
PLE DE L’AJUNTAMENT
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DATA: 26 DE MAIG DE 2018

ACTA DE LA SESSIÓ

ASSISTENTS:

GRUP SOCIALISTA:

Alcalde-President:

Sr. Roger Cerdà Boluda

Regidors:

Sr. Ignacio Reig Sanchis
Sra. Xelo Angulo Luna
Sr. Jordi Estellés Carrasco
Sra. Lena Baraza Lorente
Sr. Pedro Aldavero López
Sra. Mariola Sanchis Del Valle

GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ

Sr. Miquel 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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Sr. Jorge Herrero Montagud
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  regidor  del  grup  municipal  socialista,  Sr.  Pedro  Aldavero  López,
s'incorpora a la sessió plenària finalitzant el punt 3r de l'ordre del dia, i abans de
començar el tractament del punt 4r de l'ordre del dia, sent les 11:25 hores.

A la Ciutat de Xàtiva, a les onze  del dia vint-i-sis de maig 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.

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

El Ple es constitueix vàlidament per complir els assistents amb més del
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 28 D'ABRIL 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  algun  membre  de  la
Corporació ha de formular alguna observació de l'acta de la sessió anterior, que
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ha estat 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 28 d'abril de 2018.

2n.  EXP.  NÚM.  113/2018,  EDIFICANT.  PLA  DE  CONSTRUCCIÓ,
AMPLIACIÓ,  ADEQUACIÓ,  REFORMA,  I  EQUIPAMENT  DE  CENTRES
PÚBLICS  DOCENTS  DE  LA  GENERALITAT:  COL·LEGI  “PLA  DE  LA
MESQUITA”. SOL·LICITUD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES

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

Atés que l’Excel·lentíssim Ajuntament d’esta Ciutat,  en sessió ordinària
del  Ple de la  seua Corporació,  celebrada el  dia  27 de gener de 2018,  va
acordar  sol·licitar l'adhesió al Pla de Cooperació EDIFICANT, amb les  prioritats
següents:

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

Vista  la  notificació  de  la  Conselleria  d'Educació,  Investigació,  Cultura  i
Esport respecte a l'actuació 46017717-3338-46017717 NOVA CONSTRUCCIÓ
DEL  CPEE  PLA  DE  LA  MESQUITA,  amb  la  qual,  s'informa:  que  aquest
Ajuntament ja pot realitzar la Sol·licitud de Delegació de Competències.

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

La Comissió Informativa Sociocultural i de Promoció Econòmica, per sis
vots  a  favor,  tres  abstencions (Sra.  Pla  i  Sra.  Garcia  del  Partit  Popular,  i  el
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regidor  de  Ciudadanos  Sr.  Giner),  va  dictaminar  favorablement  la  proposta
sol·licitud de delegació de Competències.

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

Únic.  Sol·licitar  la   Delegació  de  Competències  de   la  Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, a favor de l'Ajuntament de Xàtiva, per
a l'execució de les obres referenciades: NOVA CONSTRUCCIÓ DEL CPEE PLA
DE LA MESQUITA, .

         

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 a  abstenció,   i  explica  que  aquest
assumpte  es  va  tractar  en  la  Comissió  Sociocultural,  per  despatx
extraordinari, i en la mateixa se'ls va prometre que els farien arribar la
documentació,  continua dient  que a  data d'ahir,  a  mig dia,  els  van
entregar la mateixa, 10 dies després de quan se'ls va prometre, per tot
açò, el seu vot serà abstenció.

– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta el
sentit del vot com a abstenció, pels mateixos motius que ha exposat el
portaveu del grup municipal Ciudadanos, per falta d'informació.

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

– M. Amor Amorós  Giménez, regidora del grup municipal EUPV: AC: Diu
que  no  entén  per  què  s'abstenen  per  falta  de  documentació.  La
memòria  tècnica  era  l'únic  que  faltava  en l'expedient,  i  que  es  va
incorporar a mig dia. Explica que la construcció d'aquest nou Centre
és una gran inversió. Manifesta el sentit del vot a favor.
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– Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Explica que
es tracta d'un gran projecte, la construcció d'un nou Col·legi Especial
Pla de la Mezquita. El vot del seu grup serà a favor.

