
PLE DE L’AJUNTAMENT

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NUM. 10/2015
DATA: 4 DE JULIOL DE 2015

ACTA DE LA SESSIÓ

ASSISTENTS:

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E):

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: ACORD CIUTADÀ (EUPV:AC):

Sr. Miquel Àngel Lorente López
Sra. Francesca Chapí Albero
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Sr. Joan Josep Garcia Terol
Sra. María Pilar Gimeno Calabuig

GRUP CIUDADANOS (C’s):

Sr. Juan Giner Company

A la ciutat de Xàtiva, a les onze hores del dia 4 de juliol de dos mil quinze, es 
reuneixen en la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota la Presidència de 
l'alcalde-president,  Roger Cerdà Boluda, els regidors indicats, a fi de celebrar en 
única convocatòria la sessió ordinària prèviament convocada.

La Corporació està assistida  pel secretari  Rafael Pérez Alborch, que actua a més 
com a fedetari.

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

L'alcalde declara oberta la sessió, que es desenvolupa conforme al següent 
ORDRE DEL DIA:

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ Núm. 9, DE 13 DE JUNY DE 
2015

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, el senyor Alcalde president pregunta si algun membre de la 
Corporació ha de formular alguna observació a l'acta de la sessió anterior, que ha 
estat distribuïda juntament amb la convocatòria de la present sessió.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal EUPV:AC, diu que vol que 
conste en acta la fórmula de  promesa a la qual es van acollir i que no figura.

El secretari manifesta que es procedirà la seua inclusió. 

A continuació i no formulant-se cap objecció més, per unanimitat dels vint-i-
un membres s'aprova l'acta corresponent a la sessió constitutiva celebrada el 13 
de juny de 2015.

2n. EXP NÚM. 1757/2015, DACIÓ DE COMPTE DE LA CONST ITUCIÓ 
DELS GRUPS  POLÍTICS EN LA CORPORACIÓ MUNICIPAL I  D ELS SEUS 
PORTAVEUS

El secretari dona compte de la proposta de l'alcalde-president, de 24 de 
juny  de  2015,  sobre  dació  compte  de  la  constitució  dels  grups  polítics  en  la 
corporació municipal i els seus portaveus, del següent tenor literal: 
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“Vist  que,  d'acord  amb  la  legislació  vigent,  constituïda  la  corporació  
municipal  el  passat  dia  13  de  juny  de  2015,  cadascuna  de  les  formacions 
polítiques amb representació ha presentat, dins del termini i la forma escaient, el  
seu corresponent escrit dirigit al senyor alcalde en relació amb la constitució de  
Grups municipals, integració de regidors i nomenament de portaveus. 

Atés, que la normativa aplicable ve recollida en els articles 134 i 135 de la 
Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana i en  els  
articles  23  i  següents  del  capítol  11  del  títol  1  del  Reglament  d'Organització,  
Funcionament  novembre  de  1986,  a  l'empar  del  qual  els  membres  de  les 
corporacions locals per a la seua actuació corporativa, es constituiran en grups i  
que cap regidor podrà pertànyer al mateix temps a més d'un grup.

Atés que, en compliment d’aquests preceptes, cadascun dels cinc grups 
polítics, ha dirigit un escrit, subscrit per tots els seus components, al president de 
la corporació, en què manifesta el seu desig de constituir-se en grup, designant al  
mateix  temps a  qui  ha d'actuar com a portaveu del  mateix  i  el  seu respectiu 
suplent. 

Es proposa al Ple l'adopció de l'ACORD següent:

Únic.  Quedar  assabentat  de  la  constitució  dels  grups  polítics  en  el  
consistori  Municipal de Xàtiva, dels seus integrants i  dels seus portaveus, que 
quedarà com segueix:

Grup Municipal del Partido Socialista  Obrero Español integrat pels set  
regidors d’aquesta  formació  política  que van  resultar  electes en les passades 
eleccions locals (excepció feta del senyor alcalde) i de la designació de Ignacio 
Reig Sanchis com a portaveu del mateix, de suplent Xelo Angulo Luna. Com a 
secretari de Grup Rafael Llorens Gosalvez. 

Grup  Municipal  Esquerra  Unida  del  País  Valencià:  Ac ord  Ciutadà ,  
integrat pels cinc regidors d’aquesta formació política que van resultar electes en 
les passades eleccions locals i de la designació de Miquel Lorente Lorente  com 
a portaveu del mateix. I com a suplents la resta de membres segons ordre de 
resultat electe. 

Grup  Municipal  Partido  Popular ,  integrat  pels  cinc  regidors  d’aquesta 
formació política que van resultar electes en les passades eleccions locals i de la 
designació de  Maria José Pla Casanova. 

Grup Municipal Compromís per Xàtiva: Compromís  integrat pels tres 
regidors d’aquesta  formació  política  que van  resultar  electes en les passades 
eleccions  locals  i  de  la  designació  de Cristina  Maria  Suñer  Tormo  com  a 
portaveu del mateix  i Joan Josep Garcia Terol i  María Pilar Gimerno Calabuig,  
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com a suplents. 

Grup  Municipal  Ciudadanos,  integrat  per  un  regidor  d’aquesta  formació  
política  que  van  resultar  electes  en  les  passades  eleccions  locals  i  de  la  
designació de Juan Giner Company, com a portaveu i secretari del mateix.”

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.

3r.  EXP.  NÚM.  1757/2015,  PROPOSTA  DE  L'ALCALDIA  SOB RE 
CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

El secretari dona compte de la proposta de l'alcalde-president, de 24 de 
juny de 2015,  sobre la creació i funcionament de la Junta de portaveus, amb el 
tenor literal següent: 

“ Celebrades  les  eleccions  locals  el  passat  dia  24  de  maig  de  2015  i 
constituïda  la  nova  corporació  municipal  el  passat  dia  13  de  juny,  resulta 
procedent  convocar  sessió  extraordinària  del  Ple,  a  fi  de  resoldre  diverses 
qüestions necessàries per al funcionament dels serveis municipals entre les quals 
es troba la creació de la Junta de portaveus.

La Junta de portaveus està regulada, en l'actualitat, en els articles 34 a 38  
del  Reglament  d'organització,  funcionament  i  règim jurídic  de  l'Ajuntament  de 
Xàtiva.

No obstant això, la Llei 8/2010 de Règim Local Valencià, en l'article  136,  
confereix a aquest  òrgan un caràcter distint.  D'una banda obligatori quant a la  
seua  vinculació  al  funcionament  del  Ple  i,  d'altra  banda,  assimilable  a  les  
comissions  Informatives  pel  que  fa  al  seu  règim  jurídic,  organització  i  
funcionament.

Aquest precepte diu:

Article 136.  Junta de portaveus.
1.  Els  portaveus dels  grups polítics,  presidits pel  president o presidenta de la 
corporació, integraran la Junta de portaveus, que tindrà les funcions següents:
Accedir a les informacions que la presidència els proporcione per a difondre-la  

entre els membres del seu grup.
Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i amb la  

seua participació en els debats corporatius.
Consensuar el règim dels debats en sessions determinades.
2.  La  Junta  de  portaveus  tindrà  sempre  caràcter  d'òrgan  complementari  i  
deliberant, en les seues sessions no s'adoptaran acords ni resolucions amb força 
d'obligar davant de tercers.

Atés que, de en resultes, es fa precís acomodar l'actual regulació que de la Junta 
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de portaveus fa el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
l'Ajuntament de Xàtiva, fonamentalment els seus articles 37 i 38.

Aquesta Alcaldia en l'exercici de les seues atribucions, PROPOSA:

Primer. La constitució  de la Junta de portaveus de l'Ajuntament de Xàtiva,  
integrada per l'alcalde o portaveu en qui  delegue,  i  els portaveus de tots els 
Grups municipals.

Segon. Se li atribueix caràcter d'òrgan complementari i deliberant, en les  
seues sessions no s'adoptaran acords ni resolucions amb força d'obligar davant  
de tercers. Tindrà les funcions següents:

• Accedir a les informacions que la presidència els proporcione per a  
difondre-la entre els membres del seu grup.

• Canalitzar  les  peticions  dels  grups  en  relació  amb  el  seu 
funcionament i amb la seua participació en els debats corporatius.

• Consensuar el règim dels debats en sessions determinades.
• Proposar  a  l'alcalde  la  inclusió  en  l'ordre  del  dia  de  propostes 

formulades per membres de la corporació.

Tercer. La Junta de portaveus es reunirà, ordinàriament, els dimarts,a les 
13:00 hores, abans de cada sessió ordinària del ple o, en tot cas, el dia abans 
d'aquell en què haja de convocar-se sessió ordinària del ple. Extraordinàriament  
es podrà reunir a proposta de qualsevol portaveu,  per mitjà d'un escrit dirigit al  
president, proposant la relació d'assumptes a tractar.

Quart.  Ordenar  al  departament  administratiu  de  Modernització  que  es 
procedisca a modificar els articles 37 i 38 del ROFRJ de l'Ajuntament de Xàtiva, 
en el sentit que ha sigut apuntat.”
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-u membres, ACORDA: 

Únic .  Aprovar  la  proposta  anteriorment  transcrita  sobre  creació  i 
funcionament de la Junta de portaveus. 

4t.  EXP.  NÚM.  1757/2015,  PROPOSTA  DE  L'ALCALDIA  SOB RE 
PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE DE LA CORPORAC IÓ

El secretari dona compte de la proposta de l'alcalde-president, de 19 de 
juny de 2015,  sobre periodicitat de les sessions del Ple de la corporació, amb el 
tenor literal següent: 

“Celebrades  les  eleccions  locals  el  passat  dia  24  de  maig  de  2015  i  
constituïda  la  nova  corporació  municipal  el  passat  dia  13  de  juny,  resulta 
procedent  convocar  sessió  extraordinària  del  Ple,  a  fi  de  resoldre  diverses 
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qüestions,  necessàries  per  al  funcionament  dels  serveis  municipals  i  
conseqüentment, d'aquesta administració pública. 

        Vista la regulació conferida per l'article 113 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, 
de Règim Local de la Comunitat Valenciana i l'article 46 de la Llei Reguladora de  
les Bases de Règim Local, pel que afecta la periodicitat de sessions ordinàries del 
Ple de la corporació, en municipis de més de 20.000 habitants, que hauran de  
ser-ho almenys una vegada al mes, així com allò que s'ha preceptuat en l'article  
38 del Reglament d'Organització, Funcionament i  Règim Jurídic de les entitats 
locals de 28 de novembre de 1986, es proposa al Ple de l'Ajuntament ACORDE: 

Primer. El Ple de l'Ajuntament celebrarà sessió ordinària l'últim dissabte de 
cada mes, a les 11.00 hores o, en tot cas, durant els deu primers dies hàbils  
següents, a l'hora que determine el senyor alcalde en el Decret de convocatòria.

