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Sr. Jorge Herrero Montagud 
Sra. Pilar García Morell 
Sr. José Francisco Domínguez Rivera 
    
GRUP BLOC-COMPROMÍS: 
 
Sra. Cristina Maria Suñer To rm o 
Sra. Maria Pilar Gimeno Calabuig 
Sra. Maria Empar Penadés Estrela 
 
 
No assisteix : 
 
 Sr.  Juan  Giner  Company,  del  Grup  Ciudadanos,  a  qui  el  Sr.  Alcalde 
considera excusat. 
 
 El Sr. Jordi Estellés Carrasco, entra a la sessió plenària en el punt 3r de 
l'ordre del dia de la sessió. 
   
 A la Ciutat de Xàtiva, a les onze hores del dia vint-i-nou d'abril de dos mil 
dèsset,  es  reuneixen  a  la  Sala  de  Sessions  de  la  Casa  Consistorial  i  sota  la 
Presidència del Sr. Alcalde-President, Roger Cerdà Boluda, els regidors indicats, 
a  fi  de  celebrar  en  una  única  convocatòria  la  sessió  ordinària  prèviament 
convocada. 
 
 La Corporació està assistida per la interventora, Carmen Savalls Sanfélix i 
pel secretari, Rafael Pérez Alborch, que, a més, actua com a fedatari. 
 
 El Ple es constitueix vàlidament per complir els assistents amb el terç del 
nombre legal dels seus membres i assistir el president i el secretari. 
 

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

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA 
EL DIA 25 DE MARÇ DE 2017. 

 
De  conformitat  amb  el preceptuat en  l'article  91  del  Reglament 

d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  de  28  de 
novembre  de  1986,  l’Alcalde  President  pregunta  si  algun  membre  de  la 
Corporació ha de formular alguna observació de l'acta de la sessió anterior, que 
ha estat distribuïda juntament amb la convocatòria d'aquesta sessió. 
   
 A  continuació  i  no  formulant-se  cap  objecció,  per  unanimitat  dels dinou 
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membres presents, s'aprova l'acta corresponent a la sessió ordinària, celebrada 
el dia 25 de març de 2017. 
 
 2n.- EXP.  NÚM.  740/2015,  PER  A  TRAMITAR  LA  SOL·LICITUD  DE  LA 
CREU  AL  MÈRIT  POLICIAL  AMB  DISTINTIU  BLANC,  PER  PRESTACIÓ  DEL 
SERVEI, COM A MÍNIM, 25 ANYS ALS MEMBRES DEL COS DE LA POLICIA 
LOCAL DE XÀTIVA, QUE COMPLEIXEN ELS REQUISITS. 
 

 Vist l’informe subscrit per l’Intendent Principal Cap de la Policia Local de 
Xàtiva, Antonio Collado Gimeno, del següent tenor literal: 
 
 “Que  el  Decret  124/2013, de  20  de  setembre,  del  Consell,  regula  les 
distincions i condecoracions que es concedisquen per la Generalitat al personal 
dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana. 
 
 Amb  aquest  nou  Decret  s'adapta  el  títol  i  el  contingut  de  la  norma  al 
llenguatge  no  sexista reconeixent  la presència  de  la dona  en  les plantilles  dels 
cossos  de  policia  local,  es  defineixen  amb  major  claredat  els  requisits  de  les 
persones  interessades,  les  situacions  administratives  computables  en  una 
carrera  professional  policial  excepcional,  la  definició  de  fets  de  rellevant 
significació  per  a  l'atorgament  de  les  condecoracions,  el  procediment  a  seguir, 
l'establiment  d'un  nou  procediment  d'ofici,  o  la  regulació  del  lliurament  de 
condecoracions i l'acte solemne de lliurament. 
 
 Que l'article 1 del citat Decret estableix que amb la finalitat de reconèixer i 
premiar  públicament  l'actuació  del  personal  dels  cossos  de  policia  local  de  la 
Comunitat  Valenciana  i  dels  auxiliars  de  policia,  es  creen  les  distincions  i 
condecoracions, entre  les  quals  es  troba  la  Creu  al  Mèrit  Policial  amb  Distintiu 
Blanco. 
 