– Juan Giner Company, portaveu del grup municipal Ciudadanos: Fa una
aclariment de la seua intervenció anterior,  i  explica que per  suposat
que aquest tipus d'ajudes i  inversions tenen el  recolzament del seu
grup,  amb  el que no està d'acord és  amb les formes, sí en el fons,
perquè estan a favor de les persones amb diversitat funcional.

– M. Amor Amorós Giménez,  regidora del grup municipal EUPV: AC: Li
contesta que traslladaran la petició a la cap d'Àrea.

Àudio:  02.mp3

Vídeo:  http://videople.es/922

3r. EXP. NÚM.  2748/2018, ADHESIÓ DE LES ENTITATS LOCALS A LA
DECLARACIÓ D'OCI EDUCATIU «ENS REUNIM AMB ALTRES VALORS».

Vista la proposta de la regidora de joventut Lena Baraza, motivada per  la
publicació  de  l'Ordre  3/2018,  d'11  d'abril,  de  la  Vicepresidència  i  Conselleria
d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores
de  la  concessió  d'ajudes  a  entitats  locals  per  a  programes  de  joventut  i
equipament en tecnologia de la informació i la comunicació, en la referida ordre
fa referència a l'adhesió,  per  part  de les entitats  locals,  a la declaració "Ens
reunim amb uns altres valors". Per aquest motiu aquesta Declaració i cal fer-la
arribar  al  ple  de  l'ajuntament  per  tal  que  puga  ser  aprovada  abans  de  la
publicació de la convocatòria d’aquestes ajudes a les  quals es pretén optar.

Vist  l’informe  de  la  TASOC,  Laura  Salinas  en  el  mateix  sentit  que  la
proposta de la regidora de joventut, motivant la necessitat d'aprovar pel ple de
l'ajuntament de Xàtiva, la declaració "Ens reunim amb uns altres valors", ja que
aquest document serà necessari per poder sol·licitar les ajudes a entitats locals
per a programes de joventut i  equipament en tecnologia de la informació i  la
comunicació.

Considerant,  l'article  4  punt  2  de  l'Ordre  3/2018,  d'11  d'abril,  de  la
Vicepresidència  i  Conselleria  d'Igualtat  i  Polítiques  Inclusives,  per  la  qual
s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a entitats locals per
a  programes  de  joventut  i  equipament  en  tecnologia  de  la  informació  i  la
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comunicació,  en la que es fa referència a l'Adhesió a la Declaració per l'Oci
Educatiu "Ens reunim amb altres valors" per part de les entitats locals.

Ateses les propostes realitzades en aquesta Declaració d’Oci Educatiu i
tenint en compte que les administracions locals som un element clau per tal de
fomentar  que  els  espais  municipals  i  les  activitats  adreçades  a  la  infància,
adolescència i la joventut que s’hi desenvolupen puguen garantir l’educació en
valors.

Vist  l’informe  de  la  directora  de  l’Àrea  Social  sobre  el  procediment  a
instruir  per la seua aprovació amb la fiscaltzació favorable de la Interventora
municipal.

Vist  el  dictamen  favorable  a  la  proposta  referida  de  la  Comissió
Informativa Permanent de Règim Interior, Hisenda i  Especial  de Comptes, de
data  17 de maig de 2018.

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

Primer. Aprovar  l’adhesió  d’aquest  Ajuntament  a  la  Declaració  d’Oci
Educatiu «Ens reunim amb altres valors» per donar suport a les activitats d’oci
educatiu adreçades a la infància, l’adolescència i la joventut en el municipi de
Xàtiva.

Segon. Remetre certificat de l’adhesió a l’IVAJ, per la seu coneixement i
efectes oportuns. Donar-ne compte a la regidora de Joventut  i a la TASOC.

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 en el vídeo
que podrà copiar l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:

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

– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta el
sentit  del  vot a favor,  diu que l'educació és necessària.  Que estem
davant  d'una  societat  canviant,  que  necessitem  els  tres  àmbits
d'educació,  el  formal  (educació  reglada),  no  formal  (no  reglada)  i
informal (no estructurada).
 

– Pilar  Gimeno  Calabuig,  regidora  del  grup  municipal  Compromís:
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Manifesta el sentit del vot a favor, manifesten la seua adhesió perquè
estan  totalment  d'acord  que  des  de  les  Administracions  Locals  es
fomente  l'oci  educatiu  i  fonamentalment  per  a  poder  accedir  a  les
ajudes per a la Joventut.

