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PLE DE L’AJUNTAMENT

SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 5/2017
DATA: 27 DE MAIG DE 2017
ACTA DE LA SESSIÓ
ASSISTENTS:
GRUP SOCIALISTA:

Sr.

Roger
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Aldavero
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Lorente
López
Del Valle

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

Ignacio
Xelo
Jordi
Lena
Pedro
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GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.

Miquel Àngel
Francesca
Miguel
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Alfred

Lorente
Chapí
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Boluda

López
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Giménez
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Pla
Ribes
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GRUP PARTIT POPULAR
Sra. Maria José
Sr. Vicente
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Secretario
Data Signatura : 21/06/2017
HASH: a1dc744404deb891833c76583773aef8

Alcalde-President:

Sr. Jorge
Sra. Pilar
Sr. José Francisco

Herrero
García
Domínguez

Montagud
Morell
Rivera

Suñer
Gimeno
Penadés

Tormo
Calabuig
Estrela

Giner

Company

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

Juan

A les 12:00 hores, l’Alcalde-President fa un recés d'un minut de silenci
contra l'atemptat de Manchester.
A la Ciutat de Xàtiva, a les onze hores del dia vint-i-set de maig 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 pel secretari, Rafael Pérez Alborch, que, a
més, actua com a fedatari.

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 29 D'ABRIL 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 majoria de vint vots a
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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.

favor i una abstenció (del Sr. Juan Giner, del Grup Ciudadanos, qui manifesta
que no estava en la sessió), s'aprova l'acta corresponent a la sessió ordinària,
celebrada el dia 29 d'abril de 2017.
2n.- EXP. NÚM. 581/2017, APROVACIÓ DE CRITERIS GENERALS I
ASSIGNACIÓ ANUAL DESTINADA A RETRIBUIR EL COMPLEMENT DE
PRODUCTIVITAT DELS EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE
XÀTIVA.
Vista la providència d’Alcaldia de 8 de febrer de 2017, sobre la formació
d’expedient per a l’establiment de criteris generals i l'assignació anual destinada
a retribuir el complement de productivitat dels empleats públics de l’Ajuntament
de Xàtiva.
Vist l’informe de l'assessoria jurídica externa de 29 de març de 2017, que
consta en l'expedient, en relació amb la legislació aplicable en matèria de
retribució del complement de productivitat al personal de l'Ajuntament de Xátiva,
que proposa la determinació de criteris generals per a l'assignació del
complement amb vista al compliment dels objectius establits en la providència
d'Alcaldia de data 7 de febrer de 2017.

Vista la proposta de la Regidora Delegada de Recursos Humans, on
s’expressa que es realitzen els tràmits i gestions oportunes per a l’aprovació pel
plenari dels criteris generals per a la regulació del complement de productivitat
dels empleats públics d’aquest Ajuntament.
Vist que aquest assumpte va ser sotmès a la consideració de la Mesa
General de Negociació Conjunta del dia 3 d’abril i a la del dia 15 de maig de
2017, segons consta en el certificat emès per la Secretària de la Mesa, sent
aprovats per unanimitat, els criteris generals per a la regulació del complement
de productivitat dels empleats públics de l’Ajuntament de Xàtiva.
Vist l'informe de proposta del Departament de Gestió i Planificació de
Recursos Humans, amb la fiscalització favorable de la Interventora.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Règim Interior i
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Vist l'informe del director de l'àrea econòmica on s'exposa que al
pressupost de personal per a l’exercici 2017 s’ha consignat la quantitat de
61.000€ en concepte de "productivitat i altres contingències", i que aquesta
quantitat no supera el límit establert en l’article 7.2. del Reial Decret 861/1986,
de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris
d'Administració Local.

Hisenda del dia 18 de maig me 2017.
El Ple de l'Ajuntament, per quinze vots a favor (el vot del Sr. AlcaldePresident, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els tres vots dels
regidors del grup municipal Compromís i els cinc vots dels regidors del grup
municipal EUPV: AC), sis abstencions (cinc dels regidors del grup municipal PP i
una del regidor del grup municipal Ciudadanos), i cap vot en contra, adopta el
següent ACORD:
Primer. Aprovar els criteris generals per a la regulació de la productivitat
dels empleats públics de l’Ajuntament de Xàtiva, detallats l'informe de l'assessor
jurídic, en relació amb les línies estratègiques aprovades pel plenari de 3
d’octubre de 2015 sobre la modificació de l’estructura organitzativa de
l’Ajuntament de Xàtiva i en vista al compliment dels objectius establits en la
providència d'Alcaldia de data 7 de febrer de 2017.
Aquestos criteris generals estan referits als següents programes:
Retribució de l'especial rendiment, activitat extraordinària i iniciativa amb que
el treballador exercisca el seu treball.
Substitució de funcions per absència, vacant i o malaltia del seu titular.
Programes de millora per objectius.
Segon. Establir en 61.000 euros la quantitat global destinada a
l'assignació de complement de productivitat als empleats públics, dins dels límits
màxims assenyalats en l'article 7.2, b), del Real Decret 861/1986, ja citat.