 Que en atenció a l'article 5 de l'esmentat Decret, pel qual s'atorga la Creu 
al  Mèrit  Policial  amb  Distintiu  Blanco,  al  personal  dels  cossos  de  policia  local, 
qualsevol  que  siga  la  seua  categoria,  quan  es  complisquen,  com  a  mínim,  25 
anys  de  servei  prestat  en  algun  o  alguns  dels  cossos  de  policia  local  de  la 
Comunitat  Valenciana  i  s'haja  tingut  una  trajectòria  professional  excepcional, 
sense que consten antecedents desfavorables en el seu expedient personal per 
qualsevol tipus de delicte, falta o infracció disciplinària, encara que hagen sigut 
cancel·lats. 
  
 Que  a  l'efecte  de  la  concessió  de  la  Creu  al  Mèrit  Policial  amb  Distintiu 
Blanco, es considerarà servei el temps prestat en les situacions administratives 
de servei actiu, segona activitat amb destinació, excedència per cura de familiars 
i excedència per raó de violència de gènere, així com en serveis especials quant 
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aquesta última situació s'haja declarat per a l'exercici d'activitats connexes com 
la funció pública policial. 
 
 Que s'ha sol·licitat a la secció de Recursos Humans d'aquest Ajuntament 
un  informe  on  consta  la  relació  dels  membres  de  la  policia  local  inclosos  en  el 
supòsit de l'article 5 del Decret citat anteriorment. 
  
 Que per  part  del  Departament  de  Gestió  de  Personal  s'ha  emès  informe 
referent al sol·licitat. 
 
 Que  per  la  Secretaria  d’aquest  Ajuntament  s'ha  expedit  Certificat  en  el 
qual consta que els policies que a continuació es relacionen han complit 25 anys 
de  servei  prestat  en  el  cos  de  la  policia  local  i  han  tingut  una  trajectòria 
professional excepcional, en la qual no consten antecedents desfavorables en el 
seu  expedient  personal,  per  qualsevol  tipus  de  delicte,  falta  o  infracció 
disciplinària, encara que haja sigut cancel·lats.” 
 
 Vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  de  Règim  Interior, 
Hisenda i Especial de Comptes, de 21 d’abril de 2017. 
 
 L’Ajuntament Ple, per unanimitat, dels dinou membres presents,  ACOR-
DA: 

 Primer. Aprovar  l’inici  del  procediment  per  a  sol·licitar  a  la  Direcció 
General de  l'Agència de  Seguretat  i  Resposta  a  les  Emergències,  adscrita a  la 
Presidència de la Generalitat Valenciana, la concessió de la Creu al Mèrit Policial 
amb Distintiu Blanc, als membres de la Policia Local de Xàtiva que a continuació 
es relacionen, per haver complit tots ells, com a mínim, 25 anys de servei prestat 
en cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana, havent sigut revisats els 
seus  expedients  personals,  amb  la  mancança  d'antecedents  desfavorables  per 
qualsevol tipus de delicte, falta o infracció disciplinària: 

 

- Antonio Villagrasa Palacín, Intendent, escala tècnica 

- Francisco Barberá Tomás, oficial, escala bàsica 

- Fernando V. Bañón Lluch, oficial escala bàsica 

- Rafael Valor Alcaraz, oficial escala bàsica 

- Miguel Bellido López , agent, escala bàsica 

- Antonio Molina Díaz, agent, escala bàsica 
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- Héctor Francisco Diez Barrachina, agent, escala bàsica 

