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PLE DE L’AJUNTAMENT

SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 3/2018
DATA: 24 DE MARÇ 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.
Sr.

Miquel Àngel
Francesca
Miguel
Maria Amor
Alfred

Lorente
Chapí
Alcocel
Amorós
Boluda

López
Albero
Maset
Giménez
Perucho

Pla

Casanova

GRUP PARTIT POPULAR
Sra. Maria José
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Secretario
Data Signatura : 25/04/2018
HASH: bd40471aaeeefffea6094310007390ac

Alcalde-President:

Sr.
Sra.
Sr.
Sr.

Jorge
Pilar
Vicente
José Francisco

Herrero
García
Ribes
Domínguez

Montagud
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

El Sr. Alcalde, abans de començar el plenari, informa dels forts vents que
han ocasionat danys en el Polígon i que s'ha procedit a tancar la pujada al
Castell.
El regidor del grup municipal Socialista, Sr. Jordi Estellés Carrasco,
s'absenta del plenari durant el tractament i votació del punt 4t. de l'ordre del dia.
A la Ciutat de Xàtiva, a les onze del dia vint-i-quatre de març 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 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 24 DE FEBRER 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
2
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La Corporació està assistida pel Secretari Rafael Pérez Alborch que, a
més, actua com a fedatari i per la interventora, Carmen Savalls Sanfélix.

novembre de 1986, l’Alcalde President pregunta si algun membre de la
Corporació ha de formular alguna observació de l'acta de la sessió anterior, que
ha estat distribuïda juntament amb la convocatòria d'aquesta sessió.
A continuació, i no formulant-se cap objecció, per majoria de vint vots a
favor i una abstenció (del Sr. Alfred Boluda Perucho, del Grup EUPV, qui
manifesta que no estava en ditasessió), s'aprova l'acta corresponent a la sessió
ordinària, celebrada el dia 24 de febrer de 2018.
2n. EXP. NÚM. 1566/2018, APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS
ESTATUTS DEL CONSORCI DE LES COMARQUES CENTRALS
VALENCIANES (CCV).
Atès que pel President del Consorci s'ha remès a l'Ajuntament de Xàtiva,
certificació de l'acord de la Junta General del Consorci de les Comarques
Centrals Valencianes (CCV), aprovant dita modificació i sol·licitant que per
l'Ajuntament de Xàtiva s'aprove l'esmentada modificació conforme al text que
s'adjunta a dit certificat.
Atès l'informe jurídic emès pel Secretari General de l'Ajuntament de
Xàtiva, en relació a l'aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci de
les Comarques Centrals Valencianes, de conformitat amb la legislació vigent.
Atesa la Proposta del Sr. Alcalde President, sobre l'aprovació de la
modificació dels mencionats Estatuts, en el següent sentit:

Vist que els estatuts hauran de ser aprovats per totes les entitats
consorciades d’acord amb la seua legislació específica i remesos a l’òrgan e la
Generalitat competent en matèria d’administració local, el qual ordenarà, si
compleix els requisits legals, la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.
Vist allò establert a l’article 47. 2 g) de la Llei 7/85 Reguladora de les
Bases del Règim Local.
Vist que l'expedient ha sigut fiscalitzat de conformitat per la Interventora.
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Vist que s’exigeix, en el cas de les entitats locals que l’acord s’adoptarà
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, i que
l’aprovació dels estatuts del consorci ha d’anar precedida d’informació pública
per un termini de trenta dies.

Vist el dictamen favorable de la Comissió de Règim Interior, Hisenda i
Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per setze 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 cinc vots dels regidors del grup
municipal EUPV: AC i el vot del regidor del grup municipal Ciudadanos), cinc
abstencions (les cinc dels regidors del grup municipal PP) i cap vot en contra, i
per tant per majoria absoluta, adopta el següent ACORD:
Primer. Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci de les Comarques
Centrals Valencianes, annexant el mateixos al present acord.
Segon. Sotmetre la present modificació estatutària a informació pública per un
termini de trenta dies hàbils mitjançant anunci en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament.
Tercer. Una vegada finalitzat el termini d'exposició pública, remetre'l
degudament diligenciat al Consorci de les Comarques Centrals Valencianes, per
a deguda constància.
Quart. Remetre certificació del present acord al Consorci de les Comarques
Centrals Valencianes.
ANNEX

Les Mancomunitats de municipis de Ia Costera-Canal, la Canal de Navarrès, Ia
Safor, la Vall d'Albaida i l’Alcoià-Comtat , i els ajuntaments d'Alcoi, Cocentaina,
Denia, Gandia, Ibi, Oliva, Ontinyent, Tavemes de Ia Valldigna i Xativa. acordem
constituir-se en Consorci de forma voluntària per a l’organització i la prestació
dels serveis, programes o les activitats de la seua competència, que s’arrepleguen en els presents Estatuts.
Estatuts del Consorci de les Comarques Centrals Valencianes
Primer. Objecte
Aquests estatuts tenen l’objecte d’establir el règim jurídic i les finalitats del
Consorci per a la promoció, el desenvolupament social i econòmic sostenible,
l’ordenació i articulació territorial de les Comarques Centrals del País Valencià.
Amb l’objecte de modernitzar i vincular les administracions a la realitat del
territori superant així l’actual demarcació provincial decimonònica.
4
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PROPOSTA DE NOUS ESTATUTS
APROVAT EN COMISSIÓ D'ESTATUTS DE (15.11.2017)

Segon. Interpretació i compliment
Els òrgans de decisió establits en aquests estatuts, integrats pels representants
de totes les entitats consorciades, resoldran els problemes d’interpretació i
compliment que puguen plantejar-se respecte d'aquests estatuts.
Tercer. Composició, personalitat jurídica i adscripció del Consorci.
Sense perjudici del que disposa l'article 28, formen part d'aquest Consorci, les
mancomunitats de municipis de Ia Costera-Canal, la Canal de Navarrès , Ia
Safor, Ia Vall d'Albaida i l’Alcoià-Comtat á, i els ajuntaments d'Alcoi,
Cocentaina, Denia, Gandia, Ibi, Oliva, Ontinyent, Tavemes de Ia Valldigna i
Xativa.
El Consorci que es crea tindrà personalitat jurídica pròpia distinta de Ia dels ens
consorciats i plena capacitat jurídica per a realitzar i aconseguir les finalitats
que constitueixen l'objecte d'aquest. En conseqüència, podrà adquirir, posseir,
reivindicar, alienar bens de tota classe, obligar-se, realitzar contractes, exercir
accions i excepcions, i interposar recursos, dins Ia legislació vigent, sempre
que aquests actes es realitzen per a l'acompliment de les finalitats i les
activitats que constitueixen l'objecte d'aquest. El Consorci realitzarà les seues
activitats per a l'acompliment de les finalitats i funcions que se li atribueixen, en
nom propi.

Quart. FINALITATS, COMPETÈNCIES I POTESTATS DEL CONSORCI
1. El Consorci tindrà les següents finalitats:
Afavorir la cohesió social, el desenvolupament equilibrat i sostenible i la
promoció econòmica, cultural i mediambiental de l’àrea territorial de les
Comarques Centrals Valencianes, mitjançant les accions i els programes que en
cada moment establisquen els seus òrgans de decisió i vetllar pel manteniment
dels serveis públics d’aquest territori.
Exercirà competències en els següents serveis:
a) Promoció econòmica, desenvolupament local, formació i ocupació de caràcter
supramunicipal. Redacció i gestió de projectes i programes adients a aquesta
finalitat.
b) Planificació i ordenació territorial supramunicipal. Coordinació de la
planificació urbanística supramunicipal. Classificació i usos del sol. Elaboració i/o
participació en els Plans d’acció territorial supramunicipal. Impulsant la integració
territorial i funcional de la citada àrea mitjançant l’elaboració i la realització dels
plans d’ordenació sectorials i integrals establits en la legislació vigent d’acord
amb l’estricte respecte dels processos naturals dels ecosistemes mediterranis
c) Gestió i manteniment d’infraestructures i serveis comuns d’interès rural,
mediambiental, cultural, social, turístic, tecnològic i econòmic.
d) Promoció turística, social, cultural, educativa i econòmica conjunta.
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El Consorci, atenent al criteri de major extensió territorial, s’adscriu a la
Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida.

e) Promoció de l’accessibilitat i millora de les comunicacions. Coordinació i
millora del transport públic i sostenible per vertebrar aquest territori.. Promoció
de les tecnologies de la comunicació i la informació (TIC).
2. El Consorci assumeix en aquest moment la prestació dels serveis relacionats
en l’apartat 1. a) del present article. Respecte a l’assumpció de nous serveis,
l'Assemblea General del Consorci haurà de pronunciar-se sobre les peticions
dels ajuntaments en aquest sentit, resolent sobre la seva viabilitat. En tot cas
serà necessari l’acord de cada Ajuntament per a la delegació del servei.
3.- L’assumpció d’un nou servei no previst en aquest article s’entén que dona
lloc a una modificació constitutiva del Consorci d’acord amb l’article 95.2 de la
Llei 8/2010.
4.-La prestació i explotació dels serveis podrà realitzar-la el Consorci d’acord
amb qualsevol de les formes previstes en l’ordenament jurídic vigent.
5.- El Consorci com a entitat de dret públic tindrà totes les potestats que en cada
moment li siguen atribuïdes per la legislació vigent.
Cinquè. Durada
El Consorci tindrà una durada indefinida i subsistirà mentre perdure Ia
necessitat de les finalitats i funcions que se li atribueixen, si no es que, per
impossibilitat sobrevinguda per a! compliment de les seues finalitats o altres
circumstancies excepcionals, es decidisca Ia dissolució per acord dels
membres, amb el quòrum establit en aquests estatuts i seguint el mateix
procediment que per a Ia constitució.

