,958.71
2.233.226,58
13,475,347.58 15.639.008,56
3,796,020.61
5.373.638,52
4,996,969.63
4.472.941,40
4,682,357.34
5.792.428,64

2017
1.076.990,88

2.016
1.070.384,65
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AJUNTAMENT
RESULTAT PRESSUPOSTARI
1 Drets reconeguts nets ……………………….………
2 Obligacions reconegudes netes ……………………
3 Resultat pressupostari (1-2) ………………………..
4 Desviacions positives de finançament …………….
5 Desviacions negatives de finançament…………….
6 Despeses finançades amb romanent de tresoreria
7 Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6)

2
3
4
5
6
7

Obligacions reconegudes netes ……………………
Resultat pressupostari (1-2) ………………………..
Desviacions positives de finançament …………….
Desviacions negatives de finançament…………….
Despeses finançades amb romanent de tresoreria
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6)

ROMANENT DE TRESORERIA
1 Fons líquids en tresoreria a fi d'exercici ...…………
2 Deutors pendent cobrament a fi d'exercici …………
3 Creditors pendent pagament a fi d'exercici…………
I
Romanent de tresoreria total (1 +2 -3) …….……….
II Saldos de dubtós cobrament ……………….……….
III Excés de finançament afectat ……………………….
IV Romanent tresoreria despeses generals (I-II-III)

1.009.045,37
67.945,51
46.360,65
0,00
34.913,54
56.498,40

1.025.095,83
45.288,82
49.969,26

2017
80,520.77
301,897.36
10,953.24
371,464.89
26,459.28
127,040.95
217,964.66

2016
206.242,96
76.288,72
12.461,49
270.070,19
57.414,91
46.501,44
166.153,84

28.561,23
23.880,79

Vist que l’expedient ha estat fiscalitzat de conformitat, i que en el mateix
consta informe de la interventora sobre el compliment de l’objectiu de l’estabilitat
pressupostària, de la regla del gasto i del límit de deute, que d’acord amb els
informes, per al grup Administració de Xàtiva, els resultats següents
•
•
•
•

Capacitat de finançament o superàvit ........................................3.859.429,68 €
Diferència entre límit regla gasto 2016 i gasto computable 2017...-71.738,57 €
Total capital viu per operacions a curt i llarg termini .................11.377.022,35 €
Percentatge del capital viu sobre drets reconeguts del grup.................42,52 %

Vist que la Comissió de Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes va
tindre coneixement de l'expedient en sessió celebrada el proppassat 17 de
febrer.

Primer. Donar-se per assabentat de la liquidació del pressupost de 2017
de l’Ajuntament i del Consell Esportiu.
Segon. Que en compliment del que estableix l’article 193.5 es remetrà
còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat.
Exp. Núm. 237/2012. Per a l'aprovació del Pla d'Ajust. Dació de compte de
l'informe de la interventora, exercici 2017.
El secretari dóna compte, en compliment de l’article 10 del RDL “7/2012
4

Codi Validació: 4HW969E6TTFHX9CMEFKCZH7NX | Verificació: http://xativa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 29

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, dels vint membres presents,
ACORDA:

de creació del fons de pagament a proveïdors”, de l’informe anual de la
interventora, sobre el compliment del pla d’ajust.
En l’informe es repassen la incidència que han tingut les mesures
d’ingressos i despeses, així com el comportament de les magnituds
pressupostàries, financeres i d’endeutament. Finalitza l’informe fent constar la
següent:
CONCLUSIÓ GENERAL:
El criteri global de la intervenció és que es compleix amb el Pla d’Ajust a
pesar que no s’hagen imputat cap tipus de mesures d’ajust, atés que la situació
econòmic financera de l’ajuntament actual permet complir amb el Pla d’Ajust
sense haver d’aplicar mesures addicionals.
Les anteriors dades contingudes en aquest informe han estat bolcades en
la plataforma telemàtica de captura de dades habilitada a aquest efecte pel
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques als efectes de donar-ne compte a
l’esmentat Ministeri, al qual s’adjunta en PDF el present informe que també ha
de ser sotmés al Ple de l’Ajuntament de Xàtiva per al seu coneixement.
Vist que la Comissió de Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes va
tindre coneixement de l'informe en sessió celebrada el proppassat 17 de febrer.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents,
ACORDA:

Exps. Núms. 1796 i 1817/2017. Càlcul morositat i Període Mitjà de Pagament
en l'Ajuntament i Consell Esportiu. Resum exercici 2017.
Es dóna compte de l'informe de la tresorera i la interventora sobre el
compliment de la morositat corresponent al resum anual de 2017, amb el resultat
següent:
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT
IMPORT DIES
Ajuntament
9,671,043.73 31.07
5
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Únic. Donar-se per assabentat de l'informe de la interventora al Pla
d'ajust 2012-2022 corresponent a l'exercici 2017.

Consell Esportiu
TOTAL GRUP MUNICIPAL

335,577.80 30.07
10,006,621.53 31.03

Interessos de Demora Pagats en l'exercici
Entitat
Nombre de
Import Total Interessos
Pagaments
Xàtiva
7
8,423.60
Consell Esportiu
0
0,00
FACTURES PENDENTS DE `PAGAMENT A 31/12
IMPORT DIES
Ajuntament
508,414.20 23.01
Consell Esportiu
7,801.40 33.58
TOTAL GRUP MUNICIPAL
516,215.60 23.17
Així mateix es dóna compte de l'informe conjunt de la tresorera i la
interventora sobre el càlcul del PMP corresponent al resum anual de 2017, amb
el resultat següent:

ENTITAT
Ajuntament
Consell Esportu

Pagaments
realitzats
9,293,952.70
244,956.87

Ràtio
pagament
(dies)
1.21
7.88

Ajuntament + Consell

9,588,909.57

1.38

Ràtio
Operacions
pendent
Pendents de pagament
pagament
(dies)
507,414.23
-13.51
7,801.41
-15.77
515,215.64

-13.54

Període
Mitjà
Pagament
0.45
7.15
0.62

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, dels vint membres presents,
ACORDA:
Únic. Donar-se per assabentat dels resultats de la morositat i període
mitjà de pagament corresponents al resum anual de 2017.
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:
6
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Vist que la Comissió de Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes va
tindre coneixement de l'informe conjunt de la tresorera i la interventora.