- Vicente José Sanchis Pérez, agent, escala bàsica 

- Rafael Sanz García, agent, escala bàsica 

- Ana María Gosalbes Bataller, agent, escala bàsica 

- Saturnino Figueroa Huertas, agent, escala bàsica 

- Joaquín Terol Ferrandis, agent, escala bàsica 

- Gerardo Aparicio Coca, agent, escala bàsica 

- Juan Manuel Carmona Trujillo, agent, escala bàsica 

- José Gracia Díaz, agent, escala bàsica 

- Amalio Picó Primo, agent, escala bàsica 

- Antonio Soler Gil, agent, escala bàsica 

- Ricardo Ferrer Escudero, agent, escala bàsica 

- José Luis Gomar Ramirez, agent, escala bàsica 

- Sergio de la Rosa Capella, agent escala bàsica 

- José Juan Revert Alfaro, agent escala bàsica 

- José Luis Navarro García, agent escala bàsica 

- Pablo Emilio Rodríguez Herráiz, agent escala bàsica 

- José Ramón Tormo Piera, agent escala bàsica 

- José Arturo Tormo Sanchis, agent escala bàsica 

- Alfredo Soler Carbó, agent escala bàsica 
 
 Segon. Notificar  el  present  acord  a  la  Direcció  General  de  l’Agència  de 
Seguretat  i  Desposta  a  les  Emergències,  adscrita  a  la  Presidència  de  la 
Generalitat Valenciana, donant compte del mateix al Cap de la Policia per al seu 
coneixement i efectes.  
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 La  presidència  li  dóna  la  paraula  als  portaveus  dels  grups  polítics 
municipals,  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 seua reproducció: 
   
 Àudio:  02.mp3 
   
 Vídeo:  http://videople.es/188 
 
 

3r.  EXP.  NÚM. 1619/2017,  PER  A  SOL·LICITAR  L'APLICACIÓ  D'UN 
COEFICIENT  CORRECTOR  ALS  VALORS  CADASTRALS  DE  2018  DELS 
IMMOBLES DE XÀTIVA. 

 
 Es  dóna  compte  del  antecedents  de  l'expedient  on  consta  l'escrit  de  la 
Gerència  Regional  del  Cadastre,  de  3  d'abril  de  2017,  comunicant-nos  la 
possibilitat  de  sol·licitar  l'aplicació  de  coeficients  d'actualització  dels  valors 
cadastrals per a l'exercici 2018; que per part de la Direcció general del Cadastre 
es  va  a  proposar  incorporar  al  projecte  de  Llei  de  Pressupostos  Generals  de 
l'Estat  per  a  2018  d'un  coeficient  del  0,96,  atès  que  els  valors  cadastrals  es 
troben,  de  mitjana,  per  sobre  del  50%  del  valor  de  mercat,  com  aquest 
Ajuntament  ha  fet  saber  en  reiterades  ocasions  a  la  Gerència  Regional  del 
Cadastre. 
 
   Vista  la  providència  del  regidor  d'Hisenda  en  la  què  motiva  i  disposa 
l'obertura  de  l'expedient  per  a  l'aplicació  de  l'actualització  dels  coeficients  de 
valors cadastrals, ja que la revisió cadastral de 2005, amb efectes des de l'1 de 
gener de 2006, va coincidir amb la màxima valoració del mercat immobiliari i, des 
d'aquell  moment  el  decreixement  dels  valors  reals  de  mercat  va  ser  una  pauta 
constant  sense  tenir  la  corresponent  equiparació  amb  la  base  imposable  de 
l'Impost de Béns Immobles de Naturalesa Urbana i Transmissions Patrimonials. 
 
 Vist  l'establert  en  article  32,  del  Reial  decret  Legislatiu  1/2004,  de  5  de 
març,  pel  qual  s'aprova  el  text  refós  de  la  Llei  del  Cadastre  Immobiliari,  sobre 
actualització de valors cadastral en el qual estableix al punt 2, que: “les lleis de 
pressupostos generals podran actualitzar els valors cadastrals dels immobles urbans d'un 
mateix municipi per aplicació de coeficients en funció de l'any d'entrada en vigor de la 
corresponent ponència de valors del municipi. 
 Així mateix, els Ajuntaments podran sol·licitar l'aplicació dels coeficients previstos 
en aquest apartat quan concórreguen els següents requisits: 
 a) Que hagen transcorregut almenys cinc anys des de l'entrada en vigor dels 
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valors cadastrals derivats de l'anterior procediment de valoració col·lectiva de caràcter 
general. 
 b) Que es posen de manifest diferències substancials entre els valors de mercat i 
els que van servir de base per a la determinació dels valors cadastrals vigents, sempre 
que afecten de manera homogènia al conjunt d'usos, polígons, àrees o zones existents en 
el municipi. 
 c) Que la sol·licitud es comunique a la Direcció general del Cadastre abans del 31 
de maig de l'exercici anterior a aquell para el que se sol·licita l'aplicació dels coeficients.” 
 