Setè. Òrgans del Consorci
El Consorci estarà regit pels òrgans següents:
a) L’Assemblea General.
b) La Comissi6 Executiva.
c) El president.
d) El vicepresident o vicepresidents (si s'escau).
Quan ho considere convenient, l ’Assemblea General del Consorci, per
majoria qualificada de dos terços, podrà obrir procés per la creació i
proveïment del lloc de coordinador/a general, amb funcions gerencials i les
facultats que expressament se li assignen. La Secretaria, la Intervenció de Fons
i els altres llocs de treball seran proveïts en Ia forma establida per la legislació
sobre personal al servei de l'administració publica.
Vuitè. L’Assemblea General
L’Assemblea General del Consorci estarà constituïda pels representants de les
entitats consorciades, els quals seran designats per aquestes, en la proporció
6
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Sisè. Domicili
El domicili del Consorci radicarà a l a ciutat d'Ontinyent, a Ia seu de la
Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, carrer de Sant Francesc, 8, 1,
i els serveis especialitzats podran tenir l a seu en qualsevol lloc de les
comarques centrals valencianes, quan així ho requerisca el desenvolupament
de les finalitats i funcions d'aquest, segons el parer de les entitats intervinents.

que a continuació es determina, i entre els que seran elegits, per l a pròpia
A sse mb l ea , el president i el vicepresident o vicepresidents de l‘entitat.
El nombre de vocals representants dels ajuntaments consorciats s'estableix en
un per cada 10.000 habitants o fracció que excedisca de 5.000, segons les
xifres del darrer padró oficial aprovat per l’INE.
Per tal de determinar el nombre de representants de les mancomunitats
legalment constituïdes, se seguirà el mateix criteri, restant del nombre total
d'habitants de la comarca el dels municipis d'aquesta que formen part del
Consorci i tinguen representació directa en els òrgans d'aquest.
A fi de determinar el nombre de representants dels municipis no integrats en
mancomunitats comarcals que puguen adherir-se o incorporar-se al Consorci, se
seguirà el mateix criteri establit en els dos paràgrafs anteriors, ja que hauran
de reunir, en conjunt, un mínim de 10.000 habitants per a designar, entre ells,
un vocal a l’Assemblea General.
Aquells municipis que trobant-se dins de l’àmbit territorial de les Comarques
Centrals no pertanyen a cap Mancomunitat i no compten amb els 10.000
habitants establerts per a incorporar-se podran signar un conveni específic
d’associació al Consorci si entre ells apleguen aquesta xifra poblacional al que
designaran al representat o representants designats davant del Consorci. Signat
el conveni entre els municipis interessats es sol·licitarà la incorporació a la
Presidència del Consorci als efectes que l’Assemblea, si es el cas, acorde la
signatura d’un conveni específic d’adhesió on es concretaran els termes de la
seua participació en el Consorci.
Aquells municipis que formen part de mes d’una Mancomunitat membre del
Consorci de Comarques Centrals hauran d’acordar i comunicar al Consorci la
mancomunitat a la que queden adscrits a efectes de la seua representativitat al
Consorci.

Les tasques de coordinació amb funcions gerencials de determinats projectes o
serveis podran ser objecte de contractació externa mitjançant el corresponent
contracte administratiu de serveis amb professional o empresa especialitzada
externa seguint els adequats processos administratius.
Els vocals seran nomenats i separats lliurement per les administracions
respectives i cessaran en perdre Ia condició representativa en virtut de la qual
hagueren estat designats.
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Formaran part de l’Assemblea General. amb veu però sense vot, el secretari,
l'interventor del Consorci, així com el/la coordinador/a general -si l'hi haguesels quals seran designats per l’Assemblea General entre funcionaris/es
pertanyents a les administracions consorciades prèvia la selecció corresponent.

Novè. La Comissió Executiva
La Comissió Executiva estarà integrada pel President, el V icepresident o
Vicepresidents i per nou (9) vocals que seran elegits per l’Assemblea General,
entre els seus membres, i es procurarà que en aquests existisca una
representació, tant dels municipis que constitueixen capital comarcal com de les
distintes mancomunitats que integren el territori de les comarques centrals
valencianes.
Aquest nombre podrà ser ampliat fins a un màxim de 17, per raó de noves
incorporacions, sense perjudici de l a seua ratificació per l’Assemblea General.
Formaran part de la Comissió, amb veu però sense vot, el secretari, l'interventor
del Fons del Consorci i, si s'escau, el/la coordinador/a general d'aquest.
En cas de cessament d'algun vocal per pèrdua de Ia seua condició
representativa o per qualsevol altra causa reglamentaria, es procedirà, per part
de l’Assemblea General, a elegir qui haja de substituir lo, el qual exercirà el
càrrec durant el temps que faltara a! seu antecessor per completar el període
d’actuació.
Deu. Atribucions de l’Assemblea General.
10.1 Correspondran a l ’ A s s e m b l e a G e n e r a l , amb caràcter general, les
atribucions necessàries per al desenvolupament i la realització de les finalitats
d'aquests estatuts i, en particular, les següents:
10.1.1 Elecció del president, vicepresident (o vicepresidents) i dels membres
que componen la Comissió Executiva.
10.1.2 La determinació de les directrius de gestió per a l’execució de les
finalitats del Consorci.

10.1.4 L’encàrrec de realització, l’aprovació dels projectes d'obres i
instal·lacions dels serveis compresos en !'àmbit d’actuació del Consorci, sense
perjudici de les competències que, en relació amb aquest, corresponguen a les
administracions publiques intervinents.
10.1.5 L’aprovació de la plantilla de llocs de treball del Consorci.
10.1.6 La designació del secretari, de l'interventor i del/la coordinador/a general.
10.1.7 La modificació dels estatuts del Consorci.
10.1 8 L’aprovació del Programa d’Actuació del Consorci, dels seus
pressupostos, examen i aprovació de comptes, aprovació d'operacions de crèdit
8
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10.1.3 L’encàrrec per a l’elaboració d'estudis, plans i programes per a
l’execució completa dels acords del Consorci.

i qualsevol altra classe de compromisos econòmics.
10.1.9 L’adquisició, l’alienació, el gravamen de bens i drets de que el Consorci
siga titular per qualsevol concepte.
10.1.10 L’aprovació de reglaments de regim interior i de serveis, així com les
tarifes corresponents i ordenances d'exaccions, d'acord amb les normes que
resulten d’aplicació.
10.1.11 La contractació de les obres i els serveis necessaris per dur a terrne les
seues finalitats.
10.1.12 L'exercici de les accions administratives i jurisdiccionals, i la defensa
dels procediments dirigits contra el Consorci.
10.1.13 Aprovar l a memòria de Ia gestió anual, i donar-ne compte a les
administracions consorciades.
10.1.14 Acordar la dissolució del Consorci.
10.1.15 Qualsevol altra funció que no estiga expressament atribuida als òrgans
de govern i administració del Consorci.
10.2 Seran delegables en Ia Comissió Executiva les atribucions dels números
10.1.3, 10.1.4, 10.1.9, 10.1.11 i 10.1.12 de l'apartat anterior.
10.3 La Comissió executiva actuarà com a Comissió Informativa de dictamen i
seguiment de la gestió del Consorci i igualment es constituirà com a Comissió
Especial de Comptes. No obstant per acord de l’Assemblea General es podrà
acordar la constitució especifica de comissions informatives per aquests
assumptes.

11.2 Publicar, executar i fer complir els acords de l’Assemblea General i de
la Comissió Executiva.
11.3 Ordenar les despeses fixes i d'atencions ordinàries dins dels límits fixats
en les bases d’execució del pressupost ordinari del Consorci.
11.4 Ordenar els pagaments.
11.5 Representar judicialment i administrativament el Consorci, amb poder per a
conferir manaments per a l'exercici d'aquesta representació, i exercir les
accions en cas d’urgència, sense perjudici de la ratificació posterior de
l’Assemblea General.
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Onze. A t r i b u c i o n s del President
11.1 Elaborar l'ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i cloure les sessions,
i dirigir les deliberacions decidint els empats amb vot de qualitat.