Segon. Notifique's formalment el present acord a tots els membres de la  
corporació i la resta de departaments municipals per a general coneixement.”

 Maria  José  Pla  Casanova,  del  Grup  Municipal  PP,   diu  que  li  sembla 
correcta la periodicitat, però que no entén per què  es trasllada a un dissabte de 
matí, ja que el grup ara en el govern sempre ha criticat que els plens es feren de 
matí, perquè  no eren  participatius i dificultava la tasca de l'oposició, i ara que 
estan en el govern es trasllada al matí de dissabte, quan molta gent en Xàtiva 
treballa, i a més suposarà un cost addicional a l'Ajuntament, per tant el vot del seu 
grup serà abstenció.

 Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal COMPROMÍS, indica que 
el seu grup votarà a favor, i que no té res a veure el que abans es feren divendres 
de matí a les 12 i ara es facen dissabte a les 11, i la prova és el gran nombre 
d'assistents, que amb aquesta mesura es facilita la participació i assistència.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal EUPV:AC manifesta que 
el seu grup fa una valoració positiva perquè es millora l'assistència al Ple de la 
gent que treballa i és regidora, i a més es possibilita l'assistència de la gent, i que 
es concretarà més quan la gent puga participar en els plens. Indica que no és una 
mesura tancada, sinó que es valorarà i es farà un seguiment, i que hui la primera 
prova ha sigut positiva.

 Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal PSOE diu que abans els plenaris 
es feien divendres de matí, el que impedia que la gent poguera vindre, i el que ara 
es pretén és la màxima assistència i participació de la gent.

 Juan Giner Company, del  Grup Municipal C's, assenyala que li  sembla 
perfecte que s'haja escollit  el dissabte perquè siguen participatius, però també 
veu positiu que siga una mesura oberta i amb possibilitat de canvi en el seu cas.
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L'alcalde-president, finalitza dient que el motiu principal de la mesura és 
facilitar l'accés de la ciutadania als plenaris, i a més que té com a finalitat donar la 
màxima transparència, i entén que és una mesura encertada però que no obstant 
això, es farà una avaluació.

L'Ajuntament en Ple per setze vots a favor (el vot de l'alcalde-president i els 
sis vots dels regidors del Grup Municipal PSOE, els cinc vots del regidors del 
Grup  Municipal  EUPV:AC,  els  tres  vots  del  regidors  del  Grup  Municipal 
COMPROMÍS i el vot del regidor del Grup Municipal C's) cinc abstencions (les 
cinc  abstencions  dels  regidors  del  Grup  Municipal  PP)  i  cap  vot  en  contra, 
ACORDA:

Únic . Aprovar la proposta anteriorment transcrita sobre periodicitat de les 
sessions del Ple de la corporació. 

5é. EXP. NÚM. 1757/2015, DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS 
DE L'ALCALDIA EN MATÈRIA DE:

5é.1.  RESOLUCIÓ  DE  L'ALCALDIA  SOBRE  NOMENAMENT  DE 
TINENTS D'ALCALDE 

El secretari en funcions, procedeix a la lectura de la resolució d'Alcaldia, 
número 197, de 19 de juny de 2011, sobre nomenament de tinents d'alcalde, amb 
el següent tenor literal: 

“Celebrades les eleccions locals i constituïda la nova corporació municipal  
el dia 13 de juny en curs, procedeix dictar una resolució per la qual es nomenen  
tinents  d'alcalde,  a  fi  de  donar  compte  al  Ple  de  tal  decisió  en  la  sessió 
extraordinària que s'ha de celebrar en el termini màxim de trenta dies des de la  
sessió constitutiva ja referida.

Pel que fa al nomenament de tinents d'alcalde, la seua regulació es troba  
en l'article 46 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
entitats locals, de 28 de novembre de 1986

I  en  exercici  de  les  atribucions  que  a  aquest  efecte  em  confereix  la  
legislació ja referida, RESOLC:
       Primer.  Nomenar tinents  d'alcalde  els  regidors  que  a  continuació  
s'expressen.

Primer Tinent alcalde: Sr. Miquel Àngel Lorente López
Segon Tinent alcalde: Sra. Cristina María Suñer Tormo
Tercer Tinent alcalde: Sr. Ignacio Reig Sanchis
Quart Tinent alcalde: Sra. Francesca Chapí Albero
Cinqué Tinent alcalde: Sra. Xelo Angulo Luna
Sisé Tinent alcalde: Sr. Jordi Estellés Carrasco

       Segon. Els anteriors nomenaments són per temps indefinit  supeditats a la 
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facultat de l'Alcaldia per a cessar els anomenats o a l'expiració del mandat.
Tercer. Els nomenaments de què es tracta surtiran efectes des de l'endemà  

de la data d'aquesta Resolució, sense perjuí de la preceptiva publicació d'aquest  
Decret en el Butlletí Oficial de la Província. 
       Quart. Notificar aquesta Resolució als regidors afectats, i donar-ne compte 
al Ple de la corporació.”

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat. 

5é.2. RESOLUCIÓ D'ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DE MEMB RES 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I RÈGIM DE SESSIONS 

El secretari en funcions procedeix a la lectura de la resolució d'Alcaldia, 
número 198, de 19 de juny de 2011, sobre nomenament de membres de la Junta 
de Govern Local i règim de sessions, amb el següent tenor literal: 

“Celebrades les eleccions locals i constituïda la nova corporació municipal  
el dia 13 de juny en curs, procedeix dictar una resolució per la qual es designe els  
membres integrants de la Junta de Govern Local, a fi de donar compte al Ple de 
tal decisió en la sessió extraordinària que s'ha de celebrar en el termini màxim de 
trenta dies des de la sessió constitutiva ja referida.

Pel  que  fa  a  la  composició  de  la  Junta  de  Govern  Local,  el  seu  
funcionament  i  periodicitat  de  sessions,  resulta  d'aplicació  allò  que  s'ha 
preceptuat en els articles 38, 52, 112 i següents del Reglament d'Organització,  
Funcionament i Jurídic de les entitats locals (ROF).

És  pel  que,  en  virtut  de  les  atribucions  que  a  aquest  efecte  m'estan 
conferides, RESOLC:
        Primer. Nomenar membres de la Junta de Govern Local els regidors que a  
continuació s'expressen: 

1. Sr. Miquel Àngel Lorente López
        2. Sra. María Cristina Suñer Tormo

3. Sr. Ignacio Reig Sanchis
        4. Sra. Francesca Chapí Albero
        5. Sra. Xelo Angulo Luna
        6. Sr. Jordi Estellés Carrasco

7. Sra. María José Pla Casanova

Segon. Els anteriors nomenaments són per temps indefinit, supeditat a la  
facultat de l'Alcaldia de cessar lliurement els nomenats o a l'expiració del mandat.
      Tercer.  Els  nomenaments  de  què  es  tracta  produiran  efectes  des  de 
l'endemà d'aquesta Resolució, sense perjuí de la preceptiva publicació d'aquest 
Decret en el Butlletí Oficial de la Província. 
        Quart. La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària tots els dilluns,  
a les 9:00 hores, o, en tot cas, d'ací a cada setmana natural,  a l'hora que es  
determine en el Decret de convocatòria.

Cinqué. Tots el regidors que no han sigut nomenats membres de la Junta  
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de Govern Local, poden assistir com oïdors en la mateixa, sense dret a percebre 
assistències.  
          Sisé. Notificar aquesta Resolució als regidors afectats, i donar-ne compte,  
igualment, al Ple de la corporació.

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.
5é.3.  RESOLUCIÓ  D'ALCALDIA  SOBRE  DELEGACIONS  DE 

L'ALCALDIA EN REGIDORS 

El secretari en funcions, procedeix a la lectura de la resolució d'Alcaldia, 
número 195, de 19 de juny de 2015, sobre delegacions de l'Alcaldia en regidors, 
amb el següent tenor literal: 

“Vista la Resolució d'Alcaldia número 193, de 18 de juny de 2015, en la  
que en el primer paràgraf s'observa error pel que fa a la data de la constitució de 
la corporació, constant com a data el 11 de juny de 2011, quan deu de constar el  
13 de juny de 2015, per la RESOLC:

Únic . Rectificar l'esmentat error, quedant redactat el Decret de la següent  
manera:

“Celebrades  les  eleccions  locals  el  passat  dia  24  de  maig  de  2015  i  
constituïda la corporació el dia 13 de juny de 2015, fent ús de les facultats que em 
confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, i de conformitat amb els articles 43, 44, 45 i 51 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, 

RESOLC

PRIMER.  Delegar  en  Ignacio  Reig  Sanchis  les  matèries  pròpies  de 
Economia,  Hisenda,  Gestió  del  Patrimoni  municipal,  Pedanies  i  Serveis 
Públics, que comprén el següent:  

Economia i Hisenda

- Formació, Gestió i Liquidació  del Pressupost General. 
- Comptabilitat 
- Tresoreria
- Gestió de pagaments.
- Operacions de crèdit i de Tresoreria.
- Gestió tributària.
- Relacions amb l'Administració Tributària de l'Estat 
- Gestió recaptatòria voluntària i executiva.
- Gestió de la central de compres.
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Gestió del patrimoni municipal

- Gestió de l'Inventari Municipal de Béns, Drets i Accions.
- Compres de béns
- Vendes de béns
- Concessions.  
- Pl. Bous
- Cementeri
- Arrendaments, aprofitaments i llicències.
- Defensa del Patrimoni.
- Responsabilitat patrimonial de l'Administració.
- I qualsevol altra disposició del patrimoni municipal.

Pedanies

- Relació amb alcaldes pedanis.
- Promoció d'obres públiques en pedanies.
- Promoció de serveis en pedanies.
- Promoció d'actes i esdeveniments en pedanies.

Serveis Públics

- Xarxes d'enllumenat públic i electrificació
- Cicle hidràulic integral (aigua, clavegueram, pluvials i depuradora)
- Brigades d'Aigües Potables i Policia Urbana
- Parc Mòbil
- Manteniment, conservació i reparació d'edificis públics. 

SEGON. Delegar en Xelo Angulo Luna , les matèries pròpies de Majors, 
Benestar Social, Promoció Humana i Gestió de Centre s per a Discapacitats ,  
que comprén el següent:

Majors

- Relació amb associacions de jubilats i pensionistes.
- Prestació de serveis socials a tercera edat.
- Clubs socials i centres per a majors.
- Residències tercera edat.
- Programes  de Majors amb relació amb la Conselleria de Benestar Social i  

l'Imserso. 

Benestar Social 

- Serveis socials en general.
- Emergència i exclusió social. 
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Promoció Humana

- Cooperació al Desenvolupament.
- Immigració
- Família i infància. 
- Malalts Mentals.
- Discapacitats i dependència

Gestió de Centres per a Discapacitats.