–

–

–

Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Compromís: Diu
que aquests documents aporten dades de la línia del nou equip de
govern i de la bona gestió, i que seguiran treballant.
Miquel Lorente López, portaveu del grup municipal EUPV: AC:
Assenyala la bona gestió i compliment que està fent-se mitjançant
pagament, i pla d'ajust, i mostra la satisfacció.
Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Informa de
les dades de la liquidació, resultat pressupostari, pla d'ajust i PMP.

Àudio: 02.mp3
Vídeo: http://videople.es/676
3r. EXP. NÚM. 2925/2015, CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES PER
LA IGUALTAT: MODIFICACIÓ DE MEMBRES DEL CONSELL
Vist l'acord del Ple de la corporació, en sessió extraordinària, de data 4 de
juliol de 2015, en el qual es van designar representants de la corporació en
alguns òrgans col·legiats de la corporació.
Vist l'acord del Ple de la corporació, en sessió ordinària, de data 25 de
juliol de 2015, en el qual es designen representants de la corporació en l'òrgan
col·legiat Consell de les Dones per la Igualtat, entre altres.

Vista la sol·licitud d'instància genèrica que presenta per registre d'entrada
d'aquest Ajuntament, núm. 2015-E-RC 11691, de data 13 de novembre de 2017,
la regidora del grup municipal Partit Socialista, Lena Baraza Lorente, en la qual
sol·licita el canvi del representant del Partit Socialista, nomenat en l'esmentat Ple
de la corporació, de data 1 d'octubre de 2016, Ester Insa Conca, representant
suplent del Consell de les Dones per la Igualtat, per Carla Pastor Sanvictorino.
Atés que tots aquests canvis van ser aprovats en el Plenari del Consell de
les Dones per la Igualtat celebrat el passat 19 de gener de 2018.
Vista la proposta de la Regidora de Dona i Igualtat, en la qual manifesta
7
EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA
PLE ORDINARI NÚM. 2, DE 24 DE FEBRER DE 2018

Codi Validació: 4HW969E6TTFHX9CMEFKCZH7NX | Verificació: http://xativa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 29

Vist l'acord del Ple de la corporació, en sessió ordinària, de data 1
d'octubre de 2016, en la qual es nomena Ester Insa Conca, com a vocal suplent
del Consell de les dones, en substitució de María Sánches Moreno.

que s’impulse la tramitació de l’expedient i s’aprove el canvi de membres del
Consell de les Dones per la Igualtat abans esmentats.
Vist l'Informe que emet la responsable de secció de Promoció
Socioeconòmica i la directora d'Àrea de Règim Interior, signat favorablement per
l’interventor en funcions.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Sociocultural i de Promoció
Econòmica de 14 de febrer de 2018.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, dels vint membres presents,
ACORDA:
Primer. Designar Carla Pastor Sanvictorino, com a vocal suplent del
Consell de les Dones per la Igualtat, del grup municipal Partit Socialista, en
substitució d’Ester Insa Conca.
Segon. Notificar el present acord a les dues vocals interessades, i
comunicar el present acord a la Regidoria de Dona i Igualtat i al departament de
Dona i Igualtat, als efectes procedents.
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:
Francesca Chapí Albero, regidora del grup EUPV: AC: Explica la
proposta.

Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/677
4t. EXP. NÚM. 2177/2015, APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
DELS ESTATUTS DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL (CESX)
INCORPORANT COM A MEMBRE L'ASSOCIACIÓ XATEBA
Vist l'acord del Ple de la corporació, en sessió ordinària, de data 29 de
desembre de 2015, en el qual es van aprovar definitivament els estatuts del
Consell Econòmic i Social (CESX).
8
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–

Vista la sol·licitud d'instància genèrica que presenta per registre d'entrada
d'aquest Ajuntament, núm. 2016-E-RC 8221, de data 5 d'octubre de 2016, per
Fina García Ruíz, Presidenta de XATEBA, en la qual sol·licita que l'associació
que presideix forme part del Consell Econòmic i Social (CESX).
Vist el que disposa l'article 5é dels estatus sobre els membres que
integren el Plenari del CESX, en el qual indica que la seua composició podrà
modificar-se amb la incorporació d'altres institucions o persones que tinguen
relació amb els objectius dels CESX, a proposta de la majoria absoluta dels seus
membres.
Vist l'acord del Consell Econòmic i Social, de 10 de març de 2017, en el
qual s'aprova per unanimitat la incorporació de l'associació XATEBA al Consell
Econòmic i Social.
Vista la proposta del regidor de Promoció Econòmica, en la qual manifesta
que s’impulse la tramitació de l’expedient i s’aprove el canvi de membres del
Consell Econòmic i Social, abans esmentats.
Vist l'informe que emet la responsable de secció de Promoció
Socioeconòmica i la directora d'Àrea de Règim Interior, signat favorablement per
l’interventor en funcions.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Sociocultural i de Promoció
Econòmica de 14 de febrer de 2018.

Primer. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consell
Econòmic i Social de Xàtiva (CESX) incorporant com a membre en el plenari del
CESX l'associació XATEBA.
Segon. Sotmetre l'acord a exposició pública durant el termini de 30 dies
hàbils mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província i Tauler d'Anuncis,
als efectes d'al·legacions.
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:
9
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, dels vint membres presents,
ACORDA:

–
–

–

Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup Compromís: Manifesta el
sentit del vot a favor.
Francesca Chapí Albero, regidora del grup EUPV: AC: Assenyala que
es partidària que si hi han noves associacions que vulguen formar part
s'accepte.
Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Manifesta el
sentit del vot a favor.