 Vist l'informe del Departament d'IBI on s'estima que la disminució del valor 
cadastral  serà  aproximadament  de  67.261.151  milions  d'euros,  que  suposarien 
una  disminució  de  quota  del  padró  de  2018,  sense  tenir  en  compte  ni 
modificacions  de  tipus  ni  augments –disminució  del  padró  per  altes – baixes, 
exempcions i bonificacions de 352.432 € en aquests moments. 
 
 Vist que la Comissió d'Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes, per 
unanimitat de tots el membres presents va dictaminar favorablement la proposta 
del regidor d'Hisenda de rebaixar els valors cadastrals en un 4%. 
 
 L'Ajuntament  en  Ple,  per  unanimitat,  dels  vint  membres  presents, 
ACORDA: 
 
 Primer. Sol·licitar  a  la  Direcció  General  del  Cadastre-Gerència  Regional 
del  Cadastre  de  València  la  reducció  dels  valors  cadastrals  dels  immobles  de 
Xàtiva en un 4%, per a l'exercici 2018. 
 
 Segon. Remetre el  present acord  a  la  Gerència  Regional  del  Cadastre  i 
donar  compte  al  Departament  de  l'Impost  de  Béns  Immobles  de  naturalesa 
urbana, per al seu coneixement i efectes. 
 
 
 La  presidència  dóna  la  paraula  als  portantveus  dels  grups  polítics 
municipals,  les  intervencions  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 seua reproducció: 
   
 Àudio:  03.mp3 
   
 Vídeo:  http://videople.es/189 
 
 
 4r.  EXP.  NÚM.  1565/2017. ADHESIÓ  AL  CONVENI  DE 
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COL·LABORACIÓ ENTRE EL MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS  I 
IGUALTAT  I  LA  GENERALITAT  VALENCIANA,  MITJANÇANT  LA 
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL, PER A LA DIFUSIÓ I IMPLANTACIÓ 
DEL SIUSS I LA SEUA APLICACIÓ INFORMÀTICA. 

 
 Sent  la  informació  un  instrument  tècnic  de  fonamental  importància  en  el 
sector  dels  Serveis  Socials,  es  considera  necessària  la  col·laboració  entre  les 
diferents Administracions Públiques en les quals es genera la mateixa. 
 
 Vist  el  Conveni  de  col·laboració  subscrit  entre  el  Ministeri  de  Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat i la Generalitat Valenciana, mitjançant la Conselleria de 
Benestar Social per a la difusió i implantació de SIUSS (Sistema de Información 
de Usuarios de Servicios Sociales) i la seua aplicació informàtica, de concessió a 
la  Generalitat  Valenciana  de  la  llicència  d'ús  per  a  la  utilització  del  programa 
informàtic,  en  entorn  Web,  dins  de  l'àmbit  de  l'Administració  Autonòmica  i  les 
Corporacions  Locals  del  seu  territori,  les  quals  la  Generalitat  es  compromet  a 
donar  accés  al  programa  informàtic  a  aquelles  que  s'adherisquen  al  present 
Conveni,  sempre  que  garantisca  la  inscripció  del  Fitxer  SIUSS  en  la Agencia 
Española de Protección de Datos. 
 
 De  conformitat  amb  el clausurant  del  Conveni,  la  Corporació  Local  en 
l'àmbit de la Comunitat Valenciana és responsable del fitxer de dades personals 
(SIUSS), degudament declarat i inscrit al Registre de Fitxers de Dades Personals 
de  l'Agència,  sent  el  mateix  instrumental  respecte  a  les  competències  que  les 
lleis li atorguen per a la prestació de serveis socials. 
 
 Vista la proposta de la Regidora delegada de Benestar Social a l’orde a la 
realització  dels  oportuns  tràmits  per  a  l'adhesió  al  Conveni  de  col·laboració  de 
referència, el qual no comporta compromisos econòmics. 
 