- Centre Acofem
- Centre Alzheimer
- Centres de Malalts Mentals.
- Centres de Disminuïts Psíquics.
- Centre Estimulació precoç.
- Centre Planificació Familiar.
- CRIS i CEEM 

TERCER. Delegar en Jordi Estellés Carrasco , les matèries pròpies de Cultura i 
Patrimoni Històric-artístic , que comprén el següent:

Cultura

- Organització d'actes i esdeveniments culturals.
- Programació anual de la Casa de la Cultura.
- Gestió de Casa de la Cultura i altres instal·lacions culturals.
- Gestió de l'Arxiu Municipal.
- Promoció d'activitats culturals en relació amb els documents que es troben en 

poder de l'Arxiu Municipal.
- Programació anual del museu.
- Patrimoni Històric.
- Promoció arqueològica.
- Gestió del Museu.
- Publicacions gràfiques, escrites, audiovisuals o de qualsevol altre tipus.

Patrimoni Històric-artístic

- Conservació  i custòdia del Patrimoni Històric-Artístic
- Col·laborar en urbanisme en la relació del Pla Especial  de Protecció per als 

Conjunts Històrics . Llocs Històrics o Zones Arqueològiques.
- Pla Especial.
- Custòdia i conservació  d'elements catalogats o *BIC de la seua propietat.
- Concessió d'ajudes per a la salvaguarda del Patrimoni Històric, situat en la seua  

jurisdicció .
- Formular i tramitar els Catàlegs Arquitectònics Municipals.
-  Implantar iniciatives en matèria d'obres de protecció i  conservació dels béns  
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històrics.
- Col·laborar amb gestió dels Parcs Arqueològics
- Coordinar-se i col·laborar amb la resta de les Administracions Públiques en la  

conservació i incentivament del Patrimoni Històric.
- Comissió Mixta de Patrimoni (amb Urbanisme). 

QUART. Delegar en Lena Baraza Lorente  les matèries pròpies de joventut , que 
comprén el següent:

Joventut

- Programes municipals de joventut.
- Temps lliure.
- Programació casa joventut.
- Centre d'informació juvenil.
- Esdeveniments puntuals.

CINQUÉ. Delegar  en  Pedro  Aldavero López  les  matèries pròpies  d'Esports,  
Festes  i Junta Local Fallera , que comprén el següent:

Esports

- Organització d'activitats esportives.
- Organització d'esdeveniments esportius.
- Escoles esportives municipals.
- Relació amb Clubs i associacions esportives.
- Gestió d'instal·lacions esportives.
- Consell Esportiu.

Festes

- Organització de la Campanya de Nadal.
- Programes de festes i tradicions populars.
- Subvencions a associacions ciutadanes, festes de carrer i pedanies, en matèria 

de programació festiva.
- Organització de programació anual en matèria de Festes.
- Organització de la programació anual en matèria d'Oci.
-  Relació institucional  amb Generalitat,  Diputació  i  Administració Central  per a 

l'obtenció d'ajudes dedicades a la promoció de Fira i Festes.

Junta Local Fallera

- Junta Local Fallera

SISÉ. Delegar en Mariola Sanchis del Valle,  les matèries pròpies de Seguretat i  
Transports i Turisme , que comprén el següent:
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Seguretat i   Transports  .

- Seguretat Ciutadana.
- Junta Local de Seguretat.
- Gestió del Cos de la Policia Local.
- Relacions i col·laboració amb altres FCSE.
- Expedients relatius a armes i explosius.
- Registre d'animals perillosos.
- Policia judicial
- Control  del compliment de qualsevol tipus de  bans, ordenances i reglaments 

Municipals.
- Protecció civil.
- Sala de descans.
- Seguretat Viària.
- Vigilància i custòdia de béns municipals i Protecció de personalitats.
- Estació d'Autobusos.
-  Relació  amb  Diputació,  Generalitat  i  ministeris  en  matèria  d'ordenació  del  

transport terrestre.

Turisme 

- Promoció turística de la ciutat.
- Tren turístic.
- Gestió de la Tourist-Info.
- Presència en fires i esdeveniments 
- Organització de fires i esdeveniments.
- Explotació del castell.
- Organització de Nits al Castell.
- Concurs Popular d’Arròs al Forn. 
- Relacions amb l'Agència Valenciana de Turisme.

SETÉ. Delegar en Miquel Àngel Lorente López,  les matèries pròpies de Obres 
Públiques, Agricultura, Trànsit i Aparcaments i Pro moció Econòmica Local,  
que comprén el següent:

Obres públiques

- Redacció de projectes d'obra pública.
- Celebració de contractes per a l'execució d'obra pública.
- Execució d'obra pública per administració directa.
- Tramitació d'ajudes i subvencions per al finançament d'obra pública.
- Convenis de qualsevol classe per a l'execució d'obra pública.
- Qualsevol altre assumpte que estiga directament relacionat amb algunes de les 

comeses precedentment enunciades.

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE EXTRAORDINARI, NÚM. 10, DE 4 DE JULIOL DE 2015

1



Agricultura

- Pla de Cremes.
- Consell Agrari.
- Guarderia rural.
- Infraestructures agràries.
- Expedients de delimitació i col·laboració en les delimitacions entre parcel·les,  

camins, etc.
- Mercat a l'engròs. 

Trànsit i Aparcaments

- Ordenació del TrànsitGestió patrimonial d'aparcaments
- Aparcaments públics i ORA.
- Bus urbà.
- Aparcaments
- Ambulàncies, Taxis i qualsevol altre expedient relacionat amb transport públic.

Promoció econòmica Local

- Agents de Desenvolupament Local.
- AFIC.
- Fires relacionades amb la promoció econòmica
- Oficina del Consumidor.
- Relacions amb ADEXA.
- Comerç
- Relació amb associacions empresarials
- Vivers d'empreses
- Mercat al detall
- Escorxador
- Hotel
- Promoció Econòmica
- Foment d'Ocupació
- Programes PAMER
- Programes SERVEF
- Escoles Taller, Taller d'Ocupació, Cases d'Oficis.
- Tot tipus de mesures d'ocupació i inserció laboral.

HUITÉ.  Delegar  en  Francesca  Chapí  Albero  les  matèries pròpies de  dona i  
Igualtat , que comprén el següent:

Dona i igualtat

- Polítiques transversals de Dona en el municipi.

NOVÉ.  Delegar en  Miquel Alcocel Maset  les matèries pròpies de  Participació 
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Ciutadana , que comprén el següent

Participació  Ciutadana

- Atenció ciutadana.
- Coordinació en el Consells de Participació Ciutadana.
- Foment de la participació ciutadana per mitjà de l'e-administració.
- Associacions veïnals.
- Relació amb el Síndic de Greuges.

DESÉ. Delegar  en  Maria  Amor  Amorós  Giménez  les  matèries  pròpies 
d'Educació , que comprén el següent

Educació

- Relació amb centres de primària.
- Responsabilitat funcional sobre el personal de plantilla destinat a centres 

educatius.
- Relació amb centres de secundària.
- Relació amb Universitat.
- Gestió de l'EPA.
- Gestió del Gabinet Psicopedagògic i sexòleg.
- Organització d'activitats educatives.
- Consell Escolar.
- Propostes educatives.
- Gestió d'Escoletes de Vacances.

ONZÉ. Delegar en  Alfred Boluda Perucho  les matèries pròpies  de Biblioteca, 
Promoció Lingüística i Gran Teatre , que comprén el següent

Biblioteca i Promoció Lingüística

- Programació anual de la Biblioteca.
- Gestió de la Biblioteca.
- Promoció Lingüística.
- Accions de promoció de l'ús del Valencià.
- Projecte “Memòria de Xàtiva”. 

Gran Teatre.

- Gestió de recursos humans propis.
- Programació.
- Contractació d'espectacles.
- Gestió econòmica.

DOTZÉ.  Delegar  en  Cristina  María  Suñer  Tormo  les  matèries  pròpies 
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d'Urbanisme i Prestacions Sanitàries , que comprén el següent

Urbanisme

- Ordenació del Territori.
- Planejament Urbanístic.
- Gestió Urbanística.
- Disciplina Urbanística.
- Urbanitzacions i serveis urbanístics.
- Patrimoni Municipal del Sòl.

Prestacions Sanitàries

- Centres d'Atenció Primària.
- Altres Centres de Salut
- Servei de sexologia i planificació familiar.

TRETZÉ.  Delegar en Joan Josep Garcia Terol  les matèries pròpies de Règim 
Interior, Recursos Humans i Conservatori , que comprén el següent

Règim interior

- Coordinació interdepartamental.
- Coordinació entre grups municipals.
-  Organització,  funcionament  i  règim  jurídic  amb  administració  sobre 

infraestructures i recursos.
- Organització de l'estructura administrativa municipal.

Recursos humans

- Selecció de recursos humans.
- Provisió de recursos humans.
- Mobilitat de recursos humans
- Nòmines i Contractes.
- Seguretat social.
- Vacances, permisos i llicències.
- Situacions administratives.
- Gestió de control horari.
- Règim disciplinari.
- Relació amb els sindicats.

Conservatori

- Gestió del Conservatori Luís Millán.
- Gestió de recursos humans del Conservatori.
- Proposta d'ajudes i subvencions en l'àmbit de la música.
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- Manteniment del centre.
- Actuacions, esdeveniments, etc.

CATORZÉ.  Delegar en  María Pilar Gimeno Calabuig  les matèries pròpies  de 
Parcs i  Jardins,  Edificis  Públics,  Gestió  de  Residu s  i  Medi  Ambient ,  que 
comprén el següent

Parcs i Jardins 

- Gestió de recursos humans i materials afectes parcs i jardins.
- Manteniment i conservació de parcs i Jardins.
- Redacció i Execució de projectes en matèria de parcs i jardins.

Edificis Públics

- Neteja d'edificis públics.

Gestió de Residus

- Neteja Viària
- Residus
- Abocaments
- Ecoparcs

Medi Ambient

- Relacions amb Forestals.
- Relacions amb SEPRONA.
- Ordenances per a la protecció del medi ambient.
- Llicències d'obertura d'activitats innòcues, qualificades o subjectes al Reglament  

General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives.
-  Expedients  sancionadors  o  de  protecció  de  la  legalitat  en  les  matèries  

ressenyades.
- Projectes en matèria de medi ambient i sostenibilitat.

QUINZÉ:  L'Alcaldia  es  reserva  les  competències  respecte  a  les  següents  
matèries: 

Serveis electrònics

-  Implantació  de les  previsions  de la  Llei  d'Accés  dels  Ciutadans  als  Serveis  
Públics.

- Oficina Integral d'Atenció al Públic (OXI).
- Implantació de sistemes de qualitat en els serveis al ciutadà.
- Informàtica, ofimàtica i web municipal i, en general, noves tecnologies.
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Publicacions i Telecomunicacions

- Gestió de la telefonia fixa.
- Gestió de la telefonia mòbil.
- Gestió de la Televisió Digital Terrestre.
- Gestió de la publicitat institucional.
- Gestió de contractes i llicències per a la implantació de publicitat en el domini  

públic.
- Publicacions en web 
- Imatge corporativa

Imatge corporativa i mitjans de comunicació

- Foment i impuls de la imatge corporativa.
- Relació amb els mitjans de comunicació.
- Foment de la comunicació mitjançant canals electrònics.