11.6 Dirigir i inspeccionar les activitats i els serveis del Consorci.
11.7 Delegar en el vicepresident, o vicepresidents, si s'escau, o en el/la
coordinador/a l'exercici de les atribucions indicades en els apartats precedents.
Dotze. L a C o o r d i n a c i ó G e n e r a l
La Coordinació General del Consorci p o d r à a t r i b u i r- s e a p e r s o n a l d e
les Administracions consorciades o com a conseqüència del
corresponent procés específic de selecció de personal.
Per a determinats projectes podrà ser contractada amb
professional o e mp re sa qu al i fi ca da mi tj a n çan t e l co rre sp o ne n t
contracte administratiu seguint els adequats processos administratius. En tot cas
es tractarà d’un titulat superior o empresa amb experiència acreditada en gestió
i execució de programes d’actuació de continguts similars als establits ales
finalitats d'aquests estatuts.
La coordinació general tindrà encomanades les funcions següents:
12.1 Executar i fer complir els acords.
12.2 Dirigir i inspeccionar els serveis i les activitats que es realitzen.
12.3 Assistir a les reunions dels òrgans col·legiats del Consorci amb veu però
sense vot.
12.4 Assessorar i informar el president quan aquest li ho requerisca i proposar-li
els dictàmens i assumptes resolutius que siguen necessaris per a la bona
marxa i gestió de les finalitats del Consorci.
12.5 Elaborar la memòria de la gestió anual del Consorci.
12.6 Les altres funcions de gestió que l ’ A s s e m b l e a General o l a
Comissió Executiva li encomanen.

Catorze. Sessions i acords
El regim de sessions i acords del Consorci i, en general, el seu funcionament,
s'ajustarà al que disposa la legislació de regim local, en tot allò que li siga
aplicable i sense perjudici de les especialitats derivades de la seua pròpia
organització.
Quinze. Regim de reunions
L’Assemblea General realitzarà una reunió ordinària, com a mínim, dues
vegades a !'any; i l a Comissió Executiva, una vegada a! trimestre; sense
perjudici de les sessions extraordinàries que convoque el president o les
proposen la tercera part dels membres, en aquest cas el president haurà de
convocar la reunió sol·licitada durant els 10 dies següents a la presentació de la
10
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Tretze. Secretari i interventor
El secretari i l'interventor seran designats entre funcionaris de les
administracions respectives amb les funcions que expressament se'ls
atribueixen en aquests estatuts.

sol·licitud.
A les sessions podran assistir, amb veu però sense vot, els tècnics i el personal
especialitzat que convinga escoltar en algun assumpte o assumptes
determinats.
De cada sessió de l’Assemblea General i de la Comissió Executiva
s'estendrà !'acta corresponent pel secretari del Consorci, l a qual, una vegada
aprovada en la sessió següent, serà transcrita en el llibre d'actes respectiu, el
qual haurà de ser foliat i enquademat, i legalitzat cada full amb la rubrica del
president, i en el qual s’expressarà, en la primera pagina, mitjançant diligencia
del secretari, el nombre de folis i la data d'obertura.
Durant el primer trimestre de cada any, l ’Asse mb l e a Ge n e ral haurà de
considerar la memòria de gestió de !'any anterior i la rendició de comptes
referida a aquest. En reunió que tindrà lloc durant l’últim trimestre de cada any,
l a Junta haurà de considerar el programa d’actuació i el pressupost de !'any
següent.
Setze. Acords i quòrum
Els acords de l ’Assemblea General i de la Comissió Executiva s'adoptaran
per majoria simple dels membres presents i en cas d'empat, es procedirà a
decidir mitjançant el vot de qualitat del president.
Serà necessària la majoria absoluta del nombre total de vots del Consorci per a
l a v alidesa dels acords de l ’ A s s e m b l e a G e n e r a l que s'adopten per a
la dissolució i liquidació del Consorci.
Disset. Ratificació d'acords
Les decisions i els acords del Consorci obligaran les entitats associades.
Nomes requeriran la ratificació pels ens consorciats els acords que impliquen
aportació o responsabilitat econòmica no prevista inicialment.

La publicació de les resolucions i els acords del Consorci es farà a mes dels
butlletins oficials en els quals siga procedent legalment, en els locals del domicili
del Consorci i en els de les administracions consorciades, sense perjudici de
donar-los la màxima difusió a traves dels mitjans de comunicació social.
Dinou. Impugnació d'acords
Els acords i resolucions del Consorci seran impugnables en via administrativa i
judicial de conformitat amb el que estableix Ia legislació de procediment
administratiu comú.
Vint . Gestió econòmica-financera.
11
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Divuit. Els principis d’actuació administrativa
L’actuació administrativa del Consorci es regira pels preceptes continguts en la
legislació sobre procediment administratiu comú, i es desenvoluparà d'acord
amb els principis d'economia, celeritat, eficàcia i servei als ciutadans.

12
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20.1 Recursos econòmics
La hisenda del Consorci està constituïda pels recursos previstos en la legislació
vigent de règim local i per les aportacions dels municipis i mancomunitats del
Consorci.
20.2 Ordenances fiscals
1. Per a la imposició, exacció, liquidació i cobrança dels seus recursos, el
Consorci aprovarà les ordenances corresponents als distints serveis, les quals
tindran força obligatòria de tots els integrants del Consorci, una vegada
aprovades.
2. Correspondrà als integrants del Consorci facilitar tota la informació necessària
per a la formació de padrons, altes, baixes i la resta de modificacions referides
als contribuents afectats pels distints serveis que constituïsquen els fins regulats
en articles anteriors.
3. El Consorci podrà en tot moment, pels seus propis mitjans, comprovar la
veracitat i exactitud de les dades a què es referix el número anterior.
20.3 Aportacions econòmiques
L’aportació econòmica necessària per a finançar es realitzarà per nombre
d'habitants de cadascun dels membres del Consorci.
Per a futurs serveis que vagi assumint el Consorci s'aniran adoptant els acords
de finançament convenients en cada cas, sempre d'acord amb la legislació
vigent.
En tot cas, es podran establir:
a) Una quota principal, en funció de l’ús, execució d’obres o per a l’establiment,
l’ampliació i la millora de serveis competència del Consorci.
b) Una quota complementària i obligatòria per a atendre les despeses
generals de conservació, entreteniment i administració, es realitzen o no els
servicis, en proporció al nombre d’habitants de dret de cada municipi, segons el
padró municipal.
c) Una quota extraordinària i obligatòria per a atendre les despeses d’aquest
caràcter.
d) Ingressos de dret privat.
e) Subvencions i altres ingressos de dret públic.
f) Taxes i preus públics i contribucions especials.
g) Els procedents d’operacions de crèdit.
h) Qualsevol altre ingrés o recurs que autoritze la legislació vigent.
Les aportacions dels membres del Consorci es fixaran anualment per a cada
exercici econòmic per l'Assemblea del Consorci.
20. 4 Característiques de les aportacions
1- Les aportacions dels integrants del Consorci tenen la consideració de
pagaments obligatoris i preferents per a les entitats que formen part del
Consorci.
2- Les aportacions econòmiques dels integrants del Consorci es realitzaran en la
forma i terminis que determine l'Assemblea General.
3- En el cas que algun integrant es retardara en el pagament de la seua quota

més d’un trimestre, el president requerirà el seu pagament en el termini d’un
mes. Transcorregut este termini sense haver fet efectiu el dèbit, el president
podrà sol·licitar dels òrgans de l’administració central, autonòmica o provincial, la
retenció de les quotes pertinents a càrrec de les quantitats que per qualsevol
concepte foren liquidades a favor de l’ajuntament deutor a fi que li les entrega al
Consorci.
4- Esta retenció és autoritzada expressament pels integrants del Consorci en el
moment d’aprovació dels presents Estatuts, sempre que s’acompanye la
certificació de descobert reglamentària en cada cas.
20.5 Pressupost
1.- El Consorci aprovarà anualment un pressupost de conformitat amb el que
disposa la legislació de règim local vigent.
2. El pressupost constituïx l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les
obligacions que, com a màxim, poden reconèixer, i dels drets que es prevegen
liquidar durant el corresponent exercici econòmic.
3. S’inclouran en el pressupost, les inversions que es puguen realitzar, així com
les seues fonts de finançament.
Vint-i-un. Patrimoni
1.- El patrimoni del Consorci estarà integrat per qualsevol classe de béns, drets i
accions que legítimament adquirisquen, bé en el moment de la seua constitució
o amb posterioritat. A este efecte haurà de formar-se un inventari de conformitat
amb el que disposen les disposicions vigents en la matèria.
2.- La participació de cada entitat del Consorci en este patrimoni es fixarà tant
inicialment, com d’ara en avant en funció del nombre d’habitants de dret de cada
entitat, segons el padró municipal.
No obstant això, i donades les característiques de les aportacions al Consorci,
podran ser tinguts en compte altres factors de ponderació.