Àudio: 04.mp3
Vídeo: http://videople.es/678
5è. EXP. NÙM. 4098/2017, RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I
APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA “MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
MUNICIPAL REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
MITJANÇANT TAULES, CADIRES I ALTRES ELEMENTS AUXILIARS”.
Vist l'informe del departament d'urbanisme, en el qual consta:

Alegación número uno:
Solicitan que el periodo estival (del 1 de marzo al 30 de octubre) se alargue
hasta el 30 de noviembre.
Considerando que este Ayuntamiento busca favorecer el desarrollo de
actividades económicas, en este caso de hostelería, esta Corporación Municipal estima
las alegaciones presentadas, pasando a considerar el mes de noviembre como de
temporada estival, con el horario propio de dicho periodo.
Por todo lo expuesto, dicha alegación debe considerarse estimada.
Solicitan se ajuste el periodo de Fira del 15 al 20 de agosto, en lugar del mes de
agosto completo, así como la anulación del incremento del 10% en caso de que se
solicite la instalación una vez iniciado dicho periodo.
Considerando que Xàtiva es una ciudad turística, en parte por el interés que
despierta la Fira d’Agost, a la acuden numerosos visitantes, incrementándose en
número en los últimos años, (y consecuentemente el volumen de negocio), el mes de
agosto en su totalidad ha pasado a convertirse, de facto, en una fecha que altera la vida

10
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“El pleno de este Ayuntamiento, en fecha 28 de octubre de 2017, acordó
someter el acuerdo de aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal
reguladora de las condiciones de ocupación de la vía pública, a información pública, con
publicación en en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento en fecha 20 de
noviembre de 2017 y en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 227 de fecha 27 de
noviembre de 2017, por un plazo de treinta días para que pudieran presentarse
alegaciones.
La asociación GENT DEL MERCAT, cif G98591555, presenta escrito durante el
periodo de exposición pública, en el que formulan las siguientes alegaciones:

Alegación número tres:
Solicitan la eliminación del último apartado del artículo nueve, que reza: “En
zonas saturadas de terrazas, las nuevas solicitudes tendrán carácter restrictivo”,
alegando que deben ser solicitudes analizadas y sujetas a informe técnico, contrastadas
con las necesidades y estrategias del empresario.
En ese sentido, esta Corporación Municipal está de acuerdo en que resultan de
importancia las necesidades de los promotores de actividades económicas, siendo
necesario, asimismo, alcanzar un consenso con los vecinos que habiten en las
viviendas superiores y/o colindantes de cara a garantizar el citado descanso a los
mismos, así como garantizar una adecuada accesibilidad a la vía pública, evitando, en
la medida de lo posible, los obstáculos que impidan el paso de los viandantes.
Por todo lo expuesto, las distintas solicitudes serán estudiadas caso por caso,
analizando la mejor manera de compatibilizar el desarrollo de las actividades
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cotidiana de los setabenses, debiendo prever y adaptarse con antelación suficiente a
las eventualidades que puedan surgir en dicho mes.
No obstante, estudiadas las alegaciones referentes al incremento del 10%, se
estiman en cuanto dicho incremento únicamente se aplicará en caso de ampliación una
vez iniciado dicho periodo.
Por todo lo expuesto, dicha alegación debe considerarse estimada parcialmente,
en cuanto al incremento del 10% para las ampliaciones una vez iniciado el periodo de
Fira.
Alegación número dos:
Solicitan que los días del mes de agosto en general se equiparen a los viernes y
sábados dado el carácter vacacional de este mes, así como que en Fira el horario se
amplíe hasta las 3 horas.
Este Ayuntamiento reconoce el carácter vacacional del mes de agosto, motivo
por el cual durante dicho mes se amplia el horario de actividad, concretamente hasta las
01:00 horas, ampliándose hasta las 1:30 horas los viernes, sábados y vísperas de
festivos, y hasta las 02:00 durante la semana de Fira.
Ampliar dicho horario hasta las 03:00 supondría contravenir lo dispuesto en el
Decreto 21/2017, de 22 de diciembre, del president de la Generalitat, por el que se
regulan los horarios de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos, para el año 2018, concretamente en su artículo 9 (remitiendo
a su vez al artículo 2.1), que ha continuación se transcribe:
“Artículo 9. Concesión de horario excepcional por los Ayuntamientos
1. Con carácter excepcional, los Ayuntamientos, con motivo de fiestas populares
(locales o patronales) o para días festivos puntuales podrán, para todo su término
municipal o para zonas concretas, autorizar la ampliación en hasta una hora del horario
general establecido en este.
En este marco, deberá atenderse a lo que establezcan las disposiciones legales
existentes en materia de contaminación ambiental y acústica.”
Tal y como se ha expresado en el punto segundo, no sería posible conciliar la actividad
hostelera con el adecuado descanso de los vecinos ampliando el horario hasta las tres
horas contraviniendo el horario establecido en el Decreto referenciado, máxime cuando
dichas zonas se encuentran acústicamente saturadas.
Por todo lo expuesto, dicha alegación debe considerarse desestimada.