Fira 
- Organització de la Fira d'agost (contractes, actuacions, elecció de reina,  jurats,  

llibre de  Fira,  representacions,  sopar  gala,  punts  informació  turística, 
atraccions, etc.).

SETZÉ.  Les  delegacions  comportaran  la  facultat  de  dirigir  els  serveis 
corresponents com la de gestionar-los, en general, exclosa la facultat de resoldre 
mitjançant actes administratius que afecten tercers. 

DISSET.  Notificar  personalment  la  present  resolució  als  designats,  que  es 
considerarà acceptada tàcitament,  excepte manifestació expressa;  i  remetre la 
Resolució  del  nomenament  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  per  a  la  seua 
publicació en el mateix, igualment publicar la Resolució en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament, sense perjuí de la seua efectivitat des de l'endemà de la firma de la  
resolució per l'alcalde.”

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat. 

 Juan Giner Company, del Grup Municipal C's, diu li sembla positiu estar 
com a oient en la Junta de Govern però pensa que s'hauria d'haver integrat a tots 
els grups de manera proporcional als resultats obtinguts, pel que no comparteix 
aquesta última decisió.

 María  José  Pla  Casanova,  del  Grup  Municipal  PP,  manifiesta  el  seu 
agraïment per  la inclusió en la Junta de Govern.

 Cristina  María  Suñer  Tormo,  del  Grup  Municipal  Compromís,  diu  que 
celebra que tots els grups estiguen en la Junta de Govern, el que identifica la 
nova  manera  de  treballar  del  nou  equip  de  govern,  la  transparència,   la 
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participació  i  l'accés  a  la  informació,  la  qual  cosa  es  farà  extensiva  a  tota  la 
ciutadania, situació que no ha estat possible quan han estat en l'oposició.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal EUPV:AC, assenyala que 
Esquerra Unida sempre ha reivindicat que en la Junta de Govern estigueren tots 
els grups, i ara després de 20 anys s'ha aconseguit, però a més qualsevol cosa 
que es faça va a comptar amb la veu de tots els grups. Diu que també en la Junta 
de  Govern  s'ha  acomplit  amb  la  igualtat  de  gènere,  i  que  pel  que  fa  a  les 
delegacions es trenca  la  dinàmica política  de l'Ajuntament  fins  a  la  data  i  fa 
possible la participació.

 Ignacio  Reig  Sanchis,  del  Grup Municipal  PSOE, en relació  al  que ha 
manifestat  el  Sr.  Giner  indica  que en la  Junta  de Govern han d'estar  tots  els 
tinents d'alcalde, i per això com sols quedava un lloc per assignar es va decidir 
integrar un membre del PP, la qual cosa suposa una situació nova i és important 
que tots els grups hi estiguen.

L'alcalde-president,   manifesta  que  ha  sigut  voluntat  des  de  el  primer 
moment que tots els grups estiguen en la Junta de Govern perquè hi ha qüestions 
importants que es tracten allí i és important que tots els grups les coneguen. Diu 
que suposa un canvi substancial en l'Ajuntament que fa que tots els grups tinguen 
accés a tota la informació aplicant  criteris de transparència i participació.

Pel últim i pel que fa a les delegacions, manifesta que és una satisfacció 
tindre 15 regidors delegats,  el que fa que siga un govern ampli.

6é.  EXP.  NÚM.  1757/2015,  PROPOSTA  DE  L'ALCALDIA   SO BRE 
CREACIÓ  I  COMPOSICIÓ  DE  LES  COMISSIONS  INFORMATIVES  
PERMANENTS

El secretari, procedeix a la lectura de la proposta realitzada per l’alcalde, 
amb el següent tenor literal: 

“Celebrades  les  eleccions  locals  el  passat  dia  24  de  maig  de  2015  i 
constituïda  la  nova  corporació  municipal  el  passat  dia  13  de  juny,  resulta 
procedent  convocar  sessió  extraordinària  del  Ple,  a  fi  de  resoldre  diverses 
qüestions,  necessàries  per  al  funcionament  dels  serveis  municipals  entre  les 
quals es troba la creació i composició de les comissions municipals Informatives 
Permanents, de conformitat amb allò que s'ha preceptuat en l'article 31 de la Llei 
8/2010  de  Règim  Local  Valencià,  en  relació  amb  l'art.  38  del  Reglament 
d'Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de  les  entitats  locals,  de  28  de 
novembre de 1986.

Vista la nova regulació que de les comissions municipals fa l'article 31 de 
l'esmentada Llei 8/2010 de Règim Local Valencià, del següent tenor literal:

Article 31.  Comissions municipals.
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1. En els municipis de més de 5.000 habitants, i en els de menys que així 
ho dispose el  seu reglament orgànic  o  ho acorde el  Ple,  existiran,  si  la  seua 
legislació autonòmica no preveu en aquest àmbit una altra forma organitzativa, 
òrgans que tinguen com a objecte l'estudi, informe o consulta dels assumptes que 
han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de 
l'alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que ostenten delegacions, sense 
perjuí  de les  competències  de control  que corresponen al  Ple.  Tots  els  grups 
polítics integrants de la corporació tindran dret a participar en aquests  òrgans, 
mitjançant  la  presència  de  regidors  pertanyents  als  mateixos  en  proporció  al 
nombre de regidors que tinguen en el Ple.

2.  Tots  els  grups  polítics  integrants  de  la  corporació,  excepte renúncia 
expressa,  estan  representats  en  aquestes  comissions,  per  mitjà  dels  seus 
regidors, en proporció al nombre de regidors que tinguen en el Ple. Quan per la 
composició de la corporació no siga possible aconseguir aquesta proporcionalitat,  
podrà optar-se bé per repartir els  llocs de manera que la formació de majories 
siga la mateixa que en el Ple, bé per integrar les comissions amb un nombre de  
membres igual per a cada grup, aplicant-se el sistema de vot ponderat.

Atés que, de en resultes, es fa precís acomodar l'actual regulació que de 
les  comissions  informatives  fa  l'article  113  del  Reglament  d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de l'Ajuntament de Xàtiva. 

Atés  que,  a  l'efecte  de  traslladar  la  proporcionalitat  del  Ple  en  cada 
Comissió i, al seu torn, respectar el criteri de representativitat de tots els grups i el 
respecte al règim de majories, se creu convenient modificar l'esmentat precepte 
de  tal  manera  que  cada  Comissió  estiga  integrada  per  8  membres  més  el 
president, és a dir, nou membres, i un suplent per cada dos membres o fracció, 
pertanyents a un mateix Grup Polític, amb un màxim de dos suplents per Grup, i 
la seua composició s'acomodarà a la proporcionalitat existent entre els distints 
Grups polítics municipals, configurant-se aquesta composició mitjançant l'atribució 
d'un regidor per cada Grup i la resta en aplicació dels mecanismes de repartiment 
de la  Llei  D'Hont. No obstant  això,  i  aquesta  seria  la  modificació,  cas que el 
president nat de cada Comissió, açò és, l'alcalde, declinara de forma expressa i 
permanent l'exercici de la presidència efectiva d'alguna Comissió, el nombre de 
representants del Grup Municipal en la candidatura del qual va concórrer l'alcalde 
a les eleccions, es veurà incrementat en un membre més.

Atés  que,  a  aquests  efectes,  el  Grup  Socialista  està  integrat  per  7 
membres,  el  Grup Esquerra  Unida del  País  Valencià  per 5 membres,  el  Grup 
Partit  Popular per 5 membres,  el Grup Compromís per 3 membres,  i  el Grup 
Ciudadanos, per 1 membres, la composició de les comissions, amb la modificació 
apuntada, seria la següent.

El Grup Socialista tindria dret a 3 membres en cada Comissió
El Grup Esquerra Unida del País Valencià 2 membres. 
El Grup Partit Popular 2 membres
El Grup Compromís  1 membre.
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El Grup Ciudadanos 1 membre

Cas que  l'alcalde  renunciara  a  la  seua  integració  consumada  com  a 
president de Comissió, el Grup Socialista tindria dret a 3  membres.

Considerat  que  l'organització  municipal  està  configurada  per  cinc  grans 
àrees, si bé, per raons d'operativitat i amb vista a les matèries que entenen i de 
l'òrgan  competent  per  a  la  seua  resolució,  s'estima  més  convenient  que  els 
despatxos de l'àrea 1, de Règim Interior, i 2, d'Hisenda i Especial de Comptes, es 
tracten conjuntament en una única Comissió Informativa i  l'àrea 4 de Foment i 
l'àrea 5 de Seguretat Ciutadana, en un altra.

Aquesta Alcaldia en l'exercici de les seues atribucions, PROPOSA:

Primer. La  creació  de  les  següents  tres   comissions  informatives 
permanents amb la denominació següent:

1r Comissió de Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes
2n Comissió Sociocultural i Promoció Econòmica
3r. Comissió de Foment i Seguretat. 

Segon. Determinar  les  competències  que  amb  referència  als  distints 
serveis  municipals  s'atribueixen  a  cadascuna  de  les  anteriors  comissions 
Informatives Permanents, de la manera següent:

COMISSIÓ 1
DENOMINACIÓ: RÈGIM INTERIOR, HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES
COMPETÈNCIES: 

− Administració General
− Participació ciutadana.
− Serveis electrònics.
− Modernització de l'Administració
− Processos electorals.
− Recursos Humans
− Vigilància i custòdia de béns municipals.  
− Pedanies
− Pressupost
− Tresoreria i Recaptació.
− Tributs.
− Gestió del patrimoni municipal
− Joventut.