– Miquel  Lorente  López,  portaveu  del  grup  municipal  EUPV:  AC:
Manifesta el sentit del vot a favor, manifesta que l'adhesió és una molt
bona notícia, que està impulsada des de la regidoria de Joventut, que
cal  tindre  en compte  fonamentalment  tres  qüestions:  la  participació
transversal, la concreció, educar en valors i els recursos, perquè sense
ells no poden fer les coses, que és tracta de quelcom positiu.

– Lena Baraza Lorente, regidora del grup municipal PSOE: Manifesta el
sentit  del  vot  a  favor.  Explica  els  antecedents  de  les  polítiques de
joventut, que es basaven en oci i consumisme, i que en l'actualitat, ens
trobem  davant  un  canvi,  que  ve  d'una  trobada,  organitzada  pels
col·lectius i associacions del País Valencià, dirigit per l'Institut Valencià
de la  Joventut,  d'on  ixen unes normes bàsiques,  que la finalitat  és
desenvolupar eixes normes a títol personal i marcat per l'autonomia, la
participació, i sobretot, una visió democràtica. Per a finalitzar dóna les
gràcies  a tots  els  grups municipals  per  la  seua adhesió  a aquesta
Declaració.

Àudio:  03.mp3

Vídeo:  http://videople.es/923

4r.  EXP.  NÚM.  2335/2018,  ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA
DE  LA NETEJA PÚBLICA I  DE  LA GESTIÓ  DE  RESIDUS  MUNICIPALS:
APROVACIÓ INICIAL

Vista la proposta de la Regidoria d'Urbanisme i de la Regidoria de Medi
Ambient d'aquest Ajuntament, de data 23 d'abril de 2018, en la qual sol·liciten
que es redacte projecte per a l'aprovació de l'Ordenança Municipal reguladora de
la neteja pública i de la gestió de residus municipals. 

Vista l'exposició de motius en la qual consta:

En  l'àmbit  del  dret  comunitari,  la  Directiva  2008/98/CE,  de  19  de
novembre, sobre residus, ofereix un marc de mesures a mitjà i llarg termini amb
les  quals  donar  resposta  a  l'objectiu  de  la  Comissió  de  transformar  la  Unió
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Europea en una «economia circular», basada en una societat de reciclat a fi de
reduir la producció de residus i utilitzar-los com a recursos, fomentant per a açò
l'adopció de mesures destinades a garantir la jerarquia dels residus, açò és: la
prevenció,  la  reutilització,  la  separació  en  origen,  la  recollida  i  el  reciclat  de
residus. 

D'altra banda, pel que fa al nostre Dret intern, l'article 45 de la Constitució
Espanyola estableix, com a principi rector de la política social i econòmica, el
dret de tots a gaudir d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de la
persona,  així  com  el  deure  els  poders  públics,  entre  ells,  el  municipi,  de
conservar-ho.

Referent  a  açò,  i  de conformitat  amb l'establit  en la  Llei  7/1985,  de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, així com en la Llei 22/2011, de
28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, s'estableix amb caràcter general la
competència de les entitats locals per a la gestió dels residus municipals. 

Així mateix, i en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, la Llei 10/2000, de 12
de desembre,  de Residus de la Comunitat  Valenciana, juntament amb el Pla
Integral  de  Residus  de  la  Comunitat  Valenciana,  advoquen  per  una  única
regulació per a tots els tipus de residus, proporcionant un marc legal i estratègic
per a la gestió integral i  coordinada dels residus que s'orienta, al seu torn, a
complir  els  objectius  generals  de  reducció  de  la  producció  de  residus  i
potenciació de la recollida separada. 

Referent a açò, ha de significar-se que la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de
Residus  i  Sòls  Contaminats  contempla  entre  les  seues  definicions  les  de
«residus domèstics» i «residus comercials», categories ambdues incloses en les
referències que, al llarg del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana,
es realitzen als residus municipals,  amb les particularitats establides per a la
seua gestió en l'article 12 de la citada Llei. De conformitat amb aquest precepte,
les  Entitats  Locals  són  les  Administracions  competents  en  relació  amb  els
residus domèstics generats en les llars, comerços i serveis, podent també fer-se
càrrec de la gestió dels residus comercials no perillosos i els residus domèstics
generats en les indústries en els termes que establisquen les seues respectives
ordenança .

D'aquesta  manera,  els  municipis  són  els  responsables  de  garantir  la
recollida, la gestió, el transport i el tractament dels residus municipals generats
en les llars, comerços i serveis del municipi.