Quart. El present acord entrarà en vigor desprès de la seua aprovació pel
plenari i serà comunicat al President de la Junta de Personal, al del Comité, als
Directors de les Àrees en què s’integren els serveis municipals i als
Responsables de les Seccions en què s’organitzen els serveis municipal.
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/251

4

Codi Validació: 37M4PEXZAGXQG3PMW7HQLMQWY | Verificació: http://xativa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 16

Tercer. Publicar els presents criteris generals per a la regulació de la
productivitat dels empleats públics de l’Ajuntament de Xàtiva en la intranet
municipal, per que tothom els conega.

3r.- EXP. NÚM. 2148/2017, ACORD D'AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DE
PRÉSTECS, FINANÇADA AMB CÀRREC A ROMANENT LÍQUID DE
TRESORERIA.
S'adona dels antecedents de l'expedient on consta escrit del regidor
d'Hisenda proposant, a la vista dels excedents de la tresoreria, l'inici d'expedient
per a l'amortització anticipada de préstecs.
Vist l'informe favorable del tresorer indicant que l'ajuntament pot utilitzar la
quantitat de 2,5 milions sense que es vegen afectats els terminis de pagament.
A la vista dels costos financers dels préstecs concertats, pel tresorer es
formula proposta d'amortització anticipada de les quantitats i operacions que
s'indiquen a continuació:
De l'antiga Caixa Penedés, actualment Banc Mare Nostrum, l'amortització de
375.343,91 euros corresponent al préstec núm. 04871682295000000136,
concertat per al finançament de les inversions de 2010.
De l'antiga Caixa Madrid, actualment Bankia, l'amortització de 588.750,00 euros
corresponent al préstec núm. 14054504/33, concertat per al finançament de
les inversions de 2011.
Del Banc Bilbao Vizcaya, l'amortització anticipada de 877.781,70 euros
corresponent al préstec núm. 9550235562, concertat per al refinançament
dels convenis de las Generalitat.
Del Banc de Santander, l'amortització anticipada de 500.000 euros corresponent
al préstec núm. 00495055951230636003, del RDL 4/12 de pagament a
proveïdors (Montoro).

Vist l'article 32 de la Llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, que estableix
que el romanent de tresoreria de lliure disposició únicament podrà destinar-se a
la reducció de l’endeutament.
Vist l'article 177 del TRLRHL, que establix la competència del ple per a
l’aprovació de les modificacions del pressupost per suplement de crèdit
finançades amb romanent líquid de tresoreria.
Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda celebrada el passat
18 d'abril.
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Vist l'informe favorable del director de l'àrea econòmica, fiscalitzat de
conformitat per la Interventora.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un regidors que de dret i fet
componen la corporació, ACORDA:
Primer. Aprovar la modificació del pressupost per suplement de crèdit, per
un import total de 2.341.875,61€, finançada amb romanent líquid de tresoreria
ampliant l’aplicació d’amortització de préstecs a llarg termini, d’acord amb el
resum següent:
PRESSUPOST D’INGRESSOS
Concepte Descripció
2C1.87000 Romanent de tresoreria no afectat
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS
PRESSUPOST DE DESPESES
Aplicació
Descripció
2C1.0110.91100 Deute públic. Amortització de préstecs a llarg
termini
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

Import
2.341.875,61
2.341.875,61

Import
2.341.875,61
2.341.875,61

Segon. Amortitzar anticipadament el saldo pendent dels préstecs
concertats amb les entitats següents:
Banc Mare Nostrum préstec núm. 04871682295000000136
Bankia préstec núm. 14054504/33
Banc Bilbao Vizcaya Argentaria préstec núm. 9550235562

Quart. Ordenar la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la
província durant quinze dies, amb la finalitat que els interessats puguen
examinar-lo i presentar reclamacions.
Cinquè. Notificar el present acord al Banc Mare Nostrum, Bankia, BBVA i
Banc Santander, al Servei de Relacions Financeres amb les Entitats Locals de la
Generalitat Valenciana, donant compte del mateix a l’Oficina Pressupostària i a
Tresoreria, per al seu coneixement i efectes.
La presidència dóna la paraula als portantveus dels grups polítics

6

Codi Validació: 37M4PEXZAGXQG3PMW7HQLMQWY | Verificació: http://xativa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 16

Tercer. Realitzar una amortització anticipada de 500.000 euros
corresponent al préstec del Banc Santander núm. 00495055951230636003.