Vint-i-tres. Programa d'activitats i pressupost d'inversions
El Consorci desenvoluparà la seua actuació d'acord amb un programa general
d'activitats, Ia vigència del qual s’estendrà al període que s'indique, i formarà
un pressupost ordinari anual, que s'ajustarà al que estableix la legislació
pressupostaria aplicable. El Consorci formularà, així mateix, un pressupost
d'inversions, en el qual s'hauran d'incloure les despeses d'aquest caràcter,
relatiu a l'activitat que li es pròpia, així com els ingressos derivats d’aquesta,
d'acord amb el que estableixen les normes generals que resulten d'aplicació.
Vint-i-quatre. Comptabilitat
El regim de comptabilitat, l'aprovació i la rendició de comptes s’ajustarà al que
que estableix Ia legislació general aplicable.
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Vint-i-dos. Execució d'obres i prestació de serveis
Per a l'execució de les obres i la prestació de serveis es confeccionarà el
projecte corresponent, en el qual es determinarà el sistema de finançament que
siga procedent, en consonància amb els recursos del Consorci.

Vint-i-sis. Causes de dissolució i posterior liquidació.
26.1 El Consorci podrà dissoldre's per les causes següents:
a) Per finalitzar l'objecte pel qual es va constituir.
b) Per acord unànime de les administracions consorciades.
c) Per Ia transformació del Consorci en una altra entitat que s'acorde per
unanimitat de les administracions consorciades.
L' acord de liquidació determinarà la forma en que s'haja de procedir a Ia liquidació dels bens del Consorci i a Ia reversió de les obres i les instal·lacions
existents a les entitats consorciades.
26.2 La dissolució del consorci produeix la seua liquidació i extinció. En tot cas
serà causa de dissolució que les finalitats per als quals va ser creat el consorci
hagen sigut complitdes.
26.3 L’Assemblea General com a màxim òrgan de govern del consorci en
adoptar l'acord de dissolució nomenarà un liquidador que serà un òrgan o
entitat, vinculada o dependent, de l'Administració Pública a la qual el consorci
estiga adscrit.
26.4 La responsabilitat que li corresponga a l'empleat públic com a membre de
l'entitat o òrgan liquidador serà directament assumida per l'entitat o
l'Administració Pública que ho va designar, qui podrà exigir d'ofici a l'empleat
públic la responsabilitat que, si escau, corresponga quan haja concorregut dol,
culpa o negligència greus conforme al previst en les lleis administratives en
matèria de responsabilitat patrimonial.
26.5 El liquidador calcularà la quota de liquidació que corresponga a cada
membre del consorci de conformitat amb el previst en els estatuts. Si no
estiguera previst en els estatuts, es calcularà l'esmentada quota d'acord amb la
participació que li corresponga en el saldo resultant del patrimoni net després de
la liquidació, tenint en compte que el criteri de repartiment serà el disposat en els
estatuts.
26.6. Mancant previsió estatutària, es tindran en compte tant el percentatge de
les aportacions que haja efectuat cada membre del consorci al fons patrimonial
del mateix com el finançament concedit cada any. Si algun dels membres del
consorci no hagués realitzat aportacions per no estar obligat a açò, el criteri de
repartiment serà la participació en els ingressos que, si escau, haguera rebut
durant el temps que ha pertangut en el consorci.
26.7 S'acordarà pel consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament
de la quota de liquidació en el supòsit en què aquesta resulte positiva.
26.8 Les entitats consorciades podran acordar, amb la majoria que s'establisca
en els estatuts, o mancant previsió estatutària per unanimitat, la cessió global
d'actius i passius a una altra entitat del sector públic jurídicament adequada amb
14
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Vint-i-cinc. Modificacions estatutàries
La modificació d'aquests estatuts, després d'acord de l ’A s s e m b l e a
G e n e r a l , haurà de ser ratificada per les administracions consorciades i
aprovada amb les mateixes formalitats que per a l'aprovació d'aquells.

la finalitat de mantenir la continuïtat de l'activitat i aconseguir els objectius del
consorci que s'extingeix. La cessió global d'actius i passius implicarà l'extinció
sense liquidació del consorci cedent.
Vint-i-set. Exercici del dret de separació
27.1 Qualsevol entitat consorciada podrà separar-se del Consorci sempre que
acomplisca les condicions següents:
a) Preavís d'un any dirigit al president del Consorci.
b) Estar a! corrent en el compliment de les obligacions i els compromisos
anteriors i garantir el compliment de les obligacions pendents.
c) Garantir que Ia separació no comportarà perjudicis per a la realització de
qualsevol dels serveis o les activitats del Consorci, ni perjudicis per als
interessos públics encomanats a aquest.

a) Es calcularà la quota de separació que corresponga a qui exercite el seu dret
de separació, d'acord amb la participació que li haguera correspost en el saldo
resultant del patrimoni net, d'haver tingut lloc la liquidació, tenint en compte el
criteri de repartiment disposat en els estatuts.
Mancant previsió estatutària, es considerarà quota de separació la que li
haguera correspost en la liquidació.
A falta de determinació de la quota de liquidació es tindran en compte, tant el
percentatge de les aportacions al fons patrimonial del consorci que haja efectuat
qui exerceix el dret de separació, com el finançament concedit cada any. Si el
membre del consorci que se separa no hagués realitzat aportacions per no estar
obligat a açò, el criteri de repartiment serà la participació en els ingressos que, si
escau, haguera rebut durant el temps que ha pertangut al consorci.
S'acordarà pel consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de
la quota de separació, en el supòsit en què aquesta resulte positiva, així com la
forma i condicions del pagament del deute que corresponga a qui exerceix el
dret de separació si la quota és negativa.
L'efectiva separació del consorci es produirà una vegada determinada la quota
de separació, en el supòsit en què aquesta resulte positiva, o una vegada s'haja
pagat el deute, si la quota és negativa.
b) Si el consorci estiguera adscrit, d'acord amb el previst en la Llei, a
l'Administració que ha exercit el dret de separació, haurà d'acordar-se pel
consorci a qui s'adscriu, de les restants Administracions o entitats o organismes
públics vinculats o dependents d'una Administració que romanen en el consorci,
15
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27.2 L'exercici del dret de separació sols produirà la dissolució del consorci
quan la resta dels seus membres, no acorden la seua continuïtat i seguisquen
romanent en el consorci, almenys, dues Administracions, o entitats o organismes
públics vinculats o dependents de més d'una Administració
27.3 Quan l'exercici del dret de separació no comporte la dissolució del consorci
s'aplicaran les següents regles:

en aplicació dels criteris establits en la Llei.
Vint-i-vuit. Incorporació de nous membres
Solament podran incorporar-se a aquest Consorci els municipis i les
mancomunitats de municipis pertanyents a les comarques centrals valencianes,
es a dir, els integrats en les comarques naturals de l’Alcoià, la Costera-Canal,
la Canal de Navarres, el Comtat, la Marina Alta i Marina Baixa, l a Safor i la
Vall d'Albaida.
Aquells municipis que, pertanyent a l 'àmbit territorial d'una mancomunitat
comarcal, legalment constituïda i integrant del Consorci, no formen part
d'aquella, solament podran integrar-s'hi a traves de la mancomunitat respectiva.
Els municipis de les comarques que no tinguen constituïda una mancomunitat
podran incorporar-se al Consorci, però hauran de reunir 10.000 habitants o mes
per designar, entre ells, els seus representants en l’Assemblea General. Mentre
es completa el procés, podran assistir a les reunions de l’Assemblea General
com a observa dors, amb dret a veu però sense vot.
Podran incorporar-se a aquest Consorci altres administracions o corporacions
de dret públic, així com entitats privades, sense finalitat lucrativa, que
perseguisquen finalitats d’interès públic concurrents amb l'objecte i les finalitats
del Consorci. Aquesta incorporació ho serà en Comissions Tècniques de Treball
en els termes que es determinen per la Comissió Executiva i inclús en la
Comissió Executiva o Assemblea General amb veu però sense vot.