 Vist  l'Informe  emès  el  12  d'abril  de  2017,  per  la  Responsable  del 
Departament Gestió de Benestar Social, indicant el procediment a seguir, amb la 
conformitat  al  mateix  de  la  Directora  de  l'àrea  Sociocultural  i la  fiscalització 
favorable de la Interventora Municipal de fons.  
 
 Vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  Permanent 
Sociocultural i Promoció Econòmica, de 19 d’abril de 2017. 
 
 L'Ajuntament  en  Ple,  per  unanimitat,  dels  vint  membres presents, 
ACORDA: 
 
 Primer. Que pel Plenari de la Corporació s'aprove l'adhesió al Conveni de 
col·laboració  entre  el  Ministeri  de  Sanitat,  Serveis  Socials  i  Igualtat  i  la 
Generalitat  Valenciana  mitjançant  la  Conselleria  de  Benestar  Social,  per  a  la 

 



 

9 

difusió i  implantació  del SIUSS i  la  seua  aplicació  informàtica,  la  qual  cosa  no 
comporta compromisos econòmics i amb plena subjecció al seu clausurat. 
   
 Segon. Remetre  el  present  acord  a  la  Conselleria  d'Igualtat  i  Polítiques 
Inclusives  i  comunicar  a  la  Delegada de Benestar Social  i a  l'Oficina  de  Gestió 
Pressupostària perquè en prenga coneixement. 
 
 
 La  presidència  dóna  la  paraula  als  portantveus  dels  grups  polítics 
municipals,  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:  04.mp3 
   
 Vídeo:  http://videople.es/190 
 

5è. EXP. NÚM. 1452/2017, PROPOSTA DE LA POLICIA LOCAL PER A 
L'ADHESIÓ AL PROTOCOL MARCO PAT (PROGRAMA AGENT TUTOR). 
 

Vista    la  proposta  subscrita  per  l’Intendent  Principal  Cap  de  la  Policia 
Local de Xàtiva, del següent tenor: 

 
“Que  per  part  de  la  Regidoria    de  Seguretat  Ciutadana  s’ha  realitzat  una 

proposta  en  la  qual  s’exposa  que  el  PAT  ,  o  Programa  d'Agent  Tutor,  és  un  servei 
especialitzat de la Policia Local, en la promoció del respecte dels drets de la infància i la 
seua  intervenció  per  a  la  prevenció  i  protecció  del  menor  en  col·laboració  amb  els 
centres escolars i en coordinació amb professionals vinculats amb l'educació i recursos 
d'àmbit local. 
La  implantació  del  PAT,  s'inicia  en  el  2007,  per  unes  quantes  localitats 

espanyoles,  signant  el  Protocol  Marco  dirigit  per  la  per  la  Federació  de  Municipis  i 
Províncies (FEMP) i que l'any 2012, s'ha adherit la Delegació del Pla Nacional sobre 
Drogues.  Any  rere  any,  són  més  les  localitats  que  es  van  unint  a  l'esmentat 
programa, a causa de l'èxit del seu desenrotllament. 

El  (PAT),  també  realitza  actuacions  relacionades  en  l'entorn  escolar  i  les 
seues  problemàtiques:  resolució  de  conflictes  escolars,  la  prevenció  de 
drogodependències  i  el  consum  d'alcohol,  absentisme  escolar,  violència  escolar  o 
d'igualtat i el perill en l'àmbit de les tecnologies de la informació i comunicació." 

Totes estes actuacions  es realitzen  davall l'empar d'un protocol d'actuacions 
amb  una  guia,  indicant  els  Principis  d'Intervenció  (acció  preventiva,  normalització  i 
integració, col·laboració amb altres entitats), la Metodologia (prevenció en les xarxes 
socials,  actuacions  amb  mediadors  i  un  sistema  d'avaluació)  ,  l'Àmbit  d'Aplicació 
(basat  en  l'entorn  escolar  i  la  via  publica)  i  l’Adhesió  al  Programa  (adhesió  i  firma 
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conveni  amb  FEMP,  introduir  a  la  ciutat  en  la  base  de  registres  facilitant  dades  i 
documentació). 