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/252
4r. EXP. NÚM. 3421/2016 (2202/2015), DESIGNACIÓ DE VOCALS DE
LA JUNTA RECTORA, EN BASE A LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DEL
CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL.
Vist que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable, atés que, d'una banda, ha procedit a tramitar el procés electoral per a
usuaris de les instal·lacions esportives municipals i participants en els escoles
esportives municipals i, d'altra banda, la designació al Ple de la resta de
membres:

Vist l’acord de la Junta Rectora de 27 de febrer de 2017, on es modifiquen
les normes internes electorals, a proposta del president, per a l’elecció dels
membres de la Junta Rectora del Consell Esportiu Municipal, l'apartat 5, el punt
5.4, adoptant l’acord: (…) “En el supòsit que existisca un sol candidat/a;
aquest/aquesta serà automàticament admès per a la seua elecció definitiva com
a vocal de la Junta Rectora del CEM, sempre que haja presentat en temps i
forma, i acreditant els requisits exigits per a la seua candidatura.”
Vista la proposta del regidor d’Esports, Sr. Aldavero, mitjançant la qual
designa els vocals de la Junta Rectora, a la comissió informativa permanent
sociocultural i promoció econòmica, concretament per a vocals de: un esportista
d’elit; un club o associació esportiva; un esportista resident a Xàtiva i un
representant de les associacions de discapacitats amb mobilitat reduïda.
Considerant el que es disposa en els Estatuts del Consell Esportiu
Municipal, òrgan autònom local de l'Ajuntament de Xàtiva, publicats en el Butlletí
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“ - Un esportista d’elit de la Comunitat Valenciana designat pel Ple, d’entre els
qui ho sol·liciten.
- Un club o associació esportiva designat pel Ple, d’entre els qui ho sol·liciten.
- Un esportista resident a Xàtiva designat pel Ple, d’entre els qui ho sol·liciten.
- Un representant de les associacions de discapacitats amb mobilitat reduïda,
inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, designat pel Ple d’entre els
qui ho sol·liciten.”

Oficial de la Província de València, 22 maig 1989 i la seua recent modificació
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València, 21 setembre 2016,
que estableix en el seu tenor literal següent:
(…) “Junta Rectora.
Article 9.
9.1. Composició de la Junta Rectora.
Vocals:
Un esportista d’elit de la Comunitat Valenciana designat pel Ple, d’entre els qui
ho sol·liciten.
Un club o associació esportiva designat pel Ple, d’entre els qui ho sol·liciten.
Un esportista resident a Xàtiva designat pel Ple, d’entre els qui ho sol·liciten.
Un representant de les associacions de discapacitats amb mobilitat reduïda,
inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, designat pel Ple d’entre els
qui ho sol·liciten.
Un usuari/ària de les instal·lacions esportives municipals”. (…)
Vist que faltaven designar suplents per algunes associacions i, una
vegada engegat el nou òrgan col·legiat, Junta Rectora, és necessari per als
clubs o associacions designar suplents, perquè siga més operatiu.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació
establerta en la legislació aplicable, procedint la seua aprovació inicial pel
Consell Esportiu Municipal, òrgan autònom de l'Excm. Ajuntament de Xàtiva,
havent d'aprovar-se per la Junta Rectora del Consell Esportiu municipal, la
designació del vocal d'usuària vocal usuari/ària de les instal·lacions esportives
municipals i la resta de vocals al dictamen de la comissió informativa
corresponent, procedint elevar-se a l'aprovació del Ple de l'ajuntament.
Vist l’informe de data 17 de maig de 2017, per la secretària delegada del
CEM, s’informa que a la vista del escrits presentats per les associacions amb
els noms dels suplents per a la designació de vocals, consten en l’expedient els
noms dels representants. Pel el qual el procediment s’ajusta a la legislació
vigent i conforme als vigents Estatuts del CEM, i l’informe de fiscalització
favorable de la Interventora municipal, es proposa previ dictaminen elevar la
proposta al Ple de l’ajuntament.
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa sociocultural i de
Promoció Econòmica, de data 17 de maig de 2017, a l’aprovació de l’esmentat
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Vistos els escrits presentats per les associacions designant els suplents
per a la designació de vocals en la Junta rectora, consta en l’expedient els noms
dels representants, núm. registre d’entrada 4832, data 11 de maig de 2017.