Vint-i-nou. Dret supletori
En tot allò no establit en aquests estatuts, serà d’aplicació allò establert a la
Llei 40/2015 d’1 d’octubre del Regim Jurídic del Sector Públic , la normativa
autonòmica aplicable, i pel que fa al regim de dret de separació dissolució,
liquidació i extinció s’estarà a allò establert al Codi civil sobre la societat civil, a
excepció del regim de liquidació que es sotmetrà a allò disposat a l’article 97 de
la Llei 40/2015 d’1 d’octubre del Regim Jurídic del Sector Públic i en el seu
defecte al reial Decret legislatiu 1/2010 de 2 de juliol.
Les normes de la Llei 7/85 de 2 d’abril i la Llei 27/2013 de 21 de desembre de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local sobre els consorcis tindran
caràcter també supletori respecte de la Llei 40/2015.
DISPOSICIO ADDICIONAL
Es ratifiquen i es consideren vàlids els acords adoptats per la Xarxa de Ciutats
de les Comarques Centrals Valencianes que consten en acta formal, subscrita
16
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Correspon a Ia Comissió Executiva la decisió d'acceptar la incorporació de
noves entitats, desprès de l a sol·licitud d'aquestes, sempre que accepten les
condicions que resulten del Conveni de Col·laboració, aquelles que els siguen
imposades i que aproven aquests estatuts. L'acord de la Comissió Executiva
haurà de ser ratificat per l’Assemblea General i determinarà Ia possible
representació i participació econòmica del nou membre en els òrgans del
Consorci.

pel president d'aquella i el secretari de l'ajuntament i mancomunitat respectius.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
L'entrada en vigor d'aquests estatuts es produirà a partir de l a publicació de
l'acord d’aprovació definitiva en els butlletins oficials de les administracions
intervinents.
Segona
La reunió constitutiva de la Junta General del Consorci es produirà durant els 20
dies següents al de la publicació de l'acte d'aprovació del Consorci; en la
mateixa reunió, s'haurà de procedir a la designació i constitució de la Comissió
Executiva del Consorci, i a la fixació de la data i l'hora de realització de les
reunions.
La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics
municipals, i es produeixen les següents intervencions, que es poden consultar i
escoltar en el fitxer d'àudio adjunt al document amb el nom següent i amb el
vídeo que podrà copiar l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:

–
–
–
–

Juan Giner Company, portaveu del grup municipal Ciudadanos:
Manifesta el sentit del vot a favor.
Mª José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta el
sentit del vot com abstenció.
Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Compromís:
Manifesta el sentit del vot a favor.
Miquel Lorente López, portaveu del grup municipal EUPV: AC:
Manifesta el sentit del vot a favor.
Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Manifesta el
sentit del vot a favor.

Àudio: 02.mp3
Vídeo: http://videople.es/745
3r. EXP. NÚM. 5325/2017, SOL·LICITUD COMPATIBILITAT LABORAL
DE MARIA ANGELES GINER MARTÍNEZ.
Se n'adona dels antecedents de l'expedient on figura informe del
Departament de Planificació i Gestió de Recursos Humans, on entre altres
consideracions jurídiques es fa constar que:
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–

“El personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà
percebre, excepte en els supòsits previstos en la mateixa (els esmentats en
l'apartat 2º anterior), més d'una remuneració amb càrrec als pressupostos de les
Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses d'elles depenents;
entenent-se per remuneració qualsevol dret de contingut econòmic derivat,
directa o indirectament, d'una prestació o servei personal, siga la seua quantia
fixa o variable i la seua meritació periòdica o ocasional (article 1º-2 de la Llei
53/1984)”.
En conseqüència, es proposa la denegació de la compatibilitat de Maria
Angeles Giner Martínez per a l'exercici de les seues funcions de subalterna
d'aquest Ajuntament i l’activitat pública d'auxiliar de biblioteca a l'Ajuntament de
Rotglà.
Vist que l'expedient ha estat fiscalitzat de conformitat per la Interventora.
Vist el dictamen favorable de la Comissió de Règim Interior, Hisenda i
Especial de Comptes.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un regidors que de dret i fet
componen la corporació, ACORDA:
Primer. Denegar la sol·licitud de reconeiximent de la compatibilitat
formulada per la funcionaria interina, Maria Angeles Giner Martínez, per exercir
l'activitat pública, d'auxiliar de biblioteca a l'Ajuntament de Rotglà, atès que
solament és possible compatibilitzar dos treballs públics excepcionalment en els
àmbits docent (universitari i investigador) i sanitàri, amb importants limitacions en
ambdos casos.

Tercer. Notificar el present acord a la interessada i adonar del mateix a la
Regidora Delegada de Recursos Humans i a la Regidora Delegada de Benestar
Social.
La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics
municipals, i es produeixen les següents intervencions, que es 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:
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Segon. Informar a la interessada que la contravenció del règim
d'incompatibilitats constitueix infracció greu al règim disciplinari dels funcionaris
públics.

Manifesta el sentit del vot a favor, tant per a este punt, com per al 4r i
5è, de conformitat amb els informes dels tècnics.
–

Miquel Alcocel Maset, regidor del grup municipal EUPV: AC: Diu que
es tracta en el plenari perquè la Llei d'Incompatibilitats de l'any 84 així
ho estableix, que estàn d'acord amb els informes i dictamen de la
Comissió, però que en altres ocasions quan el dictamen siga negatiu,
que es retiren abans de tractar-se en el plenari.

–

Empar Penadés Estrela, regidora del grup municipal Compromís:
Assenyala que es va comunicar a les persones interessades que
anava a portar-se al plenari amb proposta negativa.

Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/746
4t. EXP. NÚM. 626/2018, SOL·LICITUD COMPATIBILITAT LABORAL DE
MARIA SEO PERUCHO TORREGROSA.

"No pot autoritzar-se o reconèixer-se compatibilitat alguna al personal que
exerceix llocs que comporten la percepció de complements específics o
concepte equiparable. No obstant açò, per a l'exercici d'activitats privades, podrà
autoritzar-se o reconèixer-se compatibilitat quan es tracte de personal que
exercisca llocs de treball que comporten la percepció de complements
específics, o concepte equiparable la quantia del qual no supere el 30 per 100
de la seua retribució bàsica exclosos els conceptes que tinguen el seu origen en
l'antiguitat (article 16, 1 i 4 de la llei 53/1984)"
En conseqüència, es proposa la denegació de la compatibilitat de Maria
Seo Perucho Torregrosa per a l'exercici de les seues funcions de professora de
música del Conservatori de Música “Lluís Milá” i l’activitat privada de 5 hores
setmanals en règim d'autònom.
Vist que l'expedient ha estat fiscalitzat de conformitat per la Interventora.
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Se n'adona dels antecedents de l'expedient on figura informe del
Departament de Planificació i Gestió de Recursos Humans, on entre altres
consideracions jurídiques, i dins l'apartat de les normes relatives a
incompatibilitats per a l'acompliment d'una segona activitat tant en el sector
públic com en el sector privat, es fa constar que:

Vist el dictamen favorable de la Comissió de Règim Interior, Hisenda i
Especial de Comptes.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, dels vint membres presents,
ACORDA:
Primer. Denegar la sol·licitud de reconeixement de la compatibilitat
formulada per la funcionaria interina, Maria Seo Perucho Torregrosa, per a
exercir una activitat privada de 5 hores setmanals en règim d'autònom, atès que
les retribucions que percep en concepte de complement específic, superen el 30
per 100 de la seua retribució bàsica exclosos els conceptes que tenen el seu
origen en l'antiguitat, sense entrar en la valoració de l'activitat duta a terme per
l'esmentada funcionaria en règim d'autònom respecte l'establit en l'article 3-1 i
l'article 11 de la Llei 53/1984.
Segon. Informar a la interessada que la contravenció del règim
d'incompatibilitats constitueix infracció greu al règim disciplinari dels funcionaris
públics.
Tercer. Notificar el present acord a la interessada i adonar del mateix a la
Regidora Delegada de Recursos Humans i de Conservatori.

–

Mª José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta que
en el punt anterior ho tenien clar, però en este i en el 5 è, no tenien tant
clar, perquè es tractava d'una sol·licitud dins de l'àmbit docent, però
després de veure els informes en la Comissió Informativa, ho tenen
clar, per tant, el seu vot serà en el sentit del dictamen.

Àudio: 04.mp3
Vídeo: http://videople.es/747
5è. EXP. NÙM. 628/2018, SOL·LICITUD COMPATIBILITAT LABORAL
DE JUAN FURIÓ TENDERO.
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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 amb el vídeo que
podrà copiar l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:

Se n'adona dels antecedents de l'expedient on figura informe del
Departament de Planificació i Gestió de Recursos Humans, on entre altres
consideracions jurídiques, i dins l'apartat de les normes relatives a
incompatibilitats per a l'acompliment d'una segona activitat tant en el sector
públic com en el sector privat, es fa constar que:
"No pot autoritzar-se o reconèixer-se compatibilitat alguna al personal que
exerceix llocs que comporten la percepció de complements específics o
concepte equiparable. No obstant açò, per a l'exercici d'activitats privades, podrà
autoritzar-se o reconèixer-se compatibilitat quan es tracte de personal que
exercisca llocs de treball que comporten la percepció de complements
específics, o concepte equiparable la quantia del qual no supere el 30 per 100
de la seua retribució bàsica exclosos els conceptes que tinguen el seu origen en
l'antiguitat (article 16, 1 i 4 de la llei 53/1984)."
En conseqüència, es proposa la denegació de la compatibilitat de Joan
Furió Tendero per a l'exercici de les seues funcions de professor de música del
Conservatori de Música “Lluís Milá” i l’activitat privada de professor de música en
la Societat Musical d'Alzira.
Vist que l´expedient ha estat fiscalitzat de conformitat per la Interventora.
Vist el dictamen favorable de la Comissió de Règim Interior, Hisenda i
Especial de Comptes.