Alegación número cuatro:
Solicitan, en primer lugar, el cambio de categoría Primera a Segunda de la Plaça
del Mercat, alegando que la zona en cuestión está en un espacio dentro del Casco
Histórico de retroceso de las actividades económicas, limitaciones de espacio,
aparcamientos y accesos.
Esta Corporación Municipal considera que dicha zona presenta unas
características históricas, artísticas, arquitectónicas y culturales que hacen más
atractiva para el consumidor las consumiciones al aire libre, especialmente en horario
nocturno, respecto de otras zonas de la ciudad, por ejemplo del extrarradio. En
cualquier caso, de estimar dicha alegación se produciría una desigualdad económica
respecto a otras zonas de iguales o similares características.
Por todo lo expuesto, dicha alegación debe considerarse desestimada.
Solicitan la eliminación de la tasa por ocupación de la vía pública con elementos
auxiliares, por considerarla abusiva.
En este sentido, este Ayuntamiento de Xàtiva está comprometido en favorecer y
estimular el desarrollo de actividades económicas en el ámbito municipal, entendiendo
que su desarrollo redunda en el interés de toda la sociedad setabense, motivo por el
cual estima parcialmente las alegaciones presentadas, en relación con la eliminación
del pago de la tasa por ocupación, considerando, no obstante, que aquellos elementos
distintos de las mesas, sillas, y parasoles, es decir, elementos auxiliares, que ocupen la
vía pública, deben estar sujetos a autorización, debiendo instalarse en el espacio
autorizado de la terraza y, en su defecto, se indicará por los inspectores municipales el
lugar más apropiado para su colocación, o la imposibilidad de ella, debiendo respetar,
en su caso, la banda libre peatonal de 1,20 m.
Por todo lo expuesto, dicha alegación debe considerarse estimada parcialmente,
en cuanto a la anulación del pago de la tasa por ocupación de la vía pública con
elementos auxiliares.
Como consecuencia de las alegaciones presentadas, se estima la siguiente
modificación:
Exposición de motivos, 5º párrafo, se elminan “elementos auxiliares”, y del 6º párrafo, “y
al pago de la tasa correspondiente.
Art. 3, se añade hasta el 30 de noviembre, cambiamos “instalación” por “ampliación”.
Art. 4, se modifica Noviembre (se añade en la primera linea y se elimina de la siguiente.
Art. 9, se elimina la mención al carácter restrictivo.
Art. 18, se elimina el punto 4, relativo a la tasa.
Asimismo, como consecuencia de ajustes y errores en el texto de la ordenanza
sometida a exposición pública y a los efectos de su aprobación definitiva, se modifican
los apartados que a continuación se detallan, con el siguiente tenor literal:
Exposición de motivos, 5º párrafo: se elimina “se ha actualizado la cuantía de las
sanciones, eliminando la irrealidad de la regulación anterior”.
Art. 7.2 b): se elimina “o de madera”.
Art.7.2 c): se elimina “con una pendiente máxima del 10%, si la longitud es de hasta 3
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hosteleras, las condiciones de accesibilidad y el descanso de los vecinos.
Por tanto, se entiende estimada la eliminación del citado párrafo, estudiando
pormenorizadamente cada solicitud.
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m”.
Art. 12, tercer párrafo, se añade, tras “en todo el centro histórico” ;“y en aquellos lugares
referidos en el siguiente artículo”.
Tras este párrafo, se añade uno nuevo:“- A aquellos veladores abiertos, o cualquier otro
elemento, que durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de marzo,
desplieguen lonas, sean cubiertos, o de cualquier manera se transformen en un velador
cerrado, se les aplicará un recargo del 50%.”
Art. 13, a) nueva redacción: “Se prohíbe la instalación de cualquier tipo de cerramiento
o velador, tanto móvil como fijo, en Alameda Jaume I, Bassa, Españoleto y Casco
Histórico. En dichas zonas se autorizará exclusivamente la instalación de mesas y sillas
de acuerdo con los criterios regulados en la presente ordenanza. En la Avenida Selgas,
únicamente se permitirá la instalación de veladores móviles, en su margen izquierdo
debido a las características especiales en cuanto a su anchura; en el margen derecho
solo se permitirán veladores móviles en el caso de que la terraza quede instalada en la
calzada, y solamente durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de
marzo. En el caso de que permanezcan ocupando la vía pública fuera del horario
autorizado, se aplicará un recargo del 20% de conformidad con el artículo veintitrés, por
almacenaje. El incumplimiento de la prohibición recogida en el presente artículo será
considerado una infracción grave”.
Art. 13, b), título, se añade “y restantes zonas públicas”. Se elimina el apartado c).
Art. 14, se sustituye “(se adjunta cuadro con los tonos posibles)”, por “Colores en tonos
cremas, u ocres claros, de entre los autorizados por el Ayuntamiento”.
Art. 23 a), se añade otro párrafo: “El titular quedará obligado, cuando cese la actividad,
a desmontar el vallado de la terraza, en caso contrario se le requerirá para que proceda
a su desmontaje en el plazo de un mes. De no atender dicho requerimiento, lo realizará
el Ayuntamiento a costa del obligado, siendo dicha conducta, además, constitutiva de
un infracción de carácter grave”.
Art. 23 d), se añade tras “espacio ocupado”: “comprendiendo el barrido diario y la
limpieza periódica con agua y, para evitar que se arrojen colillas a la vía pública, las
mesas de las terrazas deberán contar obligatoriamente con ceniceros”.
Art 27.1, los apartados a,b,y c, se sustituyen por: “a.- Las infracciones leves: Multas
hasta 750 euros. b.- Las infracciones graves: Multas hasta 1500 euros. c.- Las
infracciones muy graves: Multas hasta 3.000 euros”.
Art. 31.3.b: tras “Servicios Técnicos Municipales” se añade “de los funcionarios
inspectores”.
Anexo I, se elimina el punto viii.
Anexo II, el título se renombra “Anexo II. Características de parasoles, vallas, veladores
y logos”.
Anexo II, se sustituye “Los parasoles serán de tela de lona, de colores claros y” por
“Parasoles de fuste de madera o metálico, con acabados lisos en plástico lavable o tela
de lona, en tonos, claros, sin anclajes sobre el pavimento, y con base de suficiente peso
para evitar su caída”.
Anexo II, se sustituye “sus límites dimensionales serán los mismos que en los veladores
y su diámetro no superará, en ningún caso, los 3 metros”.
Anexo II, se añaden los siguientes párrafos “Las terrazas, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 7.2 de la presente Ordenanza, deberán tener vallada totalmente la zona
que linda con la calzada, de tal forma que se impida el acceso a la terraza desde la

misma. El vallado deberá ser de hierro forjado o acero doble protección, siendo
obligatorio el modelo roma/europa, o similar, reducido, simple o doble, acabado en
negro forja, atornillado con pletinas.
En cada renovación, el titular dispondrá de un plazo de seis meses para adaptar el
vallado a los modelos autorizados por este Ayuntamiento.
Se adjunta a la presente Ordenanza un gráfico que clarifica estos y otros extremos,
como el logo representativo o la ubicación de calzada, a titulo meramente orientativo.”
En lo relativo al artículo 26:
Apartado 1 a), tras “de su entorno” se añade “incluyendo la colocación de ceniceros en
las mesas de las terrazas para evitar que se arrojen colillas a la vía pública”.
Se añade el apartado 1 c), desplazando el resto: “La instalación de mesas, sillas, o
elementos auxiliares sin autorización, cuando su instalación resulte legalizable.”
Apartado 2.b), cuando su instalación “no” resulte legalizable”.
Apartado 2. h) tras “una vez extinguida la autorización” se añade “o, en general, no
proceder al desmontaje del vallado de la terraza, una vez finalizada la autorización, tras
haber sido requerido a tal efecto”.
Apartado 2.i) queda de la siguiente manera: “i) La instalación de cualquier tipo de
cerramiento o velador, tanto móvil como fijo, en Alameda Jaume I, Bassa, Españoleto y
Casco Histórico, o incumplir las condiciones contempladas para su instalación en
Avenida Selgas.”
Se añade un apartado j nuevo y el anterior se convierte en el k: “j) Incumplir lo dispuesto
en el artículo 7.2 respecto de las condiciones del vallado de las terrazas que se
concedan en la calzada, y muy especialmente, incumplir la prohibición de acceso a la
terraza desde la calzada, como consecuencia de huecos o espacios en el vallado”.
Artículo 26.3, el apartado b) se elimina y se desplaza el resto.
Consecuentemente, el cuadro fijo de infracciones se adapta según lo anteriormente
referenciado.”