proposta.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un regidors que de dret i
fet componen la corporació, ACORDA:
Primer. Nomenar i designar a proposta del president del CEM, vocals de
la Junta Rectora del CEM, que per raó dels càrrecs hauran d'integrar-se com a
membres de ple dret, amb veu i vot, en la Junta Rectora del CEM, els següents:
- ASSOCIACIONS DIVERSITAT FUNCIONAL/MOBILITAT REDUÏDA:
ACOFEM 13
Suplents:
– Jordi Montagud Martínez
– Carles Inza Pascual
- ASSOCIACIONS ESPORTIVES INSCRITES EN EL REGISTRE D'ASSOCIACIONS VEÏNALS:
CLUB ATLETISMO XÀTIVA
Suplents:
– Javier Agustí Barberá
– Salvador Roses Garcia
– Amadeo Blanquer Vila

5é.- EXP. NÚM. 2136/2017, SIGNATURA DEL PACTE DE POLÍTICA
ALIMENTÀRIA URBANA DE MILÁN AMB EL COMPROMÍS DE
DESENVOLUPAR SISTEMES ALIMENTARIS SOSTENIBLES, INCLUSIUS,
SEGURS I DIVERSOS.
ANTECEDENTS
Considerant que les ciutats, on resideix la meitat de la població mundial,
juguen un paper estratègic per al desenvolupament dels sistemes alimentaris
sostenibles i la promoció de dietes saludables i que, malgrat ser diferents entre
si, totes les ciutats constitueixen un centre d'innovació econòmica, política i
9
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Segon. Notificar als vocals, i comunicar al president del CEM als efectes
que procedisquen.

cultural i gestionen grans recursos públics, infraestructures, inversions i
competències.
Considerant que els sistemes alimentaris actuals estan cridats a oferir un
accés constant i segur a una varietat d'aliments adequats, assegurances, locals,
justs, saludables i nutritius per a tots; que el proveïment alimentari de les ciutats
s'enfrontarà a diferents obstacles, entre ells, el desequilibri en termes d'accés i
distribució, la deterioració ambiental, l'escassetat de recursos i el canvi climàtic,
formes de producció i consum no sostenibles, les pèrdues i el desaprofitament
d'aliments.
Considerant que el procés d'urbanització accelerat té un profund impacte
sobre el nostre planeta en l'àmbit econòmic, social i ambiental, posant èmfasi en
la necessitat de reconsiderar les formes de proveïment dels productes
alimentaris i d’aigua a les ciutats, com també d'altres béns i serveis essencials;
Considerant que la fam i la malnutrició, en diverses formes, coexisteixen
dins de totes les ciutats, convertint-se en una càrrega pesada en termes de salut
i benestar individual i en un cost social i econòmic notable per a famílies,
comunitats, ajuntaments i estats.

Considerant que l'agricultura urbana i periurbana ofereixen diferents
oportunitats per a la conservació i integració de la biodiversitat en el context
urbà/regional i en els sistemes alimentaris contribuint així en la creació de
sinergies entre seguretat alimentària i nutricional els serveis relacionats als
ecosistemes i el benestar humà.
Considerant que donada l'estreta relació existent entre les polítiques
alimentàries i molts altres desafiaments i polítiques a nivell urbà -tals com la
pobresa, la protecció social i sanitària, la higiene i els serveis higiènic-sanitaris,
la planificació de l'ús del territori, els transports i el comerç, el sector energètic, la
instrucció i la capacitat de reacció a les catàstrofes- és essencial adoptar un
enfocament integrat comprensiu, interdisciplinari i interinstitucional.
Considerant que la societat civil i el sector privat exerceixen un paper clau
per al proveïment d'aliments en les ciutats contribuint en experiència, innovació i
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Considerant que les empreses agrícoles familiars i els petits productors
d'aliments (en particular les dones productores en diferents països) juguen un
paper fonamental en el proveïment d'aliments a les ciutats i els territoris
confrontats, contribuint a preservar sistemes alimentaris resilients, justs i
culturalment adequats; i que la reorientació dels sistemes alimentaris i de les
cadenes de valor a favor de dietes sostenibles permet de tornar a acostar
consumidors i productors rurals i urbans.