Primer. Denegar la sol·licitud de reconeixement de la compatibilitat
formulada pel funcionari interí, Joan Furió Tendero, per a exercir una activitat
privada com a professor de música de la Societat Musical d'Alzira, atès que les
retribucions que percep en concepte de complement específic, superen el 30 per
100 de la seua retribució bàsica exclosos els conceptes que tenen el seu origen
en l'antiguitat, sense entrar en la valoració de l'activitat duta a terme per
l'esmentat funcionari en la Societat Musical d'Alzira respecte l'establit en l'article
3-1 i l'article 11 de la Llei 53/1984.
Segon. Informar a l'interessat que la contravenció del règim
d'incompatibilitats constitueix infracció greu al règim disciplinari dels funcionaris
públics.
Tercer. Notificar el present acord a l'interessat i adonar del mateix a la
Regidora Delegada de Recursos Humans i de Conservatori.
21
EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA
PLE ORDINARI NÚM. 3, DE 24 DE MARÇ DE 2018

Codi Validació: 453XCYE2PEXDAYX25SDNJX57L | Verificació: http://xativa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 36

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

6è. EXP. NÙM. 153/2018, APROVACIÓ D'UN PRÉSTEC A LLARG
TERMINI PER IMPORT DE 1.625.000€, PEL FINANÇAMENT DE LES
INVERSIONS.
Se n’adona dels antecedents de l’expedient en el que consta proposta de
l'Alcalde per a iniciar expedient per a la contractació del préstec d’inversions de
2018, per import de 1.625.000,00 €, en les condicions establertes en les bases
d’execució del pressupost.
Vist que, als efectes previstos en l’article 53 de la TRLRHL, dels estats
financers que reflecteixen la liquidació dels Pressupostos de 2017, els resultats
corrents i els resultats de l’activitat ordinària de l’exercici, es dedueix un estalvi
net positiu. Així mateix, el volum total del capital viu de les operacions de crèdit
vigents a curt i llarg termini, incloint l’import de l’operació projectada, representa
el 42,52 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici de 2017. També es
cumpleix l'objetiu d'estabilitat pressupostària i la regla de la despesa.
Vist que d’acord amb el que estableix l’article 53.1 del TRLRHL la present
operació de crèdit, no està condicionada a l’autorització de la Generalitat.
Vist l’informe de gestió financiera on s’analitzen les càrregues financeres
que generen les ofertes presentades per les diferents entitats financeres, i on es
proposa contractar amb la “BBVA”, per ser l’oferta econòmicant més favorable.
Vist que l’expedient ha estat fiscalitzat de conformitat.

El Ple de l'Ajuntament, per quinze 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 cinc vots dels regidors del grup
municipal EUPV: AC), sis abstencions (els cinc dels regidors del grup municipal
PP i la del regidor del grup municipal Ciudadanos) i cap vot en contra, ACORDA:
Primer. Aprovar el contracte de préstec amb BBVA per import de
1.625.000 €, per a finançar diverses obres del pressupost d'inversions de
l'exercici 2018 amb subjecció a les següents característiques:
Termini de disposició de fons: des de la data de formalització fins el
31/12/2018.
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Vist que la comissió de Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes va
dictaminar favorablement.

Carència: Des de la data de formalització del contracte dins el 31/12/2019,
període en què només es pagaran interessos.
Termini d'amortització: el principal s'amortitzarà en el termini de deu anys,
a partir de l’1 de gener de 2020, data de finalització del període de carència, per
mitjà del pagament de 40 quotes de 40.625,00 €.
Tipus d'interés: EURIBOR trimestral més 0,48%, sense arredoniment,
amb revisió trimestral.
Comissió d’obertura: 0,00 %
Segon. Facultar l'alcalde per a l'execució del present acord i la firma de
tots els documents que siguen necessaris en Dret.
Tercer. Notificar el present acord a BBVA, i a totes les entitats que hagen
presentat ofertes, així com a l'Oficina Pressupostària, per al seu coneixement i
efectes.

–
–
–

–

–
–

Juan Giner Company, portaveu del grup municipal Ciudadanos:
Manifesta el sentit del vot com abstenció.
Mª José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta el
sentit del vot com abstenció.
Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Compromís: Diu
que es tracta d'un prèstec per a financiar inversions i no despesa
corrent.
Miquel Lorente López, portaveu del grup municipal EUPV: AC:
Manifesta el sentit del vot a favor, i que es tracta d'un prèstec per
financiar inversions del procés participatiu.
Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Explica que
amb el prèstec es financien obres del Pla d'inversions.
Sr. Alcalde-President, manifesta que les característiques del prèstec es
van aprovan quan es va aprovar el pressupost, i que l'endeudament de
l'ajuntament ha baixat de 18.000.000 € en l'any 2015 a 8.000.000 € en
el 2018.
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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:

Àudio: 06.mp3
Vídeo: http://videople.es/748
7è. EXP. NÚM. 1757/2015, PROPOSTA DE CANVI DEL VOCAL
REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT, COM A VOCAL DEL CONSELL
ESCOLAR DEL CENTRE COL·LEGI PÚBLIC TERESA COLOMA.
Vist l'acord del Ple de la corporació, en sessió ordinària, celebrada el dia
25 de juliol de 2015, en el qual es designen representants de la corporació en
òrgans col·legiats.
Vista la instància que presenta per registre d'entrada d'aquest Ajuntament,
núm. 2018-E-RC-1568, de data 15 de febrer de 2018, el portaveu del Grup
Municipal Socialista a l'Ajuntament de Xàtiva, Ignacio Reig Sanchis, en la qual
sol·licita, acollint-se al que marca la legalitat vigent, la substitució com a
representant d'Ajuntament en el Consell Escolar del Col·legi Públic Teresa
Coloma, de Julio Llerena, per Ricardo Martínez Navarro, amb DNI20417791R.
Vist l’informe proposta de la tècnica mitjana de Promoció Lingüística, que
es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable, i fiscalitzat favorablement per la interventora municipal, es procedeix
al dictamen per la Comissió Informativa de Comissió Sociocultural i Promoció
Econòmica, que s'eleva a l'aprovació del Ple de l'Ajuntament.

Vist l'informe que emet el 23 de gener de 2018, el departament
d'Educació, en el qual indica el procediment a seguir, amb la conformitat al
mateix del director de l'àrea Cultural i la fiscalització favorable de la interventora
municipal de Fons.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Sociocultural i Promoció
Econòmica, de 14 de març de 2018, proposant al Ple de la Corporació
l’aprovació la substitució esmentada.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un regidors que de dret i fet
componen la corporació, ACORDA:
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Per açò, de conformitat amb l'establert en els articles 172 i 175 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, per qui
subscriu s'eleva la següent proposta d'acord:

Primer. Deixar sense efecte el nomenament de Julio Llerena com a
representant del Grup Municipal Socialista, en el Consell Escolar del CPEI
Teresa Coloma, a tots els efectes.
Segon. Designar Ricardo Martínez Navarro, amb DNI20417791R, com a
representant del Grup Municipal Socialista, en el Consell Escolar del CPEI
Teresa Coloma, a tots els efectes.
Tercer. Notificar el nomenament a les persones i institucions
interessades, perquè en prenguen coneixement i efectes procedents.

8è. EXP. NÙM. 2202/2015, PROPOSTA DE CANVI DEL VOCAL
REPRESENTANT DE COMPROMÍS, COM A VOCAL I SUPLENTS DE LA
JUNTA RECTORA DEL CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL.
Vist l'acord aprovat pel Ple d'aquest Excelentíssim Ajuntament, en sessió
ordinària del dia 25 de febrer de 2017, designant i nomenant com a vocals de la
Junta Rectora del CEM, com a representants de COMPROMÍS, com a vocal
titular a la regidora Pilar Gimeno Calabuig, i com a suplent a Cristina Suñer
Tormo.

Considerant el que es disposa en els Estatuts del Consell Esportiu
Municipal, òrgan autònom local de l'Ajuntament de Xàtiva, publicats en el Butlletí
Oficial de la Provincial de València, 22 maig 1989 i la seua recent modificació
publicada en el Butlletí Oficial de la Provincial de València, 21 de setembre de
2016, que estableix en el seu tenor literal següent:
(…) “Junta Rectora.
Article 9.
9.1. Composició de la Junta Rectora.
Vocals:
Un representant proposat per cada grup polític amb representació en el Ple
Municipal que no necessàriament haurà d’ostentar la condició de regidor/a de
l’Ajuntament de Xàtiva (...)
25
EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA
PLE ORDINARI NÚM. 3, DE 24 DE MARÇ DE 2018

Codi Validació: 453XCYE2PEXDAYX25SDNJX57L | Verificació: http://xativa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 36

Vista la petició del grup municipal Compromís, de data 21 de febrer de
2018, on nomena a Ferran Feliu Reig com a representant del citat grup,com a
vocal en la Junta Rectora del Consell Esportiu Municipal, i com a suplent a
Cristina Suñer Tormo i a la regidora Pilar Gimeno Calabuig, per a que qualsevol
d’ambues puga substituir al titular.