COMISSIÓ 2
DENOMINACIÓ: COMISSIÓ SOCIOCULTURAL I PROMOCIÓ ECON ÒMICA
COMPETÈNCIES: 
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− Dona
− Tercera Edat
− Assistència Social
− Discapacitats
− Sanitat
− Conservatori 
− Educació, Universitat i promoció lingüística
− Gran Teatre
− Casa Cultura
− Biblioteca
− Arxiu
− Museu 
− Fira i Festes
− Esports
− Junta Local Fallera
− Promoció econòmica de Xàtiva
− Indústries
− Comerç
− Mercats, Escorxador i Hotel

COMISSIÓ 3
DENOMINACIÓ: COMISSIÓ DE FOMENT I SEGURETAT
COMPETÈNCIES:

− Planejament i gestió urbanística
− Llicències i disciplina urbanística.
− Obres públiques.
− Patrimoni Cultural.
− Agricultura
− Medi Ambient
− Parcs i Jardins
− Serveis públics.
− Brigada de policia urbana
− Brigada d'Aigües Potables
− Xarxes d'Enllumenat i Electrificació
− Cicle hidràulic.
− Cementeri
− Seguretat Ciutadana
− Trànsit
− Protecció civil.
− Seguretat Viària.
− Aparcaments i estacionaments.
− Transports
− Turisme i Castell
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Tercer. Modificar l'article 113 del ROFRJ de l'Ajuntament de Xàtiva en el 
sentit que cada Comissió podrà estar integrada per 8 membres més el president, 
és a dir, nou membres, i un suplent per cada dos membres o fracció, pertanyents 
a un mateix Grup Polític,  amb un màxim de dos suplents per Grup,  i  la seua 
composició  s'acomodarà  a  la  proporcionalitat  existent  entre  els  distints  Grups 
polítics municipals, configurant-se aquesta composició mitjançant l'atribució d'un 
regidor per cada Grup i la resta en aplicació dels mecanismes de repartiment de 
la Llei D'Hont. No obstant això,  cas que el president nat de cada Comissió, açò 
és, l'alcalde, declinara de forma expressa i permanent l'exercici de la presidència 
efectiva d'alguna Comissió, el nombre de representants del Grup Municipal en la 
candidatura del qual va concórrer l'alcalde a les eleccions, es veurà incrementat 
en un membre més.

Quart. Operada la modificació, les referides tres comissions Informatives 
Permanents  estaran  compostes,  cadascuna  d'elles,  d'acord  amb  la  següent 
proporció.

El Grup Socialista tindria dret a 3 membres en cada Comissió
El Grup Esquerra Unida del País Valencià 2 membres. 
El Grup Partit Popular 2 membres
El Grup Compromís  1 membre.
El Grup Ciudadanos 1 membre

Cas que  l'alcalde  renunciara  a  la  seua  integració  consumada  com  a 
president de Comissió, el Grup Socialista tindria dret a 3 membres.

Cinqué. Podran  assistir  a  les  sessions,  amb  veu  però  sense  vot  i 
conservant  els  seus  drets  econòmics,  els  regidors  amb  delegació  sobre  una 
matèria  que  s'haja  de tractar  en  una  Comissió  Informativa  de la  qual  no en 
formen part.

Sisé. La Presidència de cada Comissió correspon al senyor alcalde.  Cas 
que aquest decline tal facultat, l'elecció de president s'haurà d'efectuar en el si 
intern de cada Comissió, proposant-ho a aquest efecte al Sr. Alcalde, qui delegarà 
la  presidència  efectiva  en  la  persona  proposada,  de  conformitat  amb  el  que 
estableix l'article 125, lletra a), del Reglament d'Organització.

Seté. Les comissions celebraran sessions ordinàries una vegada al mes,  
els dies i hores que establisca el seu respectiu president. Igualment per resolució 
de  la  Presidència  podrà  ometre's  l'obligació  de  celebrar  sessió  ordinària  en  
període  vacacional.  La  Secretaria  General  podrà  efectuar  delegacions  de  les 
funcions reservades en els  funcionaris  de la plantilla  municipal  amb categoria  
professional i qualificació suficient per a això.”.

L'Ajuntament en Ple per setze vots a favor (el vot de l'alcalde-president i els 
sis vots del  regidors del Grup Municipal PSOE, els cinc vots dels regidors del 
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Grup  Municipal  EUPV:AC,  els  tres  vots  dels  regidors  del  Grup  Municipal 
COMPROMÍS i el vot del regidor del Grup Municipal C's) cinc abstencions (les 
cinc abstencions del Grup Municipal PP)  i cap vot en contra, ACORDA:

Únic. Aprovar  la  proposta  anteriorment  transcrita  sobre  la  creació  i 
composició de les comissions informatives permanents. 

7é.  EXP.  NÚM.  1757/2015,  DACIÓ  DE  COMPTE  DE LA RESO LUCIÓ 
D'ALCALDIA SOBRE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L' ALCALDIA 
EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

El secretari procedeix a la lectura de la resolució d'Alcaldia, número 207, de 
24 de juny de 2015, sobre delegació de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local, 
amb el següent tenor literal: 

“Vista  la  Resolució  d'Alcaldia  número 358,  d'11 de juliol  de 2011 sobre  
delegació de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local, 

Considerant que  es creu convenient mantindre el règim competencial de 
concentració entorn de la figura de la Junta de Govern Local que, reunint-se amb 
una  periodicitat  setmanal,  assumisca  la  pràctica  totalitat  de  les  resolucions 
administratives,  excepció  feta dels  despatxos lleus o de tràmit  o de les grans 
qüestions que quedarien, respectivament, en mans de l'alcalde i del Ple. Tot això 
en la línia promulgada per la Llei 11/1999, fruit del Pacte Local, i posteriorment la  
Llei 57/2003, de modernització del govern local.

Considerant el que disposa l'article 21.3 de la Llei 7/1985, sobre delegació  
de competències de l'alcalde en la Junta de Govern Local,  en relació amb els  
articles 43 a 45 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les entitats locals.

RESOLC

Primer.  Delegar les següents competències de l'alcalde en la  Junta de 
Govern:
a) La gestió del  Pressupost, dins dels límits de la competència de l'alcalde, en  

especial el referent a l'aprovació de despeses, la concertació d'operacions 
de crèdit, de les modificacions del pressupost així com de les anul·lacions i  
cancel·lacions dels drets reconeguts. Tot això d'acord amb el que disposa 
la legislació reguladora de les Hisendes locals,  excepte allò  que en les 
Bases  d'Execució  del  Pressupost estiga  previst  resoldre  mitjançant  un 
Decret d'Alcaldia.

b) Retre comptes, de conformitat amb el que disposa el Text Refós de  la Llei  
reguladora de les Hisendes locals.

 c)  Aprovar  l'oferta  d'ocupació  pública d'acord amb el  Pressupost i  la  plantilla  
aprovats pel Ple.

d)  Aprovar  les  bases  de  les  proves  per  a  la  selecció  del  personal  i  per  als  
concursos de provisió de llocs de treball.

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE EXTRAORDINARI, NÚM. 10 DE 4 DE JULIOL DE 2015

2



e)  Les  aprovacions dels  instruments de planejament  de  desenvolupament  del  
planejament  general  no  expressament  atribuïdes  al  Ple,  així  com la  dels 
instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

f) Imposició de sancions per infracció a ordenances municipals.
g) Les contractacions i concessions.
h) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis de competència de l'alcalde.
i) L'adquisició  i alienació de béns i drets de qualsevol classe quan, d'acord amb la 

norma d'aplicació en cada moment, corresponguen a l'alcalde. 
j) L'atorgament  de  les  llicències que, d'acord amb les  lleis  sectorials, siguen 

competència de l'alcalde.

Segon. El règim de delegacions s'entendrà des de la data de la present 
Resolució i  per temps indefinit,  sense perjuí de les facultats que assisteixen a 
l'òrgan delegatori d’advocar o revocar en qualsevol moment.
Tercer. Ordenar la publicació de la present Resolució en el Butlletí Oficial de la  
Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.”

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal EUPV:AC indica que és 
positiu les delegacions, però l'important és el seguiment que puga fer la ciutadania 
de la gestió, i en eixe sentit seria important que es feren públiques les actes de la 
Junta en la pàgina web.

L'alcalde-president assenyala que menys les indelegables,  s'han delegat 
en la Junta de Govern totes les competències de l'alcaldia per a què tots els grups 
tinguen accés a tot el que s'aprova, i pel que fa al que proposa el representant 
d'Esquerra Unida diu que s'adaptaran les actes perquè acomplint la llei es puga 
fer públic el seu contingut.

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.

8é.  EXP.  NÚM.  1757/2015,  PROPOSTA  DE  L'ALCALDIA  SOB RE 
DELEGACIÓ  DE  COMPETÈNCIES  DEL  PLE  EN  LA JUNTA DE  GO VERN 
LOCAL 

El secretari procedeix a la lectura de la proposta realitzada per l’alcalde, 
amb el següent tenor literal: 

“Vist  l'actual  règim de  competències  del  Ple  delegades  en  la  Junta  de 
Govern Local, acordat en sessió d'15 de juliol de 2011, que ha exercit durant el 
passat quadrienni.

Atés que, en atenció a les circumstàncies particulars que es preveuen per  
al pròxim mandat, es creu convenient retornar determinades competències que 
havien estat delegades en la Junta de Govern Local.

Atés que l'Alcaldia, mitjançant una resolució de data 24 de juny de 2015 ha 
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efectuat  una delegació  majoritària  de les seues competències en la  Junta  de  
Govern Local.

Atés que la configuració del Ple com un  òrgan parlamentari i de control i  
fiscalització, lluny de la  seua  primogènita labor de gestió, ve marcat per la línia  
promulgada  per  la  Llei  11/1999,  fruit  del  Pacte  Local,  i  posteriorment  la  Llei 
57/2003, de modernització del govern local.

Considerant el que disposa l'article 22.4 de la Llei 7/85, sobre delegació de 
competències del Ple en la Junta de Govern Local.

Per la present propose:

Primer. Que es deixe sense efecte el vigent règim de delegacions del Ple en la  
Junta de Govern Local, acordat en data  15 de juliol de 2011.

Segon. Delegar les següents competències del Ple en la  Junta de Govern:

a) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en  
matèries de competència plenària.

b) L'aprovació de certificacions d'obres de competència plenària i altres actes de 
gestió   davant l'execució de l'obra. 

c) Reconeixements extrajudicials de crèdits en els supòsits d'existència de crèdit  
en l'exercici anteriors. 

d) La sol·licitud de subvencions i  ajudes a organismes i institucions públiques,  
quan per aquestes s'exigisca la seua aprovació pel Ple.

Tercer. L'exercici de les atribucions delegades es realitza fora de perill dels 
supòsits de majoria qualificada previstos en l'article 47 de la Llei 7/85, de 2 d'abril.

Quart. El règim de delegacions s'entendrà des de la data del present acord 
i  per  temps  indefinit,  sense  perjuí  de  les  facultats  que  assisteixen  a  l'òrgan  
delegatori d’advocar o revocar en qualsevol moment.

Cinqué. Ordenar la publicació de la present Resolució en el Butlletí Oficial  
de la Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.”

Juan Giner: manifesta que no està d'acord en les delegacions perquè 
malgrat poder assistir a la Junta de Govern no té poder de decisió.

 Cristina Maria Suñer Tormo, del Grup Municipal Compromís, indica que 
estan passant coses que no havien passat mai, el primer que cal tenir en compte i 
és  important,  és que la  proposta  deixa  sense  efecte  el  règim de delegacions 
vigent, el qual deixava un Ple sense contingut. Continua dient que el que ara es 
delega són aquelles competències que per necessitat  de major agilitat  així ho 
aconsellen,  quedant  en  el  Ple  les  més  importants,  però  amb  una  diferència 
respecte a l'anterior règim de delegacions i  és que ara en la Junta de Govern 
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estan presents tots els grups, el que suposa que tots tenen accés a la informació.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal EUPV:AC, diu que saluda 
positivament  la  decisió  de  l'alcalde  però   que  cal  reforçar  la  decisió  de   la 
transparència  i el fet  que tota la gent tinga accés a tota la informació i en eixe 
sentit s'ha de treballar.

 Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal PSOE, assenyala que suposa un 
canvi  important,  ja  que  s'ha  fet  una  delegació  mínima  a  diferència  de  l'antic 
govern que va arrabassar el debat polític a la ciutadania i va deixar el Ple buit de 
contingut.

L'alcalde-president manifesta que les 4 competències que es deleguen ho 
són per raons d'operativitat, i la diferència en l'anterior govern és que en la Junta 
de Govern Local estan tots els grups, i a més a més en els plenaris es donarà 
compte del que s'haja acordat en la Junta de Govern.

L'Ajuntament en Ple per quinze vots a favor (el vot de l'alcalde-president i 
els  sis  vots  dels  regidors  del  Grup  Municipal  PSOE,  els  cinc  vots  del  Grup 
Municipal EUPV:AC i els tres vots del Grup Municipal COMPROMÍS) un vot en 
contra  (el  vot  del  regidor  del  Grup Municipal  C's)  i  cinc abstencions  (les cinc 
abstencions del regidors del Grup Municipal PP) ACORDA:

Únic.  Aprovar  la  proposta  anteriorment  transcrita  sobre  delegació  de 
competències del Ple en la Junta de Govern Local. 

9é.  EXP.  NÚM.  1757/2015,  PROPOSTA  DE  L'ALCALDIA  SOB RE 
NOMENAMET  DE  REPRESENTANTS  DE  LA CORPORACIÓ  EN  ÒRGA NS 
COL·LEGIATS

El secretari procedeix a la lectura de la proposta que realitza l’alcalde, amb 
el següent tenor literal:

“Celebrades  les  eleccions  locals  el  passat  dia  24  de  maig  de  2015  i  
constituïda la nova Corporació municipal el dia 13 de juny, resulta procedent, de 
conformitat amb allò que s'ha previngut en l'article 58.c) del ROF, convocar sessió 
extraordinària  del  Ple,  a  fi  d'anomenar representants  de  la  Corporació  en 
qualsevol classe d'òrgans col·legiats en els quals haja d'estar representada.

Sent la decisió esmentada facultat del Ple, és pel que aquesta Alcaldia ve a  
proposar EL SEGÜENT:

Primer.  Designar  els  següents  representants  de  la  Corporació  en  els 
òrgans col·legiats que a continuació es relacionen:

•         En la Mancomunitat de municipis La costera-canal. 
Vocal nat         -  Sr. Roger Cerdà Boluda
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Vocal regidor  -  Sr. Miquel Àngel Lorente López

• En el Consorci de Residus del Pla Zonal X, XI i XII, Àrea 2.
Sr. Roger Cerdà Boluda

• En el Consorci per a la gestió de la concessió de televisió digital terrestre.
Sr. Roger Cerdà Boluda

• Federació Valenciana de Municipis i Províncies i Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies.

Sr. Roger Cerdà Boluda

1. En Conveni de Gestió Cadastral amb Ministeri d'Economia i Hisenda.
Sr. Ignacio Reig Sanchis

• En el Fons Valencià per la Solidaritat.
Sra. Xelo Angulo Luna

• En el Consorci Provincial de Bombers de València.
Sra. Mariola Sanchis del Valle

• En la Junta Local de Protecció Civil.
Sra. Mariola Sanchis del Valle

• En  el  Consell  Local  de  Medi  Ambient  i  Xarcia de  municipis  cap  a  la  
sostenibilitat. 

Sra. Maria Pilar Gimeno Calabuig

• En la Comissió d'Igualtat.
presidenta: Sra. Francesca Chapí Albero
Vocals: Sr. Joan Josep Garcia Terol
             Sra. Xelo Angulo Luna.
             Sra. Mª José Pla Casanova.
             Sr. Juan Giner Company. 

• En el Consell Local de la Joventut.
Sra. Lena Baraza Lorente

• En el Consell Local de Sanitat.
Sra. Cristina María Suñer Tormo

• En el Consell Local Agrari.
Sr. Miquel Àngel Lorente López

• En la Mesa de Negociació ajuntament-treballadors.
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Sr. Joan Josep García Terol
Sr. Ignacio Reig Sanchis
Sr. Miquel Alcocel Maset

• En el Comité de Seguretat i Salut
Sr. Joan Josep García Terol
Sra. Mariola Sanchis del Valle.
Sr. Miquel Alcocel Maset.
Sra. Mª José Pla Casanova
Sr. Juan Giner Company.

• En la Comissió Mixta de Patrimoni.
Sr. Jordi Estellés Carrasco

• Consell Territorial de la Propietat Immobiliària.
Sr. Ignacio Reig Sanchis.

• En el Consorci de les Comarques Centrals
Sr. Miquel  Àngel Lorente López

Segon. Procedisca's a comunicar tals nomenaments a les persones i institucions  
interessades, perquè en prenguen coneixement i efectes procedents.”

 Juan Giner Company, del Grup Municipal C's, manifesta que el vot del seu 
grup  va  a  ser  l'abstenció  perquè  sols  es  proposa  que  Cidudadanos  tinga 
representació en dos òrgans.

 María José Pla Casanova, del Grup Municipal PP, anuncia que el vot del 
seu grup va a ser a favor.

 Miquel  Àngel  Lorente  López,  del  Grup  Municipal  EUPV,   diu  que  les 
persones que es proposen als diferents òrgans ho són com a representants de la 
corporació.

 Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal PSOE indica que les persones 
proposades ho són com a representants de l'Ajuntament de Xàtiva i no de cap 
grup polític,  i  que  s'ha fet  tenint  en compte les delegacions que  ostenten els 
diferents regidors.

L'Ajuntament en Ple per vint vots a favor (el vot de l'alcalde-president i els 
sis vots dels regidors del Grup Municipal PSOE, els cinc vots del regidors del 
Grup  Municipal  EUPV:AC,  els  tres  vots  del  regidors  del  Grup  Municipal 
COMPROMÍS i els cinc vots dels regidors del Grup Municipal PP) una abstenció 
(l'abstenció del Grup Municipal C's) i cap vot en contra, ACORDA: 
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Únic. Aprovar  la  proposta  anteriorment  transcrita  sobre nomenament  de 
representants de la corporació en òrgans col·legiats. 

10é.  EXP.  NÚM.  1757/2015,  PROPOSTA  DE  L'ALCALDIA  SO BRE 
DRETS ECONÒMICS DELS  MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

El secretari procedeix a la lectura de la proposta que realitza l’alcalde, amb 
el següent tenor literal:

“De resultes de la Constitució de la nova Corporació Municipal, el passat 
13 de juny de 2015, i de l'organització dels distints serveis de què es compon  
l'Ajuntament, procedix, de conformitat amb el que preveu l'article 130 de la Llei  
8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana i  en l'article  
75.1 de la Llei  7/85,  de 2 d'abril,  RBRL,  (segons redacció donada per la Llei 
11/1999, de 21 d'abril), en relació amb l'article 13 del ROFRJEL establir la relació 
de membres de la Corporació que han d'exercir les seues funcions en règim de 
dedicació exclusiva .

D'altra  banda,  a  excepció  feta  dels  qui  siguen  remunerats  per  la  seua 
dedicació  exclusiva  o  parcial,  els  membres de la  Corporació  podran percebre  
indemnitzacions  per  assistència  a  sessions  dels  òrgans col·legiats  dels  que 
formen part (article 75.5 de la LRBRL) havent de fitar-se aquestes per acord de 
L'Ajuntament  en  Ple,  consignar-se  en  els  Pressupostos  Generals  i,  finalment,  
publicar-se en el  Butlletí  Oficial  de la  Província  i  Tauler  d'Edictes  de la  Casa 
Consistorial junt amb la relació de càrrecs amb algun règim de dedicació.

Segons allò que s'ha regulat en els esmentats preceptes correspon al Ple,  
a  proposta  del  president  i  dins  de  la  consignació  global  continguda  en  el 
Pressupost, determinar tant la relació de membres de la Corporació que hagen de 
prestar les seues funcions en règim de dedicació exclusiva, els que ho hagen de 
fer en règim de dedicació parcial, el règim de dedicació mínima necessària per a  
percebre  les  retribucions  esmentades,  la  quantia  de  les  mateixes,  en  cas de 
requerir-se,  la  declaració  formal  de  compatibilitat  dels  càrrecs  amb  dedicació 
exclusiva  per  a  l'exercici  d'ocupacions  marginals  remunerades  i,  finalment,  la 
remuneració per assistència a sessions d'òrgans col·legiats. 

Finalment, alhora que l'Ajuntament de Xàtiva disposa de Relació de Llocs 
de  Treball,  s'estima  més  procedent  assignar  les  retribucions  a  càrrecs  amb 
dedicació exclusiva conforme als paràmetres retributius aplicables al personal al  
servici de l'administració, en compte de la quantitat a tant alçat que s'aplicava 
anteriorment. Igualment és de ressenyar que els règims de dedicació exclusiva, 
com les  indemnitzacions  per  assistències,  han  de  perdurar  al  llarg  de  tot  el  
mandat Corporatiu, excepte acord modificatiu o revocatori.

És per això que es proposa a L'Ajuntament en Ple el següent:

Primer.  Establir  per al  període 2015-2019 la  següent relació  de càrrecs 
amb dedicació exclusiva:

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE EXTRAORDINARI, NÚM. 10 DE 4 DE JULIOL DE 2015

3



-  Alcalde Roger  Cerdà Boluda:  Retribucions bàsiques assimilades al  Grup  de 
Titulació  i  Subgrup de Classificació   A1 del  personal  funcionari  de carrera  de 
l’article  76 de la  Llei  7/2007,  de l'Estatut  Bàsic  de l’Empleat  Públic.  Nivell  de 
Complement de Destí 30 i Complement Específic en quantia de 1.487,02 euros, 
quantitats que s’abonaran en 12 mensualitats.  Més dues pagues extraordinàries 
en els mesos de juny i desembre d'acord amb el que disposen els articles 24.1 B i  
D en relació amb l'article 20.cinc.2 de  la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de  
Pressupostos Generals de l' Estat per a l'any 2015.

-  Regidor Miquel Lorente López: Retribucions bàsiques assimilades al  Grup de 
Titulació  i  Subgrup de Classificació   A2 del  personal  funcionari  de carrera  de 
l’article  76 de la  Llei  7/2007,  de l'Estatut  Bàsic  de l’Empleat  Públic.  Nivell  de 
Complement de Destí 26 i Complement Específic en quantia de 886,99 euros,  
quantitats que s’abonaran en 12 mensualitats.  Més dues pagues extraordinàries 
en els mesos de juny i desembre d'acord amb el que disposen els articles 24.1 B i  
D en relació amb l'article 20.cinc.2 de  la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de  
Pressupostos Generals de l' Estat per a l'any 2015.