En aquest sentit, un dels majors reptes mediambientals que es presenten
en l'actualitat és establir el conjunt de disposicions que constituïsquen l'expressió
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d'una correcta  política de residus,  proporcionant  les  bases per  a  convertir  la
gestió dels residus en una pràctica adequada i  innovadora, que garantisca la
salut de les persones i un alt nivell de sostenibilitat i de qualitat en el nostre medi
ambient. 

En compliment  de totes aquestes previsions legals i,  especialment,  en
l'exercici de les competències legalment atribuïdes a l'Ajuntament de Xàtiva, es
fa imprescindible l'aprovació d'una nova ordenança municipal que perseguisca la
reducció de la producció d'aquests residus i la reutilització dels mateixos com a
recursos, així com l'adopció de mesures innovadores d'impuls de la separació en
origen, la recollida i el reciclat. Tot açò, amb la finalitat d'aconseguir una eficient
economia  circular  que  contribuïsca  a  tancar  el  cercle  del  cicle  de  vida  dels
productes i l'ús dels recursos de manera sostenible. 

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  municipal  informativa  permanent,  de
Foment i seguretat, de data 17 de maig de 2018 en el qual s'acorda dictaminar
favorablement l'ordenança i es proposa al Ple la seua aprovació inicial. 

El  Ple  de  l'Ajuntament,  per  vint  vots  a  favor  (el  vot  del  Sr.  Alcalde-
President, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els cinc vots dels
regidors  del  grup  municipal  EUPV:  AC,  els  tres  de  les  regidores  del  grup
municipal Compromís 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:

Primer. Aprovar inicialment l'Ordenança Municipal reguladora de la neteja
pública i de la gestió de residus municipals. 

Segon. Sotmetre  el  present  acord d'aprovació inicial  de l'aprovació de
l'Ordenança Municipal reguladora de la neteja pública i de la gestió de residus
municipals,  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. 
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La  presidència  dóna  la  paraula  als  portaveus  dels  grups  polítics
municipals, i es produeixen la següent intervenció, que es pot consultar i escoltar
en el fitxer d'àudio adjunt al document amb el nom següent i  en el vídeo que
podrà copiar l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:

– Juan  Giner  Company,  portaveu  del  grup  municipal  Ciudadanos:
Manifesta el sentit del vot com a abstenció, i aplica el mateix criteri que
en la Comissió Informativa.

– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta el
sentit del vot a favor, igual que en la Comissió Informativa.
 

– Cristina  Suñer  Tormo,  portaveu  del  grup  municipal  Compromís:
Manifesta el sentit del vot  a favor,  i  explica que es tracta d'una nova
ordenança  per  aprovar  de  forma  provisional,  que  ve  a  tancar  una
ordenació que estava totalment obsoleta en aquest Ajuntament. 

– Miquel  Lorente  López,  portaveu  del  grup  municipal  EUPV:  AC:
Manifesta  el  sentit  del  vot  a  favor,  diu  que és  positiu  que aquesta
ordenança s'actualitze en un nou context. Que marca un repte per al
futur. I que s’ha d’obrir un Pla Municipal de recollida de residus, és una
de les línies d'actuació que s'ha de marcar en l'àmbit de medi ambient.

– Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Manifesta el
sentit del vot a favor i vol fer constar que els agrada molt l'exposició de
motius de la regidoria d'urbanisme i de la regidoria de medi ambient.

Àudio:  04.mp3

Vídeo:  http://videople.es/924

5è. EXP. NÚM. 2773/2018, SOL·LICITUD A LA DIRECCIÓ GENERAL DE
L'AGÈNCIA DE SEGURETAT  I  RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES PER A
CONCEDIR  LA  FELICITACIÓ  PÚBLICA,  A  TÍTOL  INDIVIDUAL,  AL  SR.
MIGUEL A. GALLUT MARTÍNEZ

  Vist l'informe realitzat per la Prefectura de la Policia Local, a proposta de
la Regidora Delegada de Seguretat Ciutadana, del següent tenor literal:  

         “Que el Decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell, regula les
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distincions  i  condecoracions  que  es  concedisquen  per  la  Presidència  de  la
Generalitat al personal dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana.