Considerant els Estatuts del Consell Esportiu Municipal, publicats en el
Butlletí Oficial de la Provincial de València, 22 de maig de 1989 i la seua recent
modificació publicada en el Butlletí Oficial de la Provincial de València, 21 de
setembre de 2016, concretament l'article. 9.1. 3).
Vist l’informe proposta de la Directora de l’àrea social i Secretaria
delegada del CEM, que es considera que l'expedient ha seguit la tramitació
establida en la legislació aplicable, i fiscaliztat favorablement per la Interventora
municipal.
Per açò, de conformitat amb l'establit en els articles 172 i 175 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, per la
Comissió Informativa Permanent Sociocultural i Promoció Econòmica, es
dictamina favorablement la proposta, per unanimitat dels seus membres.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un regidors que de dret i fet
componen la corporació, ACORDA:
Primer. Designar i nomenar com a vocal de la Junta Rectora del CEM, al
Sr. Ferran Feliu Reig, DNI 20408004-N, en qualitat de representant del grup
municipal Compromís i que per raó de càrrec deurà integrar-se com a membre
de ple dret, amb veu i vot, en la Junta Rectora del CEM, així com nomenar i
designar com a suplents, a les regidores Cristina Suñer Tormo i a Pilar Gimeno
Calabuig.
Segon. Notificar als interessats, i donar compter al President i Secretària
del CEM, als efectes de la seua inclusió com a membre en el CEM.

Vista la notificació de data 3 de març de 2018, del Secretari General de
l'IVAJ, per la qual comuniquen que han seleccionat el projecte de Camp de
Voluntariat Juvenil "La Costa del Castell" d'àmbit Nacional que és celebrarà del
15 al 27 de juliol del 2018 en la ciutat de Xàtiva.
Vist el projecte redactat per Laura Salinas, de Camp de Voluntariat Juvenil
"La Costa del Castell".
Vista la proposta de la Regidora de Joventut, d'acceptació del projecte i la
realització del camp de treball en Xàtiva.
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9è. EXP. NÚM. 1534/2018, ACCEPTACIÓ DEL PROJECTE DE CAMP DE
VOLUNTARIAT PER L'IVAJ.

Vist que existeix crèdit adequat i suficient per a atendre la present
despesa a càrrec del vigent pressupost de 2018, partida de joventut, RC 4877,
aplicació pressupostària 4D1/3341/22609
Vist l’informe proposta de la Directora de l’Àrea Social, que es considera
que l'expedient ha seguit la tramitació establida en la legislació aplicable, i
fiscaliztat favorablemt per la Interventora municipal.
Per açò, de conformitat amb l'establit en els articles 172 i 175 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, per les
Comisions Informatives Sociocultural i de Promoció Econòmica i la Comissió de
Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes, de data 14 i 16 de març
respectivament, aprovant favorablement la proposta.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un regidors que de dret i fet
componen la corporació, ACORDA:
Primer. Aprovar el projecte, elaborat per l'oficina del departament de
joventut de l'Ajuntament, redactat per Laura Salinas, del Camp de Voluntariat
Juvenil "La Costa del Castell".
Segon. Acceptar la realització del referit camp de treball amb les
condicions establides pel L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) una vegada
seleccionat el projecte de camp de voluntariat juvenil La Costa del Castell,
d'àmbit nacional, que acollirà 20 voluntaris, de 15 a 17 anys, del 15 al 27 de
juliol, per la qual:

•
•
•
•
•
•
•
•

Organització i tramitació de les sol·licituds dels jóvens voluntaris
Intercanvi de places amb les comunitats autònomes
Gestió i difusió de la informació sobre el camp per a coneixement de tots
els jóvens
Alimentació en règim de pensió completa dels participants
Servei d'animació, incloent-hi un vehicle i un telèfon mòbil
Programa d'animació per als voluntaris
Material de neteja per a l'allotjament
Material de farmaciola de primers auxilis

I l'Ajuntament de Xàtiva, aportarà per al desplegament i l’execució del
camp devoluntariat, amb càrrec al seu pressupost, serà la següent:
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L'IVAJ aportarà els recursos següents:

•
•
•
•
•
•

Projecte de treball
Allotjament amb espais comuns per a assemblees, tallers, etc, llits i
equipament de serveis higiènics adequats (lavabos, dutxes, etc.)
Cuina amb equipament i material de parament i menjador
Equip tècnic per a la direcció del treball a realitzar
Materials i ferramentes que calen per al treball
A més, l'ajuntament haurà de gestionar, davant de l'administració
competent, els permisos que corresponguen per a les activitats en què
siga preceptiu, i posseir l'autorització abans de l'inici de les activitats. De
tot això haurà de facilitar còpia a l'IVAJ, almenys un mes abans de l'inici
delcamp, i serà responsabilitat de l'entitat la seua tramitació i consecució.

Tercer. Aprovar la despesa de 2.000 euros, acreditant que existeix crèdit
adequat i suficient per a atendre la present despesa a càrrec del vigent
pressupost de 2017, partida de Joventut, altres activitats, RC 4877, aplicació
pressupostària 4D1/3341/22609.
Quart. Donar compter a l’IVAJ, així com al Sr. Velasco, arqueòleg
municipal perquè faça el seguiment del projecte, i a la TASOC, Sra. Salinas,
como a responsable del projecte, a la regidora de Joventut, i a l'oficina
pressupuestària.

–
–
–
–
–

Juan Giner Company, portaveu del grup municipal Ciudadanos:
Manifesta el sentit del vot a favor.
Mª José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta el
sentit del vot a favor.
Empar Penadés Estrela, regidora del grup municipal Compromís: Diu
que es tracta d'un projecte que és molt complet.
Francesca Chapí Albero, regidora del grup municipal EUPV: AC:
Manifesta que és imporant el tema del voluntariat.
Lena Baraza Lorente, regidora del grup municipal PSOE: Explica que
és tracta d'una iniciativa que és va fer l'any passat, va tindre molt bon
acolliment, i és vol repetir.
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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:

Àudio: 09.mp3
Vídeo: http://videople.es/749
10è. 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 64 fins al 154 (corresponents al mes de febrer de 2018).
L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.

11è. DACIÓ DE COMPTE MATÈRIES DELEGADES EN LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL
No hi ha cap assumpte per a tractar.
12è. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS:

12.1è. MOCIÓ SOBRE EL RESTABLIMENT DE LA SUBSCRIPCIÓ
OBLIGATÒRIA DEL CONVENI ESPECIAL DE SEGURETAT SOCIAL DELS
CUIDADORS/RES NO PROFESSIONALS DE PERSONES EN SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA I L'INGRÉS DE LA SEUA CORRESPONENT COTITZACIÓ A
CÀRREC EXCLUSIVAMENT DE L'ESTAT.
Seguidament, es dóna lectura pel Sr. Secretari, de la Moció presentada
pels Portaveus dels Grups municipals PSPV-PSOE i EUPV-XÀTIVA, el dia 21 de
29
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El secretari assenyala que per a tractar els assumptes següents, cal
acord de ratificació de la inclusió dels assumptes en l'ordre del dia, a fi de tractar
sobre els mateixos, atès que no havien estat dictaminats prèviament. Aquestes
ratificacions s'acorden per unanimitat dels vint-i-un membres presents.

març de 2018 i registre d'entrada número 2686, sobre el restabliment de la
subscripció obligatòria del conveni especial de Seguretat Social dels
cuidadors/res no professionals de persones en situació de dependència i l'ingrés
de la seua corresponent cotització a càrrec exclusivament de l'Estat, del següent
tenor literal:
«L'estructura familiar com a suport i marc d'atenció i cures està
reconeguda jurídicament en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció
de l'Autonomia personal i Atenció a les persones en situació de Dependència
(LPAAD).
Aquesta norma reconeix entre les prestacions econòmiques del catàleg,
la prestació econòmica per a cures dins l'entorn familiar i suport a cuidadors/res
no professionals, comunament denominada ajuda al cuidador/a no professional
o informal.

Entenem que en arreplegar en la Llei aquesta cobertura social el
legislador va pretendre donar-los als cuidadors/es no professionals dins de
l'entorn familiar una atenció particularitzada que, fins al moment, es trobava orfe
d'una protecció específica per part de les normes de la Seguretat Social. I, en
aquest sentit, es va articular el seu corresponent reflex en aquest àmbit a fi de
dispensar una certa acció protectora (jubilació, incapacitat permanent, mort, etc.)
als qui es dediquen de manera no professional a aquestes tasques, fins i tot amb
sacrifici del seu desenvolupament professional (reducció de jornada o abandó de
l'activitat professional pròpia), en molts casos.
La incorporació dels cuidadors/res no professionals a la Seguretat Social,
així com les regles sobre afiliació, alta i cotització (anunciats en l'article 18.3 i
disposició addicional 4a de la Llei de Dependència) es va produir a través d'un
reglament de desenvolupament: el RD 615/2007, d'11 de maig, pel qual es
regula la Seguretat Social dels cuidadors/es de les persones en situació de
dependència.
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Malgrat tractar-se d'una figura excepcional, des del moment en què es va
aprovar la Llei es va regular, per vegada primera en la nostra legislació, una
protecció específica d'aquestes cures. Aquest reconeixement contrasta a priori
amb el que clarament sembla ser l'objectiu final de la Llei, que no és un altre que
establir un model professionalitzat de prestació de serveis mitjançant la seua
encomana a una xarxa de serveis públics o concertats (tal com arreplega la
seua exposició de motius). Ara bé, cal no oblidar la importància que en
l'actualitat representa la cura de la persona depenent dins l'entorn familiar, per
açò, aquest recurs s'ha convertit, en un destacat nombre de situacions, en una
de les solucions més demandades pels beneficiaris/es de les prestacions del
sistema.