Esta Policia Local, disposa del departament d'Educació Viària, des de fa  mes 
de  15  anys  amb  un  agent  dedicat  a  realitzar  de  manera  habitual  la  formació  en 
aquesta  matèria  en  tots  els  centres  escolars  de  la  ciutat  inclosos  els  centres 
d'educació especial. 

Que  fins  avui  dit  departament  està  realitzant  en  els  centres  educatius 
xarrades  formatives  sobre  el  perill  del  consum  d'alcohol,  drogues,  xarxes  socials  i 
violència  de  gènere,  així  com  la  participació  en  alguns  centres  en  la  resolució  de 
conflictes escolars, tasques aquestes que es troben emmarcades dins del Programa 
Agent Tutor. 

Si ens adherim a aquest programa s'aconseguiria  institucionalitzar, impulsar i 
donar  a  conèixer  totes  les  funcions  que  es  realitzen,  així  com  s’unificaren  les 
intervencions, metodologies i procediments d'actuació, aconseguint-se també  nous 
mètodes  de  treball  i  ferramentes  que  ens  ajuden  en    els  objectius  marcats,  que  es 
resumixen en l'ajuda i protecció dels drets de la població infantil 

Per tot l'anteriorment exposat esta Prefectura PROPOSA: 
Primer.- Que  pel  Ple  de la  Corporació,  previ  dictamen  de  la  Comissió 

Informativa de Foment i Seguretat Ciutadana s'autoritze l'adhesió al Protocol Marco 
del Programa Agent Tutor. 

Segon.- Que  es  notifique  l'acord  a  la  Federació  Espanyola  de  Municipis  i 
Províncies i adonar del mateix a la Prefectura de la Policia Local i a la Regidora de 
Seguretat Ciutadana” 

 
 Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment i Seguretat, de 20 
d’abril de 2017, proposa al Ple de la Corporació l’aprovació de la adhesió a dit 
Programa. 

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

   
Primer. Aprovar l'adhesió de l’Ajuntament al Protocol Marco del Programa 

Agent Tutor, en els termes assenyalats en l’informe de l’Intendent Principal Cap 
de la Policia Local. 

 
Segon. Que es notifique l'acord a la Federació Espanyola de Municipis i 

Províncies i adonar del mateix a la Prefectura de la Policia Local i a la Regidora 
de Seguretat Ciutadana. 
   

 
 La  presidència  dóna  la  paraula  als  portantveus  dels  grups  polítics 
municipals,  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:  05.mp3 
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 Vídeo:  http://videople.es/191 
 

   
   
 6è. RESOLUCIONS  D'ALCALDIA 
 
 En  compliment  del  que  preceptua  el  vigent  Reglament  d'Organització,  
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, 
en  l'article  53-1,  en  relació  amb  el  42,  als  efectes  de  control  i  fiscalització 
previstos  en  l'article  22-2 de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  es  dóna compte en  la 
sessió plenària de les següents Resolucions del Sr. Alcalde President: 
 
 Números des del 98 fins al 155 (corresponents al mes de març de 2017). 
   
 L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.  
      
 7è. DACIÓ  DE  COMPTE  MATÈRIES  DELEGADES  EN  LA  JUNTA  DE 
GOVERN LOCAL. 
   
 No hi ha cap assumpte per a tractar. 
   
 8è. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS: 
 
 No hi ha cap assumpte per a tractar. 
   
 9é.  DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
 Acabats els assumptes inclosos en l'Orde del Dia, el Secretari de la sessió 
va advertir que la inclusió de qualsevol altre assumpte en l'Orde del Dia requeria 
la    justificació  prèvia  i  declaració  d'urgència  per  majoria  absoluta  del  nombre 
legal  de  membres  de  la  Corporació  Municipal,  de  conformitat  amb  el  que 
estableix l'art. 51 RD. Leg. 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós 
de  les  disposicions    vigents  en  matèria  de  Règim  Local  i  l'article  82  del  RD 
2.568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
 El Sr. Alcalde explica els antecedents de la moció i el seu contingut, així 
com,  proposa  prèvia  justificació  la  declaració  d’urgència  de  l’assumpte  que  tot 
seguit s’assenyala,  votant a favor la totalitat dels vint membres presents. 
 