Amb aquest nou Decret es defineixen amb major claredat els requisits de
les persones interessades, les situacions administratives computables en una
carrera  professional  policial  excepcional,  la  definició  de  fets  de  rellevant
significació per a l'atorgament de les condecoracions, el procediment a seguir,
l'establiment  d'un  nou  procediment  d'ofici,  o  la  regulació  del  lliurament  de
condecoracions i l'acte solemne de lliurament.

 
          Que l'article 1 del citat Decret estableix que amb la finalitat de reconèixer i
premiar públicament l'actuació del personal dels cossos de policia local de la
Comunitat  Valenciana  i  dels  auxiliars  de  policia,  es  creen  les  distincions  i
condecoracions, entre les quals es troba la Felicitació Pública a Títol Individual.

          Que en atenció a l'article 7 de l'esmentat Decret, s'atorga la Felicitació
Pública a Títol Individual:

1. A els qui destaquen en l'estudi, promoció o dignificació, tant de la
funció policial, com dels Cossos de policia local.

2. A els  qui  hagen  realitzat  un  servei  especialment  meritori  en  el
compliment  de  les  seues  funcions,  o  en  ocasió  d'elles,  en  els  àmbits  de
seguretat ciutadana, protecció civil o tràfic, i que tinguen important repercussió
social.  

Vist que per la sessió ordinària del Ple de la Corporació, celebrada el 9 de
setembre de 2017, es va acordar Felicitar entre uns altres, a la Comissaria de la
Policia Nacional de Xàtiva, de la qual ostenta la Prefectura, l'Inspector Cap de la
Comissaria  Local  DON  MIGUEL  ÁNGEL  GALLUT  MARTÍNEZ,  per  la  labor
realitzada en la Fira d'Agost de 2017.

Vist  que  per  Decret  d'Alcaldia  nº  2018-0099,  de  data  13/02/2018,
l'Ajuntament de Xàtiva va concedir la Medalla al Mèrit Policial amb Distintiu Blau,
a DON MIGUEL ÁNGEL GALLUT MARTÍNEZ, Inspector Cap de la Comissaria
Local de la Policia Nacional de Xàtiva, pels destacats serveis als veïns d'aquesta
ciutat,  durant  els  15 anys al  capdavant  de  la  Comissaria  i  especialment  per
l'extraordinària execució de cooperació, coordinació i col·laboració dels acords
aconseguits en les Juntes Locals de Seguretat de l'any 2017, que han redundat
en la qualitat de la vida i el lliure exercici dels drets de tots els ciutadans, tant de
veïns, com de visitants de la nostra ciutat i per tant en la Seguretat Pública a
Xàtiva,  tot  açò  sobre  la  base  del  Reglament  Intern  sobre  Recompenses  i
Distincions de la Policia Local de Xàtiva, aprovat per la sessió ordinària del Ple
de la Corporació, celebrada en 25 de novembre de 2017, sent publicat en el
BOP nº 33 de 15/02/2018.
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Considerant  que  DON MIGUEL ÁNGEL GALLUT MARTÍNEZ,  Inspector
Cap de la Comissaria Local de la Policia Nacional de Xàtiva, en la seua dilatada
trajectòria professional,  ha destacat en la promoció i  dignificació de la funció
policial, especialment en la de la Policia Local de Xàtiva, així com també en la
realització de serveis meritoris en l'àmbit de la seguretat ciutadana, amb àmplia
repercussió social i especialment en la Fira d'Agost de Xàtiva, edició de 2017.

       Considerant que el pròxim mes d’octubre, l'Inspector  ressenyat, passarà a
la situació de jubilació forçosa per edat.

       Considerant que en atenció a l'article 9.1 del Decret 124/2013, de 20 de
setembre, del Consell, pel qual es regulen les distincions i condecoracions que
es concedisquen per la Generalitat al personal dels cossos de policia local de la
Comunitat Valenciana, l'Òrgan competent per a realitzar la proposta inicial del
procediment, és el Ple de la Corporació.”  
            

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  municipal  informativa  permanent,  de
Foment i Seguretat, de data 17 de maig de 2018, en el qual s'acorda dictaminar
favorablement la proposta.

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

      Primer.    Sol·licitar  a  la  Direcció  General  de  l'Agència  de  Seguretat  i
Resposta  a  les  Emergències,  adscrita  a  la  Presidència  de  la  Generalitat
Valenciana,  la  concessió  de  la  Felicitació  Pública  a  títol  individual,  a  DON
MIGUEL ÁNGEL GALLUT MARTÍNEZ, Inspector Cap de la Comissaria Local de
la Policia Nacional de Xàtiva, pels motius anteriorment detallats.