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment i Seguretat, de 15
de febrer de 2018, proposant al Ple de la Corporació l’estimació parcial de les
al·legacions i l'aprovació de la modificació de l'Ordenança.
El Ple de l'Ajuntament, per catorze vots a favor (el vot del Sr. AlcaldePresident, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els tres vots de les
regidores del grup municipal Compromís, els quatre 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. Estimar parcialment les al·legacions presentades per l'associació
Gent del Mercat en el sentit exposat, desestimant la resta d'al·legacions, i en
conseqüència modificar el text de l'ordenança en la forma indicada.
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Atés que l’informe esmentat ha estat fiscalitzat de conformitat per la
Intervenció Municipal.

Segon. Aprovar definitivament l'Ordenança municipal Reguladora de les
Condicions de l'Ocupació de la Via Pública, amb la redacció que consta en
l'informe proposta sotmès a consideració.
Tercer. Publicar l'acord de l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança, amb
el text íntegre de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província.
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:
Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup Compromís: Explica que la
preocupació és l'actualització que ara es porta endavant. Que s'han
estudiat les al·legacions i s'han estimat les que es consideren
convenients.
– Miquel Lorente López, portaveu del grup EUPV: AC: Remarca la
necessitat d'actualitzar la regulació aprovada. Espera que siga una
ferramenta útil.
– Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Manifesta
que es tracta d'una ordenança complexa, i que s'ha fet un esforç de
participació.
–

Àudio: 05.mp3

6è. EXP. NÙM. 5609/2017. ORDENANÇA REGULADORA DE LES
CONDICIONS TÈCNIQUES, ESTÈTIQUES I D'ORNAMENT PÚBLIC EN
ESPAIS URBANS: APROVACIÓ INICIAL.
Vist l'informe del departament d'urbanisme, en el qual consta:
“Vista la propuesta de la Concejalía de Urbanismo de este Ayuntamiento, de
fecha 12 de febrero de 2018, en la que solicita que se redacte proyecto para la
aprobación de la Ordenanza Municipal reguladora de las condiciones técnicas,
estéticas, y de Ornato Público en espacios urbanos. Vista la exposición de motivos en la
que consta:
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Vídeo: http://videople.es/679

El Ayuntamiento de Xàtiva tiene la preocupación por mejorar el entorno urbano y
el de los espacios públicos del municipio logrando que sus calles y plazas sean lugares
dignos y agradables de encuentro para las personas como un exponente más de la
calidad de vida.
Asimismo, las demandas de la sociedad se centran, cada día más, en las
mejoras del paisaje urbano.
En este sentido, se debe tener en cuenta que Xàtiva es una ciudad turística y,
por lo tanto, merecedora de una especial protección. Dicha protección se ha venido
produciendo con una mayor intensidad en su Casco Histórico-Artístico.
No obstante, no solo debe ser objeto de especial protección el Casco Histórico,
si no también el resto de zonas municipales no pertenecientes a él, garantizando una
armonía entre ambas zonas y evitando la proliferación descontrolada de elementos y
actuaciones que supongan un menoscabo o deterioro de la imagen del municipio.
Para conseguir su conservación es vital que el Ayuntamiento realice un
importante esfuerzo para conseguir que sus edificios y los espacios públicos formen un
conjunto arquitectónico sostenible e integrado, con las intervenciones que sean
necesarias.
No se trata simplemente de conservar lo viejo, sino de salvar el conjunto y la
arquitectura de toda la ciudad. Se trata de compatibilizar una trama antigua con una
vida moderna.
La Corporación Municipal pretende, en esa línea, satisfacer esas demandas con
la creación de la presente Ordenanza.
En resumen, la nueva Ordenanza tiene por objeto, básicamente, regular los
comportamientos de los ciudadanos que puedan degradar el entorno urbano, además
de las condiciones de ornato público a las que tendrán que someterse las fachadas o
espacios visibles desde la vía pública, así como los rótulos, carteles publicitarios,
anuncios, letreros, enseñas, muestras, etc, teniendo como filosofía última la
conservación del patrimonio edificado y la mejora del paisaje urbano.
Todo ello pone de manifiesto la necesidad de crear la referida Ordenanza
Municipal reguladora de las condiciones técnicas, estéticas, y de Ornato Público en
espacios urbanos.”

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment i Seguretat, de 15
de febrer de 2018, proposant al Ple de la Corporació l’aprovació inicial de dita
Ordenança.
El Ple de l'Ajuntament, per catorze vots a favor (el vot del Sr. AlcaldePresident, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els tres vots de les
regidores del grup municipal Compromís, els quatre 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 inicialment l'Ordenança Municipal reguladora de les
16
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Atés que l’informe esmentat ha estat fiscalitzat de conformitat per la
Intervenció Municipal.

condicions tècniques, estètiques, i d'Ornament Públic en espais urbans, amb la
redacció que consta en l'informe proposta sotmès a consideració.
Segon. Sotmetre el present acord d'aprovació inicial de l'Ordenança
Municipal reguladora de les condicions tècniques, estètiques, i d'Ornament
Públic en espais urbans, a informació pública, 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
l'esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat
d'acord exprés pel Ple. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la
seu electrònica d'aquest Ajuntament.
Tercer. Facultar el Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota
classe de 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:

–
–

Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Compromís:
Remarca la necessitat de tenir aquesta ordenança. Manifesta el sentit
del vot a favor. Espera aportacions de la ciutadania.
Miquel Lorente López, portaveu del grup municipal EUPV: AC: Explica
que es continua amb l'anterior en espais públics i en regular-ho.
Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Li agrada la
proposta de la regidoria d'urbanisme l'enfocament, novetats i que era
necessari.