-  Regidora:  Xelo  Angulo  Luna:  Retribucions  bàsiques  assimilades  al  Grup  de 
Titulació  i  Subgrup de Classificació   A2 del  personal  funcionari  de carrera  de 
l’article  76 de la  Llei  7/2007,  de l'Estatut  Bàsic  de l’Empleat  Públic.  Nivell  de 
Complement de Destí 26 i Complement Específic en quantia de 886,99 euros,  
quantitats que s’abonaran en 12 mensualitats.  Més dues pagues extraordinàries 
en els mesos de juny i desembre d'acord amb el que disposen els articles 24.1 B i  
D en relació amb l'article 20.cinc.2 de  la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de  
Pressupostos Generals de l' Estat per a l'any 2015.

 

Segon.   El  reconeixement  de  les  dedicacions  exclusives,  així  com  la 
quantia de les retribucions, s'establix per l'assumpció dels àmbits de gestió que 
consten en la Resolució de l'Alcaldia de Delegació de Competències a favor de 
regidors.

Tercer. Assignar, excepció feta dels membres de la Corporació que siguen 
remunerats  per la seua dedicació exclusiva,  les següents indemnitzacions per  
assistència  a  sessions  de  PLE,  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL,  JUNTA  DE 
PORTAVEUS,  JUNTA  DE  SEGUIMENT  I  COMISSIONS  INFORMATIVES 
PERMANENTS.

ÒRGAN PRESIDENT PORTAVEUS VOCAL
PLE 270 € 270 € 200 €

JUNTA 
GOVERN LOCAL

150 € 126 €

COMISSIÓ 
INFORMATIVA

126 € 123 €
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JUNTA DE 
PORTAVEUS

120 € 

JUNTA 
SEGUIMENT

120 €

Quart. Notificar el contingut del present acord als càrrecs amb dedicació 
exclusiva,  als efectes de la seua acceptació expressa, donant compte al Ple, en 
la primera sessió que celebre, de la relació de què l'accepten.

Cinquè. Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i Tauler  
d'Edictes de la Casa Consistorial de la relació de càrrecs amb algun règim de  
dedicació,  de  les  seues  retribucions,  així  com  de  les  indemnitzacions  per  
assistència a òrgans col·legiats.

Sisè.  Els departaments administratius corresponents procediran a donar 
d'Alta en el Règim General de la Seguretat Social als membres de la Corporació 
anteriorment  relacionats,  per  l'exercici de  tals  funcions,  anant  a  càrrec  de  la 
Corporació les quotes empresarials que corresponguen, havent de consignar-se 
en el  Pressupost municipal  l'import a què ascendisquen les despeses per tots  
aquests conceptes.
Setè. L'efectivitat de la present proposta en matèria de retribucions tindrà lloc amb 
efectes retroactius des de la sessió constitutiva celebrada el dia 13 de juny de  
2015, a excepció del Sr. Miquel Àngel Lorente López que ho serà a partir de l'1  
d'agost de 2015. “

 Juan Giner Company, del Grup Municipal C's, anuncia que el vot del seu 
grup va a ser el de l'abstenció.

 María José Pla Casanova, del Grup Municipal PP, diu que pel que fa a les 
indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats li semblen bé, perquè són 
les mateixes que hi  havia,  i  també li  sembla  bé que es mantinga  la  junta  de 
seguiment que va ser objecte de crítica per l'actual equip de govern quan estava 
en l'oposició.

Pel  que  fa  a  les  retribucions  per  dedicació  discrepa  de  l'assignació  i 
pregunta quina quantitat  total  neta és la que van a cobrar els membres de la 
corporació  amb dedicació  exclusiva,  i  diu  que  per  una  banda  les  retribucions 
brutes de l'alcalde són de 49.000 € i  les dels dos regidors de 35.000, el  que 
suposa  un  total  d'uns  115.000  €  quantitat  superior  a  la  que  es  cobrava  per 
aquests  tres càrrecs en la  legislatura  anterior  que era d'uns 60.000 €,  el  que 
suposa una diferència  de més de 50.000 €.  Assenyala que encara que la llei 
permet que en una ciutat com Xàtiva  l'alcalde cobre uns 55.000 € vol recordar 
que l'actual  alcalde va dir  respecte dels sous de l'anterior  govern que en una 
etapa de contenció deuria reduir-se en sous i  gastar-se més en altres coses.

 Miquel  Àngel  Lorente  López,  del  Grup  Municipal  EUPV:AC,  indica que 
aquest punt és un punt fonamental i que cal explicar-ho per a què estiga clar per a 
la ciutadania. Manifesta que tot càrrec públic ha de tindre una retribució perquè si 
no estigués retribuït apareixerien casos com els que la ciutadania coneix, i si no 
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es cobrara sols es dedicarien a la política els oligarques, els empresaris i la gent 
que entra a instàncies dels empresaris. Diu que la retribució que es proposa és 
justa perquè hi ha molta feina a fer, i en contestació a la regidora del PP diu que el 
que ell va a cobrar son 1.900 €, que és menys del que  cobrava com a professor 
que és, però que és una cosa que té assumida.

 Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal PSOE, diu que l'alcalde actual 
cobrarà  un  40%  menys  que  el  que  hi  havia  abans,  que  entre  Diputació, 
Generalitat i Ajuntament cobrava més de 80.000 €, i a més amb la diferència que 
estarà les 24 hores al  servei  del ciutadà i  no com el d'abans que estava sols 
dilluns i  divendres, i  per tant no és una qüestió econòmica sinó de dedicació i 
servei al ciutadà.

L'alcalde-president en relació al sou a percebre per l'alcalde i els regidors 
indica que s'ha assimilat als dels funcionaris de l'ajuntament. El de l'alcalde és 
equivalent al que percep un cap d'àrea (49.000€) , i el dels regidors a un cap de 
departament (35.000 €)  i  que a més són similars  o fins i  tot  inferiors als que 
percebien per les seues activitats professionals que han hagut d'abandonar. 

Indica  que  estima just  que  les  persones  que  es  dediquen  a  la  política 
cobren un sou digne per tal d'evitar corrupteles.

L'Ajuntament en Ple per quinze vots a favor (el vot de l'alcalde-president i 
els sis vots dels regidors del Grup Municipal PSOE, els cinc vots del regidors del 
Grup  Municipal  EUPV:AC,  els  tres  vots  del  regidors  del  Grup  Municipal 
COMPROMÍS),  sis  abstencions  (les  cinc  abstencions  dels  regidors  del  Grup 
Municipal PP  i l'abstenció  del Grup Municipal C's) i cap vot en contra, ACORDA:

Únic.  Aprovar  la proposta  anteriorment transcrita  sobre drets econòmics 
dels membres de la corporació. 

11é.  EXP.  NÚM.  PROPOSTA  DE  L'ALCALDIA  SOBRE  DOTACIÓ  
ECONÒMICA ALS GRUPS POLÍTICS

El secretari procedeix a la lectura de la proposta que realitza l’alcalde, amb 
el següent tenor literal:

“En compliment d'allò que s'ha preceptuat per a l'organització i constitució  
de la nova Corporació sorgida de les passades Eleccions Locals de 24 de maig  
de 2015, el Ple ha quedat assabentat, a instància dels seus mateixos integrants i  
en  compliment  del  que  disposa  l'art.  23  i  24  del  Reglament  d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de Novembre de 1986, 
en relació amb els  seus concordants de la Llei  8/2010 de Règim Local  de la  
Comunitat Valenciana, de la constitució dels següents Grups Polítics:

Grup Socialista, integrat per 7 regidors
Grup Esquerra Unida, integrat per 5 regidors.
Grup Popular, integrat per 5 regidors
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Grup Compromís, integrat per 3 regidors
Grup Ciudadanos, integrat per 1 regidors.

Considerant, el que disposa l'art. 73.3 de la Llei de Bases del Règim Local,  
núm. 7/85, de 2 d'Abril, en el sentit que el Ple de la Corporació, a càrrec dels 
Pressupostos anuals, pot assignar als grups polítics una dotació econòmica, amb 
un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del  
nombre de membres de cadascun d'ells.

Resultant, que en l'Estat de Despeses del Pressupost per a 2015 no hi ha 
consignació  pressupostària,  actualment,  per  a  atendre  aquestes  despeses,  
segons informe dels servicis econòmics.

Considerant, no obstant això, que l'Ajuntament pot adquirir compromís a fi  
d'assignar  dotació  econòmica  suficient  a  càrrec  del  Pressupost del  pròxim 
exercici, que entrarà en vigor l'1 de gener de 2016.

Per la present, en virtut de les atribucions que m'estan conferides per les 
vigents disposicions en matèria de Règim Local, vinc a proposar:

Primer.  Assignar  als  ressenyats  grups  polítics  la  següent  dotació 
econòmica per al desenvolupament de la seua actuació corporativa, de la manera  
següent:

Component fix: 780 Euros anuals a cada ú dels cinc grups.
Component  variable:  780  Euros  anuals  per  cada  regidor  integrant  de  

cadascun d'ells.
 Als efectes del càlcul de l'assignació econòmica, cada Grup es tindrà per 

compost pel número de regidors constants en l'Acta de Proclamació de la Junta  
Electoral  referit  a  la  candidatura  amb  què  es  va  concórrer  a  les  passades 
eleccions locals.

Segon.  Cadascun dels  grups polítics de referència  haurà de portar  una 
comptabilitat  específica  de la dotació econòmica que percebera,  que estarà  a 
disposició del Ple de la Corporació sempre que se sol·licite per aquest.

Tercer. L'acord produirà efectes amb data 1 de gener de 2016 i vinculat a 
l'habilitació pressupostària suficient a càrrec dels Pressupostos Generals per a 
2016.
Quart. Del present acord haurà de donar-se compte als portaveus de cada Grup i  
a la Intervenció de Fons, perquè en prenguen coneixement i efectes. Haurà, així  
mateix, de publicar-se en el B.O. de la Província per al coneixement general.”

 Juan Giner Company, del  Grup Municipal C's diu que votarà en contra 
perquè la proposta preveu una quantitat fixa per grup i una altra variable i això 
perjudica els grups minoritaris, estima que hauria d'establir-se una quantitat fixa 
per grup.

 María José Pla Casanova, del Grup Municipal PP, indica que la proposta 
preveu una xicoteta pujada i això és bo per al funcionament dels grups.

 Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Compromís, recorda que 
les assignacions als grups són per al seu funcionament, i que com a tal estan 
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sotmeses  a  fiscalització  tant  de  la  Intervenció  municipal  com del  Tribunal  de 
Comptes.