 9.1.  MOCIÓ  PRESENTADA  PELS  PORTANTVEUS  DELS  GRUPS 
MUNICIPALS  PSPV-PSOE,  EUPV-XÀTIVA  I  COMPROMÍS,  PER  A  LA  CRIDA 
 

 
EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA 

PLE ORDINARI NÚM. 4, DE 29 D'ABRIL DE 2017 
 

 

http://videople.es/191
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ALS ACTES DEL PRIMER DE MAIG. 
 
 Es dóna lectura pel Sr. Secretari, de la Moció presentada pels Portantveus 
dels Grups  municipals  PSPV-PSOE,  EUPV-XÀTIVA  i  COMPROMÍS,  el  dia    27 
d'abril  de  2017  i  registre  d'entrada  número  4247,  per  a  la  crida  als  actes  del 
primer de maig,   amb el següent tenor literal: 
 
 “Com tots les anys, arreu del món es celebra el Primer de Maig, el dia del 
treball. També a les comarques del País valencià. 
 
 Les organitzacions sindicals majoritàries CCOO i UGT junt a la resta dels 
sindicats de classe, convoquem distints actes per tal d'aprofitar la celebració per 
reivindicar millores en les condicions de treball i de vida del conjunt de la classe 
treballadora.  En  concret,  aquest  any  la  reivindicació  passa  necessàriament  per 
cridar l'atenció sobre determinats aspectes que la crisi ha produït i que continuen 
estant  malgrat  la  recuperació  econòmica.  La  desocupació  continua  sent  el 
principal problema, que s'agreuja conforme cada cop menys persones aturades 
obtenen cobertura de qualsevol prestació. Tanmateix el treball ja no és garantia 
per al contracte social i tenir un lloc de treball no garanteix eixir de la pobresa a 
les  persones.  A  més  cada  dia,  les  rendes  del  capital  es  veuen  afavorides 
respecte a les rendes del treball en distribució que es produeix de la riquesa. 
 
 Amb tot, és necessari activar totes les possibilitats de diàleg social i també 
els canals  de  negociació  col·lectiva  per  tal  que  els  treballadors  i  treballadores 
deixem  de  pagar  el  rescat  de  l'economia  a  costa  de  condicions  de  vida  i  de 
treball. 
 
 Per tot això, es proposa l'adopció del següent acord: 
 
 Adherir-se als actes i manifestacions convocades per a celebrar el primer 
de  Maig  pels  sindicats  majoritaris  i  cridar  a  la  participació  de  tota  la  ciutadania 
que  tal  que  amb  la  recuperació  econòmica  es  reverteixca  la  situació 
d'empobriment  i  degradació  de  condicions de  treball  i  de  vida  del conjunt de  la 
classe treballadora.” 
 

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

 
 Únic. Adherir-se a la Moció transcrita en la part expòsita del present acord, 
per a la crida als actes del primer de maig. 
   
 
 La  presidència  dóna la  paraula  als  portantveus  dels  grups  polítics 
municipals,  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 
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en el seu navegador web per a la reproducció: 
   
 Àudio:  09.01.mp3 
   
 Vídeo:  http://videople.es/192 
   
   
 
 10é. PRECS I PREGUNTES. 
 
 Es  formulen  els  següents  precs  i  preguntes  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:  10.mp3 
   
 Vídeo:  http://videople.es/193 
      
 
 I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor Alcalde alça la sessió a 
les onze hores i cinquanta quatre minuts, estenent-se la present acta per mi, el 
secretari,  amb  el  seu  vistiplau.  Com  a  fedatari  done  fe  amb  l'advertiment  que 
l'acta  es  troba  pendent  d'aprovació  i  a  reserva  dels  termes  que  resulten  de 
l'aprovació  d'aquesta.  D'acord  amb  el  que  preveu  l'article  206  del  Reial  decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 

            Vist i plau, 

 L'ALCALDE,                                                               EL SECRETARI, 
 

 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA 
PLE ORDINARI NÚM. 4, DE 29 D'ABRIL DE 2017 
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