Àudio: 06.mp3
Vídeo: http://videople.es/680
7è. EXP .NÚM. 439/2018, MUTACIÓ DEMANIAL SUBJECTIVA DE
L'IMMOBLE PROPIETAT MUNICIPAL DEL CARRER ÀNGEL, 9 (EDIFICI
SEDE POLICIA NACIONAL), AL MINISTERI D'INTERIOR
Amb data 27 de desembre de 2017, es va presentar per registre
d’entrada, d'aquest Ajuntament, escrit de l'inspector Cap, cap de la Comissaria
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–

de la Policia Nacional de Xàtiva, sol·licitant la formalització de la cessió de l'ús
de l'immoble situat en el carrer Àngel, número 9, on està actualment ubicada la
Comissaria de la Policia Nacional, a favor del Ministeri de l'Interior.
Per acord de la Junta de Govern Local, de data 5 de febrer de 2018, es va
reconèixer l'extinció de la cessió de l'ús, a favor del Ministeri de l'Interior de
l'immoble municipal, del carrer Àngel, número 9, i es va acordar l'inici del nou
procediment per a la mutació demanial subjectiva de l'immoble.
Resultant qualificat com bé de domini públic, que està sent destinat a
servei públic, a favor del Ministeri de l'Interior, per a destinar-lo a Comissaria
Policia Nacional.
Amb data 9 de febrer de 2018, es va redactar informe del responsable de
la Unitat de Contractació i Béns, en relació amb el procediment i la Legislació
aplicable per a dur a terme la mutació demanial subjectiva del bé immoble
descrit anteriorment.
Amb data 12 de febrer de 2018, l’arquitecte municipal, Miguel Benito
Suay, va emetre informe amb la descripció del bé immoble del carrer Àngel,
número 9 i la seua valoració.
Amb data 8 de febrer de 2018, es va emetre certificat de l'Inventari de
Béns i el certificat de la Inscripció dels Béns en el Registre de la Propietat.

•
•
•

L'article 22.2.l) en relació amb l'article 47.2.h) i ny), i l'article 81 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 quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació
establerta en la Legislació aplicable procedint la seua aprovació pel Ple, de
conformitat a l'establert a l'article 22.2.k), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
Vist l’informe proposta que emet la Unitat de Contractació i Béns,
fiscalitzat de conformitat per la interventora municipal.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment i Seguretat, de 15
de febrer de 2018, proposant al Ple de la Corporació l’aprovació inicial de dita
18
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La Legislació aplicable és la següent:

mutació.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents,
ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment la mutació demanial subjectiva del bé
immoble, amb referència cadastral 5187103YJ1158N0001DY, ubicat al Carrer
Àngel, número 9, de propietat municipal, a favor del Ministeri de l'Interior, per a
destinar-lo a Comissaria de la Policia Nacional.
Segon. Remetre l'acord a la Comissaria de la Policia Nacional, adscrita al
Ministeri de l'Interior, amb el qual es realitza la mutació demanial subjectiva
perquè manifeste la seua conformitat amb la mateixa.
Tercer. Rebuda la conformitat quedarà l'acord elevat a definitiu per a la
seua efectivitat es requerirà la redacció d'una acta que serà subscrita per
ambdues administracions.
Quart. Facultar el Sr. Alcalde 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:
Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Compromís: És
tracta de canviar la forma de cessió d'ús a mutació.
– Amor Amorós Giménez, regidora del grup municipal EUPV: AC:
Manifesta el sentit del vot a favor perquè no es modifica l'ús, i perquè
el Ministeri actue per a millorar les instal·lacions.
– Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: El que es
tracta és de regular el tema.

Àudio: 07.mp3
Vídeo: http://videople.es/681
8è. EXP. NÙM. 934/2018, APROVACIÓ DE LA MUTACIÓ DEMANIAL
SUBJECTIVA DE L'IMMOBLE DENOMINAT «ANTIC HOSPITAL MUNICIPAL»
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–

A FAVOR DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS LA COSTERA – CANAL
Vist l'escrit de la Mancomunitat La Costera – Canal, en què es sol·licita la
redacció del nou conveni de cessió de l'Ajuntament de Xàtiva a l'esmentada
Mancomunitat de l'ús de l'edifici situat a la Plaça de la Seu, 11, denominat «antic
hospital municipal».
Per acord de la Junta de Govern Local es va reconèixer l'extinció de la
cessió de l'ús a favor de la Mancomunitat La Costera – Canal dels locals situats
a l'antic hospital municipal i propietat de l'Ajuntament, següents:
117 m2, aproximadament, en el Saló Noble, situat en la primera crugia de
l'ala est de la primera planta.
• 242 m2, aproximadament, localitzat en la primera crugia de l'ala est i
escala situada en l'ala sur de la planta segona.
en haver superat el termini de la seua cessió, així com iniciar el
procediment legal adient que permeta assolir els objectius demanats i pretesos
per la Mancomunitat esmentada.
•

En data 12 de febrer de 2018 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 subjectiva del bé immoble descrit anteriorment.
En data 13 de febrer de 2018 els Serveis Tècnics Municipals van emetre
l'informe pertinent.

Des de la Regidoria de Cultura i Patrimoni s’ha assumit des de fa un
temps la tasca d’oferir al públic la visita d’alguns espais d’eixe edifici, dintre d’un
esforç general per incrementar l’aprofitament dels recursos patrimonials de la
ciutat. La capella de l’antic Hospital municipal està sent utilitzada actualment com
a oficina OMIC de manera provisional des del moment del seu trasllat des de
l’antiga Botica Central, a causa de l’inici de les obres de condicionament i millora
de l‘immoble. La Regidoria de Cultura i Patrimoni te previst el trasllat de l’OMIC a
la seua ubicació anterior de manera imminent per tal que es puga continuar
oferint el servei d’atenció al consumidor al temps que el públic puga gaudir de la
visita a la capella de l’antic Hospital. Per tant, per tal de complir els objectius
indicats des de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, i atès que els espais amb que
contarà l’OMIC en la seua ubicació original son els adequats per al
20
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La presidenta de la Mancomunitat de municipis La Costera – Canal ha
sol·licitat la redacció d’un nou conveni, pel qual es regule una nova cessió d’ús
dels espais, propietat de l’Ajuntament, situats en l’antic Hospital municipal, que ja
formaven part en el conveni anterior afegint l’espai que actualment està utilitzant
la OMIC situat a la planta baixa de l’edifici.

desenvolupament de les seues tasques, entenem que no es pot atendre
positivament la sol·licitud plantejada per la presidenta de la Mancomunitat de
municipis La Costera – Canal.
Vist que s'ha emés certificat de l'Inventari de Béns i s'ha emés per part del
Registre de la Propietat nota simple informativa del bé de referència.
La Legislació aplicable és la següent:
•L'article 22.2.l) en relació amb l'article 47.2.h) i ny), i l'article 81 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 quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació
establerta en la Legislació aplicable procedint la seua aprovació pel Ple de la
Corporació, d'acord amb l'establert en l'article 22.2.l) en relació amb l'article 47.2.
h) i ny) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment i Seguretat, de 15
de febrer de 2018, proposant al Ple de la Corporació l’aprovació inicial de dita
mutació.