 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal EUPV,  estima que és una 
proposta equitativa i respon a les necessitats dels grups.

 Ignacio  Reig  Sanchis,  del  Grup  Municipal  PSOE,  considera  que  la 
proposta és encertada i que va en la línia de l'equip de govern d'acabar amb els 
privilegis dels regidors durant 20 anys.

L'Ajuntament en Ple per vint vots a favor (el vot de l'alcalde-president i els 
sis vots dels regidors del Grup Municipal PSOE, els cinc vots del regidors del 
Grup  Municipal  EUPV:AC,  els  tres  vots  del  regidors  del  Grup  Municipal 
COMPROMÍS i els cinc vots dels regidors del Grup Municipal PP) un vot en contra 
(el vot del Grup Municipal C's) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. Aprovar la proposta anteriorment transcrita sobre dotació econòmica 
als grups polítics. 

12é.  EXP.  NÚM.  1757/2015,  PROPOSTA  DE  L'ALCALDIA  SO BRE 
DESIGNACIÓ I NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL

El secretari procedix a la lectura de la proposta que realitza l’alcalde, amb 
el següent tenor literal:

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

Vista la següent legislació aplicable:

1. Article 12 de la Llei 7/2007, de 12 de abril,  de l’Estatut Bàsic de l’Empleat  
Públic, a tenor del qual és personal eventual el que, en virtut de nomenament  
de caràcter no permanent,  sols realitza funcions expressament qualificades 
com de confiança o  assessorament  especial,  i  és  retribuït  amb càrrec  als 
crèdits pressupostaris consignats a este fi.

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

3. Article 90 de la Llei 7/85, de 2 de abril, que estableix que correspon a cada 
Corporació  Local  aprovar  la  plantilla,  que  deurà  contindre  al  personal 
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funcionari, al personal laboral i al personal eventual.
4. Article  104  de  la  Llei  7/85,  de  2  de  abril,  que  estableix  que  el  nombre,  

característiques i retribucions del personal eventual serà determinant pel Ple 
de cada Corporació a l’inici del seu mandat. Podent-se modificar únicament 
amb  motiu  de  l’aprovació  anual  dels  pressupostos.  Corresponent  el  
nomenament  i  cessament  d’este  personal  a  l’Alcalde  de  l'entitat  local  
corresponent.

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

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

7. Articles 23 i 24 de la Llei 7/2007, de 12 de abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat  
Públic, que regula el règim retributiu dels empleats públics.

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

Considerant que existix consignació pressupostària suficient per atendre la  
despesa que suposa la creació dels nous llocs de personal eventual en la plantilla 
de l’Ajuntament  de  Xàtiva,  segons  l’informe emés per  la  Secció  de  Recursos 
Humans sobre crèdit disponible en el Capítol I del Pressupost de l’exercici 2015,  
juntament  amb  la  resolució  d’alcaldia  número  230/2015  de  modificació  de 
pressupost mitjançant la generació de crèdits per nous ingressos.

Per  la  present  propose  al  Pel  de  la  Corporació  l’adopció  del  següent  
ACORD:

Primer. Crear la plantilla els següents llocs de treball de personal eventual:

1. Responsable del Gabinet d’Alcaldia.
2. Responsable de Comunicació i Premsa.
3. Responsable de la Secretaria del Grup Municipal Compromís.

Segon.  Conforme  a  la  legislació  esmentada,  este  personal  sols  podrà 
desenvolupar  funcions  expressament  qualificades  com  de  confiança  o  
assessorament especial i en este sentit i amb esta limitació el contingut i tasques 
a exercir pel personal eventual que ocupe els llocs de referència serà el que es  
desprèn de les seus respectives denominacions.

Tercer. Respecte a la jornada de treball serà la normal establerta per als  
serveis generals de la plantilla de personal i la que excepcionalment establisca  
l’Alcaldia  o  els  Grups  Municipals  en  el  seu  cas,  amb  plena  disponibilitat  per  
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aquesta en relació amb les comeses pròpies de les tasque encomanades.

Quart.  Determinar  les  retribucions  d’estos  llocs  de  treball  conforme  al  
següent detall:

1. Responsable del Gabinet d’Alcaldia:

Retribucions bàsiques assimilades al Grup de Titulació i Subgrup de Classificació  
C1 del personal funcionari de carrera de l’article 76 de la Llei 7/2007, de l’Estatut  
Bàsic  de  l’Empleat  Públic.  Nivell  de  Complement  de  Destí  22  i  Complement  
Específic  en  quantia  de  5573’94  euros,  quantitats  que  s’abonaran  en  12 
mensualitats. Més dues pagues extraordinàries en els mesos de juny i desembre 
d’acord  amb  el  que  disposen  els  articles  24.1  B  i  D  en  relació  amb  l’article  
20.cinc.2 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de  
l’Estat per a l’any 2015.

2. Responsable de Comunicació i Premsa:

Retribucions bàsiques assimilades al Grup de titulació i Subgrup de Classificació  
C1 del personal funcionari de carrera de l’article 76 de la Llei 7/2007, de l’Estatut  
Bàsic  de  l’Empleat  Públic.  Nivell  de  Complement  de  Destí  22  i  Complement  
Específic  en  quantia  de  928’73  euros,  quantitats  que  s’abonaran  en  12 
mensualitats. Més dues pagues extraordinàries en els mesos de juny i desembre 
d’acord  amb  el  que  disposen  els  articles  24.1  B  i  D  en  relació  amb  l’article  
20.cinc.2 de la Llei 36/20145, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2015.

3. Responsable de la Secretaria del Grup Municipal Compromís.

Retribucions bàsiques assimilades al Grup de titulació i Subgrup de Classificació  
C2 del personal funcionari de carrera de l’article 76 de la Llei 7/2007, de l’Estatut  
Bàsic  de  l’Empleat  Públic.  Nivell  de  Complement  de  Destí  20  i  Complement  
Específic  en  quantia  de  534’80  euros,  quantitats  que  s’abonaran  en  12 
mensualitats. Més dues pagues extraordinàries en els mesos de juny i desembre 
d’acord  amb  el  que  disposen  els  articles  24.1  B  i  D  en  relació  amb  l’article  
20.cinc.2 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de  
l’Estat per a l’any 2015.

Cinquè.  Realitzar  les  següents  propostes  de  nomenaments,  per  a 
cadascun dels llocs objecte de creació:

1. Ana Francisca Sanhipólito Diego, Responsable del Gabinet d’Alcaldia.
2. Jesús Félix Soler Valls, Responsable de Comunicació i Premsa.
3. Carmesina Franch Álvarez, Responsable de la Secretaria del Grup Municipal  

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

Setè. Correspondrà a l’alcalde nomenar i cessar lliurement este personal,  
cessant automàticament, en tot cas, quan es produïsca el cessament o expire el  
mandat de l’alcalde que els va nomenar.

Vuitè.  Les  determinacions  anteriorment  establertes  en  relació  amb  els 
quatre llocs de treball de personal eventual només podran modificar-se amb motiu  
de l’aprovació dels pressupostos anuals.

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

Desè. Publicar estos nomenaments en el Butlletí Oficial de la Província de 
València, amb especificació del lloc, règim de retribucions i dedicació”

 Juan Giner  Company, del  Grup Municipal  C's,  diu que no està d'acord 
perquè  per  a  fer  una  bona  tasca  no  sols  cal  ordinador  i  despatx,  sinó  que 
necessiten recursos, i que si el que volen és un govern participatiu el que han de 
fer és que tots els grups tinguen accés a mitjans personals.

 María José Pla Casanova, del Grup Municipal PP indica que no té res a 
objectar pel que fa al responsable de Gabinet d'Alcaldia, però sí a la creació d'un 
nou lloc i és el de responsable de comunicació, el que suposa un augment de la 
despesa, i pregunta si el responsable de comunicació va a ser-ho per a tots els 
grups o sols per a l'equip de govern.

D'altra banda diu que està en contra i pregunta si està dins de la legalitat 
nomenar secretari de grup polític de compromís amb 3 regidors i en canvi deixar 
sense secretari el PP que en té 5, ja que considera que tots els grups haurien de 
tenir un secretari de grup.

 Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Compromís,  en relació al 
que ha dit el Sr. Giner li diu que si no participa en el govern és perquè el seu partit 
no el deixa que governe amb compromís perquè ho té prohibit, però que ells no 
tindrien incovenient en què participara.

En contestació a  María José Pla indica que el  que ara es proposa és 
diferent al que s'ha estat fent per l'anterior govern ja que el secretari personal de 
l'alcalde  treballava  per  a  l'Ajuntament  i  cobrava  de   Girsa,  i  el  personal  de 
confiança el van convertir en interí.  Continua dient que Compromís sempre ha 
demanat tenir secretari de grup i mai se li ha concedit i mai ho ha criticat, el que sí 
es va criticar és quan es van fer els canvis d'eventual a interí.
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 Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal EUPV:AC indica que en 
aquest punt cal diferenciar 2 àmbits, el de personal eventual i el de responsable 
de premsa, i trasllada la necessitat que es tramite un procés de selecció objectiva 
per optar a aquest al lloc de responsable de premsa.

 Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal PSOE, en relació amb el que ha 
dit el Sr. Giner li diu que se li va oferir entrar en el govern però no va voler, i pel 
que  fa  a  la  Sra.  María  José  Pla  diu  que  pel  juliol  de  2011  van  nomenar  un 
secretari de l'alcalde que va acabar treballant per a la Diputació, un responsable 
de premsa i del teatre que van acabar sent funcionaris, en canvi el que ara es fa 
és  nomenar  3  persones  que  cobraran  i  treballaran  únicament  per  a  aquest 
ajuntament el que no té res a veure amb el que va fer el grup popular.

L'alcalde-president pel que fa a aquest  tipus de personal assenyala que 
l'important  és  que  tots  van  a  saber  les  funcions  d'aquestes  persones  que 
assisteixen el treball de l'equip de govern i de l'oposició, i que cessen quan cessa 
l'alcalde, i per als propers pressupostos s'estudiaran altres possibilitats en el sentit 
de les peticions fetes. 
 
L'Ajuntament en Ple per quinze vots a favor (el vot de l'alcalde-president i els sis 
vots dels regidors del Grup Municipal PSOE, els cinc vots del regidors del Grup 
Municipal EUPV:AC, els tres vots del regidors del Grup Municipal COMPROMÍS), 
sis vots en contra (els cinc vots dels regidors del Grup Municipal PP  i el vot del 
Grup Municipal C's) i cap abstenció, ACORDA:

Únic.  Aprovar  la  proposta  anteriorment  transcrita  sobre  designació  i 
nomenament del personal eventual. 

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les  dotze hores trenta minuts 
alça la sessió. D'això s'estén la present acta que, amb el vistiplau del president 
autoritze amb la meua firma, com a secretari  que done fe.

         Vistiplau:
               L'ALCALDE,                                                                    EL SECRETARI,
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