Aquests cuidadors/es informals o no professionals s'havien d'incloure en
el Règim General de la Seguretat Social i van quedar incorporats al mateix a
través de la subscripció del corresponent conveni especial (article 2.1 RD), sent
l'Ordre TAS/2632/2007, de 7 de setembre, per la qual es modificava l'Ordre
TAS/2865/2003, de 13 d'octubre, que regula el conveni especial en el sistema de
la Seguretat Social, la que va venir a desenvolupar el conveni especial per als
cuidadors/es no professionals.
No obstant això, com a mesura d'ajust, una entre les múltiples que van
afectar greument el desenvolupament de la LPAAD i del seu esperit, el Reial
Decret Llei 20/2012 del govern de Mariano Rajoy, a partir de la seua entrada en
vigor, va disposar que el conveni especial regulat en el Reial Decret
615/2007,d'11 de maig, tindria, per als cuidadors/es no professionals, caràcter
voluntari i les cotitzacions a la Seguretat Social per aquest conveni especial
serien a càrrec exclusivament del subscriptor del mateix a partir del 01.01.2013,
amb un règim transitori per als ja existents des de l'1 de setembre fins al 31 de
desembre de 2012.

L'«expulsió» d'aquesta cobertura, convertint el conveni especial amb
la Seguretat Social de subscripció obligatòria en voluntària, va suposar un dels
punts de reculada en l'aplicació de la LPAAD més controvertit, per la qual
cosa devia replantejar-se reprendre aquesta obligatorietat i l'abonament de les
cotitzacions a càrrec de l'Estat, partint d'un doble enfocament: la recuperació
dels drets ja conquerits i perquè des d'un punt de vista econòmic-social suposa
reconèixer amb efectes pràctics la funció dels cuidadors i cuidadores dins
l'entorn familiar del dependent i constitueix una merescuda contraprestació a la
tasca que realitzen. A més, encara que siga per la base mínima, per a alguns
cuidadors i cuidadores aquesta pot arribar a constituir l'única forma d'accedir a
algun tipus de prestació contributiva (jubilació, incapacitat permanent, etc.).
Cal a més assenyalar que l'impacte de gènere ha resultat altament
negatiu en el cas de les dones, que tradicionalment han anat assumint el rol de
cuidadora en les societats mediterrànies i llatines i han resultat les grans
desprotegides per aquesta mesura. Segons dades de l'IMSERSO, a 30 de
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Els efectes van ser devastadors. Segons dades de la TGSS (llistat de
moviments d'alta i baixa dels cuidadors/es no professionals) es va passar de
179.829 cuidadors/es amb cobertura a 31 de juliol de 2012 a 23.933 a data 31
de desembre de 2012. El Govern va defensar la mesura xifrant el seu impacte
en un estalvi de 439 milions d'euros, segons la referència continguda en l'epígraf
de racionalització del sistema de la dependència, inclosa en el programa
d'estabilitat remés a Brussel·les (Informe Observatori febrer 2016).

setembre de 2017, de les 8.727 altes en el conveni especial de cuidadors/es no
professionals de persones en situació de dependència, 7.746 són dones i
solament 981 són homes.
D'altra banda, és indubtable que en molts casos, amb la supressió
d'aquesta cobertura social, a partir de 2012, molts hi han detret part de la
prestació econòmica per a destinar-la a sufragar el cost de cotització, amb el
consegüent efecte de desafecció emocional i material i la pèrdua en l'estàndard
de qualitat de vida del cuidador o cuidadora.
D'altra banda, a Espanya hi ha més d'1.200.000 persones amb
dependència que tenen al mateix temps una discapacitat reconeguda. El dia
d'avui 400.000 persones es troben a l'espera d'una prestació, i més de
100.000 han mort abans de rebre la prestació a la qual tenien dret. Malgrat açò,
el Govern del PP ha frenat en sec el desenvolupament de la Llei de
Dependència. Ha retallat més de 2.000 milions durant els últims quatre anys, i a
més ha implantat nombrosos copagaments en tots els serveis de dependència.
El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir
l'estabilitat pressupostària va introduir nombroses modificacions a la Llei de
Dependència. Entre aquestes modificacions estava el canvi en la regulació del
conveni especial en el sistema de la Seguretat Social dels cuidadors/es no
professionals de les persones en situació de dependència. Aquesta mesura va
afectar unes 180.000 persones que tenien subscrit el conveni especial, de les
quals, el 93% són dones.

El Ple de l'Ajuntament, per setze 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 cinc vots dels regidors del grup
municipal EUPV: AC i el vot del regidor del grup municipal Ciudadanos), cinc
vots en contra (els cinc dels regidors del grup municipal PP) i cap abstenció,
ACORDA:
Primer. A restablir, donant per a açò l'impuls normatiu
necessari, l'obligatòria subscripció del conveni especial de Seguretat Social dels
cuidadors/es no professionals de persones en situació de dependència, així com
l'ingrés de la seua corresponent cotització a càrrec exclusiu de l'Estat.
Segon. A recuperar els nivells de finançament a la Llei de la Dependència
per part dels Pressupostos Generals de l'Estat, previs a les retallades del 2012.
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Per tot açò, les Plataformes en Defensa de la Llei de Dependència del
País Valencià sol·licitem que, per mitjà d'aquesta MOCIÓ, s'inste al Govern
d'Espanya»
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Àud
io
: 12
.01
.mp3

«Quiero llevar esta moción adelante. Es muy corta, porque no hace falta
poner muchas palabras para expressar nuestro sentimiento y como nos
sentimos estos días atrás.
Hace tan solo 12 días, conocimos la mala noticia de la muerte del
pequeño Gabriel. Estuvimos otros 12 días esperando el desenlace de su
desaparición. Y aunque todos nos esperábamos lo peor, todavía manteníamos
hasta el final la esperanza de encontrarlo vivo.
No pudo ser y además en las peores circunstancias que rodeaban a la
família.
Toda España seguimos todo el proceso.
Vimos como infinidad de voluntarios, gente de Protección Civil, Policías y
Guardia Civil hicieron lo impossible por localizarlo y devolverlo a su casa con su
família.
Creo que todos lloramos al conocer la noticia. Incluso los propios
investigadores.
Ahora, ya en frio, pido que desde este Consistorio, como representantes
de nuestra ciudad, y todos unidos, dejemos constancia pública y lleguemos al
acuerdo de hacer llegar nuestra solidaridad y apoyo a la família. Que sepan que
toda la Ciudad de Xàtiva està con ellos acompañándolos en el dolor por la
pérdida de su hijo.
Y también, cómo no, hacer llegar y dar las gracias a todos aquellos
voluntarios, Protección Civil y Policía, por su trabajo desinteresado a lo largo de
todos esos largos días.
Pero sobre todo, un agradecimiento especial a la UCO. Ese grupo
especial de la Guardia Civil, que como en otros muchos más casos, han hecho
possible que se pudiera detener a la autora de este crimen.
Y hacerles llegar nuestro reconocimiento por su trabajo.
Solo espero vuestro apoyo a esta propuesta. Gracias.»

Primer. Quedar assabentats, i recolzar-la.
Segon. Donar trasllat del present acord a Protecció Civil, Policia,
Agrupació de Voluntariat, Guardia Civil de Níjar (Almería) i a la Família de
Gabriel.
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:
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un regidors que de dret i fet
componen la corporació, ACORDA:

–

–

–

–

–

M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta que
és molt trist, però que la realitat és la que és, indicant que el sentit del
vot es a favor.
Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup Compromís: Diu que resulta
trista, estem d'acord, a fer arribar a la família la solidaritat i agrair als
voluntaris.
Miquel Lorente López, portaveu del grup municipal EUPV: AC:
Manifesta el sentit del vot a favor, però diu que també hi han molts
xiquets i xiquetes que moren en altres circumstàncies.
Sr. Alcalde President: Diu que assumeixen i recolzen la declaració
institucional, són coses molt importants, però hi ha molt més, ens unim
al dolor de la família i recolzem el treball dels voluntaris.
Juan Giner Company, portaveu del grup municipal Ciudadanos:
Agraeix el compromís i el suport de tots els grups.

Àudio: 12.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/751
13è. 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) Juan Giner pregunta a Xelo Angulo, sobre el personal que està
informant en el Palau, diu que no té ni idea, i que si és pot formar a esta
persona per a que done la informació correcta.
b) Xelo Angulo li contesta que la tasca que ha de fer eixa persona és de
control d'entrada.
Àudio: 14.mp3
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14è. PRECS I PREGUNTES

Vídeo: http://videople.es/752
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor Alcalde alça la sessió a
les dotze hores i vint 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,