Primer. Aprovar inicialment la mutació demanial subjectiva del bé
immoble denominat «Antic hospital municipal», amb les següents dades:
5085801YJ1158N0001ZY
Pl. Calixto III, 11
P4614700E
AJUNTAMENT DE XÀTIVA 100%
a favor de la Mancomunitat de municipis La Costera - Canal, per a
destinar-lo a l'ús de l'esmentada entitat.
Segon. Remetre l'acord a la Mancomunitat de municipis La Costera –
Canal, a favor de la qual es realitza la mutació demanial subjectiva perquè
manifeste la seua conformitat amb la mateixa.
Tercer. Rebuda la conformitat quedarà l'acord elevat a definitiu i per a la
seua efectivitat es requerirà la redacció d'una acta que serà subscrita per
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents,
ACORDA:

ambdues administracions.
Quart. Facultar el Sr. Alcalde 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:
–
–

–

Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Compromís:
Manifesta el sentit a favor per acabar en els Convenis de cessió.
Amor Amorós Giménez, regidora del grup municipal EUPV: AC:
Manifesta el sentit el vot a favor perquè està tramitant-se i és un
benefici per als ciutadans.
Jordi Estellés Carrasco, regidor del grup municipal PSOE: Explica que
el conveni ha caducat, i la nova línia legal és la mutació.

Àudio: 08.mp3
Vídeo: http://videople.es/682

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 de l'1 fins al 63 (corresponents al mes de gener de 2018).
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.
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9è. RESOLUCIONS D'ALCALDIA

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 membres presents.
11.1è. EXP. NÚM. 1757/2015, MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
CALENDARI DE SESSIONS DEL PLENARI CORRESPONENT AL MES DE
MARÇ DE L'ANY 2018.
Seguidament, el secretari dóna compte de la proposta de l'Alcaldepresident, de 21 de febrer de 2018, sobre modificació del calendari de sessions
ordinàries del Ple corresponent al mes de març, amb el tenor literal següent:
“Atés l'acord d'aprovació del calendari de sessions adoptat per al vigent
mandat pel Ple municipal en sessió celebrada el passat dia 4 de juliol de 2015.

Atesa la conveniència de modificar puntualment el calendari de sessions
ordinàries per al referit mes de març, motivada per la celebració de la Setmana
Santa, que enguany té una durada del 30 de març al 2 d'abril de 2018, vista la
impossibilitat de celebrar la sessió ordinària el dia 31 de març de 2018,
s'expressa la conveniència de desplaçar la dita sessió al dia 24 de març de
2018, a les 11:00 hores.
Per tot allò que s'ha exposat, vinc a proposar al Ple:
Únic. Que es modifique puntualment el calendari sessions ordinàries del
ple pel que fa al mes de març de 2018, que passaria a celebrar sessió
ordinària el dissabte 24 de març de 2018, a les 11:00 hores.”
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, dels vint membres presents,
ACORDA:
Únic. Aprovar la proposta anteriorment transcrita sobre modificació del
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Atés que, d'acord amb el calendari esmentat, el Ple celebrarà sessió
ordinària l'últim dissabte de cada mes, a les 11:00 hores, la qual cosa suposa
que la sessió ordinària del mes de març pròxim hauria de celebrar-se el 31 del
dit mes.

calendari de sessions ordinàries del Ple corresponent al mes de març del
present any 2018.
11.2n. EXP. NÚM. 1139/2018, RATIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ DE
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA D’IGUALTAT I
POLÍTIQUES INCLUSIVES PER A L’ELABORACIÓ D’UN PLA MUNICIPAL
D’INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Vista la Resolució d’Alcaldia número 2018-0123 de data 20 de febrer de
2018 del tenor literal següent:
«Vista l’Ordre 11/2017, de 18 de desembre, de la Vicepresidència i
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases
reguladores per a la concessió de les subvencions adreçades al
desenvolupament de plans municipals d'inclusió i cohesió social (DOGV núm.
8194, de 20/12/2017). S'entén per pla municipal d'inclusió i cohesió social l'eina
de planificació, ordenació, gestió i direcció de mesures i accions d'inclusió i
cohesió social vinculades a un territori concret, que siga elaborat pels respectius
ajuntaments o mancomunitats a través d'un procés participatiu i transversal,
seguint l'estructura del Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social (d'ara en avant
Pla VICS) com a marc de referència.
Vista la Resolució de 29 de desembre de 2017, de la Vicepresidència i
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a
l'exercici 2018 les subvencions per a impulsar l'elaboració de plans municipals
d'inclusió i cohesió social (DOGV núm. 8218, de 23/01/2018).

Vista la Resolució d'alcaldia núm. 2018-0029 de data 19 de gener de
2018 on diu a tenor literal en el punt 1r.: "Autoritzar els empleats públics que
seguidament es relacionen a comparéixer, en nom de l'Ajuntament de Xàtiva,
davant els registres electrònics de subjectes integrants del Sector Públic, o
qualssevol altres en els quals la transacció haja de ser electrònica, per a la
realització de tràmits, sempre que aquests tràmits resulten de l'execució d'actes
o acords administratius prèviament i vàlidament adoptats pels òrgans de govern
de l'Ajuntament de Xàtiva amb competència per a açò (...)”.
Vist l'informe del Departament Gestió de Benestar Social de data 20 de
febrer de 2018, amb la conformitat de la Directora de l'Àrea Social i la
fiscalització favorable de la interventora municipal de Fons.
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Atés que des del Departament de Gestió de Benestar Social es considera
convenient sol·licitar aquesta subvenció per a impulsar l'elaboració d'un pla
municipal d'inclusió i cohesió social per al municipi de Xàtiva.