         Segon. Notificar el present acord a aquesta Direcció general, adonant a la
Regidora de Seguretat Ciutadana i a la Prefectura de la Policia Local

La  presidència  dóna  la  paraula  als  portaveus  dels  grups  polítics
municipals, i es produeixen la següent intervenció, que es pot 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  que se li reconega la seua llavor
al llarg de la seua carrera professional, i vol felicitar al Sr. Gallut i que
disfrute de la seua jubilació.
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– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta el
sentit del vot a favor, diu que s'uneixen a la felicitació pública, i li donen
l'enhorobona per la seua trajectòria professional i  per aquesta nova
etapa que començara a finals d'aquest any.
 

– Cristina Suñer Tormo, portaveu  del grup municipal Compromís:  diu
que no intervindran en aquest punt, votant a favor.

– Miquel Lorente López, portaveu del grup municipal EUPV: AC: diu que
tampoc intervindran en aquest punt, votant a favor.

– Mariola  Sanchis  del  Valle,  regidora  del  grup  municipal  PSOE:
Manifesta  el  sentit  del  vot  a  favor.  Explica  que  és  tracta  d'una
sol·licitud a la Direcció General  de l'Agència de Seguretat i Resposta
a les Emergències, i que és un reconeixement per tot el treball que ha
desenvolupat el Sr. Miguel Ángel Gallut Martínez, pels 15 anys al front
de la Comissaria  Local de la Policia Nacional de Xàtiva. Felicita al Sr.
Gallut  i  li  desitja  el  millor  a  partir  d'octubre  en  la  seua  etapa  de
jubilació.

Àudio:  05.mp3

Vídeo:  http://videople.es/925

6è. RESOLUCIONS  D'ALCALDIA

En  compliment  del  que  preceptua  el  vigent  Reglament  d'Organització,
Funcionament i  Règim Jurídic de les Entitats Locals,  de 28 de novembre de
1986, en l'article 53-1, en relació amb el 42, als efectes de control i fiscalització
previstos en l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es dóna  compte en la
sessió plenària de les següents Resolucions del Sr. Alcalde President:

Números des del 232 fins al 310 (corresponents al mes d'abril de 2018).

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.

7è. DACIÓ DE COMPTE MATÈRIES DELEGADES EN LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL

No hi ha cap assumpte per a tractar.

EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA
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8è. MOCIONS

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

8.1r.  MOCIÓ  PRESENTADA  PELS  PORTAVEUS  DELS  GRUPS
MUNICIPALS  PSPV-PSOE,  EUPV-XÀTIVA  I  COMPROMÍS, PER  A
L'ELIMINACIÓ  DE  LA  TAXA  ROSA  I  BONIFICACIÓ  DE  PRODUCTES
D'HIGIENE FEMENINA.

Seguidament, es dóna lectura pel Sr. Secretari, de la Moció presentada
pels  Portaveus  dels  Grups  municipals  PSPV-PSOE,  EUPV-XÀTIVA  i
COMPROMÍS, el dia 23 de maig de 2018 i registre d'entrada número 4832, per a
l'eliminació de la taxa rosa i  bonificació de productes d'higiene femenina, del
següent tenor literal:

«La Taxa Rosa és l’import que exclusivament paguem les dones per la
diferència de preu que té en el mercat un producte etiquetat per al públic femení
respecte  a  un d'igual  però  que no  porta  aquesta  etiqueta.  És a  dir,  l’import
superior dels productes dirigits a les dones, pel simple fet de ser dirigits a les
dones. 

A alguns països europeus, el fet que un producte siga dirigit especialment
per a dones fa que el seu preu augmente entre un 20% i un 50%, encara que la
qualitat  no  siga  superior.  Exemple  són  els  xampús,  cremes,  desodorants  o
analgèsics  que  en  la  seua  versió  "femenina"  són  més  cars  que  els
comercialitzats per a homes. Sovint l'única diferència és que el producte passe a
ser de color rosa, com típicament les fulles d'afaitar dirigides a dones que són
més cares que les dels homes i  l’única diferència és que són de color  rosa
-encara que només per a un 3% de dones aquest siga el seu color favorit-.