En virtut de les atribucions que em vénen conferides per la vigent Llei de
Bases del Règim Local i el Reial decret Legislatiu 781/86 de 18 d'abril, tinc a bé
RESOLDRE:
Primer. A l’empara del que disposa l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del sector Públic, avocar la delegació de
competències realitzada a favor de la Junta de Govern Local, sobre
reconeixement d’obligacions.
Segon. Que s’aprove l’inici d’elaboració del Pla Municipal d’Inclusió i
Cohesió Social per al municipi de Xàtiva.
Tercer. Que se sol·licite la subvenció a la Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives, Direcció Territorial de València, la subvenció per a impulsar
l'elaboració del Pla Municipal d'Inclusió i Cohesió Social.
Quart. Facultar l'Alcalde-President, perquè subscriga tots els documents
que siguen necessaris per a la sol·licitud d'aquesta ajuda.
Cinqué. Autoritzar Amparo Claramonte Urios amb DNI 20.430.923-T en
qualitat de responsable del Departament de Gestió de Benestar Social, per a
sol·licitar aquesta subvenció.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents,
ACORDA:
Primer. Ratificar la Resolució d’Alcaldia número 2018-0123, sobre l’inici
de l’elaboració del Pla Municipal d’Inclusió i Cohesió Social, que consta en la
part expositiva del present acord.
Segon. Remetre el present acord a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives.
La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics
municipals, i es produeixen les següents intervencions, que es poden consultar i
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Sisé. Que es done compte al plenari de l’inici de l’elaboració d’aquest pla i
comunique el present acord a la Regidora Benestar Social i a l'Equip Social
Base, perquè en prenguen coneixement, als oportuns efectes, en la qual
s’aprova l’inici d’elaboració del Pla Municipal d'Inclusió i Cohesió Social per al
municipi de Xàtiva.»

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:
M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Pregunta pel
contingut.
– El Sr. Alcalde-President, li contesta.
– Empar Penadés Estrela, regidora del grup Compromís: Explica la
proposta.
– Miquel Alcocel, del grup municipal EUPV: AC: Recorda la participació
dels agents socials, i diu que li sembla bé la iniciativa, i felicita la
inicitiva.
– Xelo Angulo Luna, regidora del grup municipal PSOE: Manifesta que
s'està treballant perquè aquest pla siga realitat.
–

Àudio: 11.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/683
11.3r. MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS
MUNICIPALS PSPV-PSOE, EUPV-XÀTIVA, COMPROMÍS I PP, DE SUPORT A
LA VAGA FEMINISTA DEL 8 DE MARÇ DE 2018

“El proper 8 de Març, dia Internacional de la Dona, el moviment feminista
amb el suport d’organitzacions i col·lectius polítics, socials i sindicals convoca
una vaga general de les dones no solament en l’Estat Espanyol, sinó en més de
55 països del món.
Una convocatòria de denúncia enfront de les desigualtats, les
discriminacions i les violències estructurals que pateixen més de la meitat de la
població mundial, les dones, però també de reivindicació d’un nou model social,
just, democràtic i igualitari.
És una vaga laboral per a rebutjar la precarietat de les ocupacions que
ocupen les dones, la bretxa salarial, i els sostres de cristall. També en l’àmbit
estudiantil per a reivindicar una educació pública, laica i feminista, que incloga
l’educació afectiu sexual, la coeducació així com la visibilització de les dones en
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Seguidament, el secretari dóna lectura de la Moció presentada pels
portaveus dels Grups municipals PSPV-PSOE, EUPV-XÀTIVA, COMPROMÍS i
PP, el dia 21 de març de 2018 i registre d'entrada número 1800, de suport a la
vaga feminista del 8 de març de 2018, del següent tenor literal:

el món del coneixement.
Una vaga que exigeix que la defensa de la vida se situe en el centre de
l’economia i de la política, respectant el dret de les dones a ser propietàries de
les seues vides i de la seua salut, sense que els cossos siguen objecte de
negoci o de pressió estètica alguna.
En l’Estat espanyol, el treball dedicat per les dones a les llars, a la cura i a
la reproducció aconsegueix el 53% del PIB, la qual cosa significa que l’Estat fa
recaure en les dones gran part del que hauria d’estar atès a través dels serveis
públics. Les dones sostenen el món amb el seu treball imprescindible, no
reconegut, no remunerat i no reglamentat.
Les agressions sexuals, les violacions i els continus assassinats de
dones, totes les violències masclistes com a forma de dominació, han de ser
eradicades de manera que les dones siguen propietàries de les seues vides i
dels seus cossos.
Per aquestes raons aquest Ajuntament recolza la Vaga Feminista
convocada per al 8 de març. Una vaga que serà l’oportunitat de mesurar les
forces de les dones i la implicació de la societat per a acabar amb les violències
masclistes, transformar l’economia aconseguint un repartiment just de
l’ocupació, els treballs de cura i la riquesa i consolidar el dret a decidir sobre els
seus propis cossos.”

Primer. Recolzar la Vaga General de les Dones, i facilitar el seu
desenvolupament en aquesta Corporació.
Segon. Facilitar amb tots els mitjans materials, personals i de difusió les
manifestacions, concentracions, activitats i actes que convoquen les
associacions de dones en el 8 de març.
Tercer. Exigir que el Pacte d’Estat contra les violències masclistes es dote
de recursos i mitjans per al desenvolupament de polítiques reals i efectives que
ajuden a aconseguir una societat lliure de violències contra les dones i xiquetes.
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El Ple de l'Ajuntament, per dèneu vots a favor (el vot del Sr. AlcaldePresident, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els tres vots de les
regidores del grup municipal Compromís, els quatre vots dels regidors del grup
municipal EUPV: AC i els cinc vots dels regidors del grup municipal PP), una
abstenció (la del regidor del grup municipal Ciudadanos) i cap vot en contra,
ACORDA:

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:
Explica que no es tracta de una qüestió de dones, sinó d'igualtat.
– Pilar García Morell, regidora del grup municipal partit popular,
manifesta el recolzament del seu grup.
– Pilar Gimeno Calabuig, regidora del grup Compromís: Manifesta el
sentit del vot a favor.
– Francesca Chapí Albero, regidora del grup municipal EUPV: AC,
explica la importància de la proposta.
– Lena Baraza Lorente, regidora del grup municipal PSOE, diu que el
seu grup votarà a favor.
–

Àudio: 11.03.mp3
Vídeo: http://videople.es/684
12è. DESPATX EXTRAORDINARI.
No hi ha cap assumpte per a tractar.

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) Miquel Alcocel Albert, regidor del grup municipal EUPV:AC, fa constar
que entén que estem travessant una situació violenta en què la llibertat
d'expressió està sent atacada. Un raper ha estat condemnat.
La repressió és molt dolenta, és un atac als drets fonamentals.
ÀÀudio: 13.mp3
Vídeo: http://videople.es/685
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13è. PRECS I PREGUNTES

I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor Alcalde alça la sessió a
les onze 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
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,
EL SECRETARI,
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L'ALCALDE,