L'estudi  més  complet  i  comprensiu  realitzat  fins  ara  va  ser  elaborat  a
Nova York pel Departament d'Assumptes del Consumidor el desembre de 2015.
Després d'analitzar uns 800 productes de 90 marques en 24 tendes diferents,
l'anàlisi  va mostrar que hi havia una diferència de preu en el  42% dels béns
rellevats. En mitjana, les dones van pagar un 7% més que els homes pel mateix
producte.

Aquest encariment dels preus operen sota la hipòtesi o premissa que les
dones estan més disposades a pagar més per la seua vestimenta o condícia
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personal, la qual cosa està basat en la construcció d'estereotips de gènere.

Paral·lelament,  en  matèria  impositiva,  a  l’estat  Espanyol  els  productes
d’higiene  femenina  estan  gravats  amb  el  10%  d’IVA.  Inexplicablement,  es
considera per part l’estat que aquests productes no són de primera necessitat, ja
que de forma contrària tindrien un tipus de gravamen del 4%. El 2012, es va
incloure dins de la reforma fiscal la baixada del 21% que estava tributant fins
ara, al 10%. Sense deixar de ser positiu aquest canvi, no va acontentar a ningú.

Cada dona ens gastem de mitjana uns 355 € a l’any en la compra de
productes d’higiene relacionats amb el cicle menstrual, el que multiplicat durant
més de 30 anys de la seua vida, sumaria un total de 10.650 €. Tenint en compte
que són béns de primera necessitat, com el pa o la llet, és sense cap mena de
dubte, un greuge comparatiu cap a les dones, les quals, ja patim una escletxa
salarial respecte als homes, que fa que una dona guanye un 13% menys que un
home en treballs similars. Per tant, tenim una doble discriminació econòmica cap
a les dones.

El  passat  mes  de  gener  les  Illes  Canàries,  que  és  l’única  Comunitat
Autònoma que té competència en la regulació d’impostos indirectes, eliminaren
l’IGIC  d’aquests  productes  (l’equivalent  a  l’IVA en la  península).  Molts  altres
països  han  eliminat  els  imposts  indirectes  o  l’han  reduït  al  mínim,  com per
exemple Anglaterra, Canadà, Austràlia, França, etc.»

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

Primer.  L'Ajuntament de Xàtiva, insta el Govern central perquè inicie els
tràmits per reformar la fiscalitat dels productes d’higiene femenina, considerant-
los bens de primera necessitat i reduint el seu tipus impositiu al mínim.

Segon. Instar al Govern Espanyol que prenga les mesures necessàries
per a combatre la desigualtat que provoca la Taxa Rosa i defensar la igualtat de
preus dels productes sense discriminació de gènere.

Tercer. Donar trasllat dels presents acords al Govern central i als diferents
grups parlamentaris de les Corts Generals.

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:

EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA
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– Juan  Giner  Company,  portaveu  del  grup  municipal  Ciudadanos:
Explica que el seu grup polític ja ho va presentar fa anys al Congres
dels Diputats i a les Corts Valencianes, el seu vot serà a favor.

– Pilar García Morell, regidora del grup municipal PP: Manifesta el sentit
del vot a favor, diu que no volem que l'afany recaptatori recaiga en les
dones.

– Cristina  Suñer  Tormo,  portaveu  del  grup  municipal  Compromís:
Manifesta el  sentit  del  vot a favor. Diu que la discriminació va més
enllà  de  la  salarial,  arribant  fins  i  tot  al  consum,  pels  mateixos
productes i serveis.

– Francesca  Chapí  Albero,  regidora  del  grup  municipal  EUPV:  AC:
Manifesta  el  sentit  del  vot  a  favor.  Explica  que és  un cas més de
discriminació.

– Lena Baraza Lorente, regidora del grup municipal PSOE: Manifesta el
sentit del vot a favor. Diu que és una evidència més de discriminació
social, que patim les dones, pel que fa l'economia, per una part tenim
la taxa rosa, i per l'altra el propi govern central que no considera els
productes d'higiene íntima com a béns de primera necessitat.

Àudio:  08.01.mp3

Vídeo:  http://videople.es/926

9è. DESPATX EXTRAORDINARI

No hi han assumptes per a tractar.

10è. 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:
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No hi han precs i preguntes.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor Alcalde alça la sessió a
les  onze  hores  i  cinquanta  dos  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,

L'ALCALDE,                                                               EL SECRETARI,

EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA
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