campanyes a favor de sistemes alimentaris més sostenibles i per a la
incorporació dels enfocament d'inclusió social i drets humans en les polítiques
alimentàries urbanes.
Recordant els compromisos assumits per les ciutats per a fer front als
canvis climàtics per a promoure estratègies i accions dirigides a la reducció de
les emissions de gasos d'efecte hivernacle i afavorir l'adaptació a l'efecte dels
canvis climàtics sobre els sistemes alimentaris urbans (per exemple, en ocasió
d'edicions successives del Fòrum Urbà Mundial i de la imminent Conferència
sobre Habitatge i Desenvolupament Urbà Sostenible Habitat III) i per a la
promoció de la gestió sostenible de la biodiversitat a través d'iniciatives a nivell
urbà en el marc del Conveni sobre la Diversitat Biològica.
Considerant que les ciutats i els territoris confrontats jugaran en el futur un
paper actiu a l'hora de dur a la pràctica els processos internacionals com les
metes i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (SDG), en el marc de
l'Agenda de Desenvolupament Sostenible post-2015 seran involucrades en les
pròximes negociacions per al Conveni Marque de les Nacions Unides sobre els
Canvis Climàtics (COP 21); per a contribuir a la iniciativa Zero Hunger
Challenge, abordar la qüestió de les dietes urbanes sostenibles durant la
Secunda Conferència Internacional sobre la Nutrició, i assumir un paper
important en el Marco post-2015 per a la Reducció del Risc de Catàstrofes.
CONSIDERACIONS
Única. Aquest pacte no té la consideració de Conveni, segons l'article 47,
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Vist l'informe emés per la secció de promoció econòmica signat amb el
vist-i-plau de la Directora d'Àrea de Règim Interior i amb la fiscalització de la Sra.
Inteventora Municipal.
El Ple de l'Ajuntament, per quinze vots a favor (el vot del Sr. AlcaldePresident, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els tres vots dels
regidors del grup municipal Compromís i els cinc vots dels regidors del grup
municipal EUPV: AC), sis abstencions (cinc dels regidors del grup municipal PP i
una del regidor del grup municipal Ciudadanos), i cap vot en contra, adopta el
següent ACORD:
Primer. Aprovar el text del pacte de política alimentària urbana de Milan
amb el compromís de desenvolupar sistemes alimentaris sostenibles, inclusius,
11
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La seua signatura no comporta cap despesa derivada del mateix.

segurs i diversos.
Segon. Facultar a l'Alcalde com a President d'aquesta corporació i en
representació d'aquest Ajuntament, de conformitat amb l'establit en l'article
21.1.b) de la Llei 7/1985, per subscriure el citat pacte de política alimentària
urbana i quants documents siguen necessaris en la seua execució.
Tercer. Remetre el present acord al comissionat de la Capitalitat Mundial
de l'Alimentació que ostenta la ciutat de València durant 2017 i donar compte del
mateix al Regidor delegat de Promoció Econòmica per al seu 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: 05.mp3
Vídeo: http://videople.es/254
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:

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.
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Números des del 156 fins al 207 (corresponents al mes d'abril de 2017).

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
2568/1986 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 les mocions i els seus contingut,
així com, proposa prèvia justificació la declaració d’urgència dels assumptes que
tot seguit s’assenyalen, votant a favor la totalitat dels vint-i-un membres
presents.
9.1. MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTANTVEUS DELS GRUPS
MUNICIPALS PSPV-PSOE I EUPV-XÀTIVA, PER A L'ELIMINACIÓ DE LA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 27 DEL PROJECTE DE LLEI DELS
“PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT”, PER A ENGUANY 2017.

“El Consejo de Ministros el pasado 31 de marzo de 2017 aprobó el
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que fue publicado en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales el 6 de abril de 2017. La Disposición
Adicional 27 en dicho Proyecto hace referencia a la limitación de incorporación
de personal laboral al sector público y supone un ataque directo a los procesos
de reversión hacia la gestión pública directa por las administraciones públicas
bien sean ayuntamientos o Comunidades Autónomas en relación a los
procedimientos de subrogación de los trabajadores.
Esta nueva medida regresiva ataca al principio de autonomía consagrado
en el Artículo 140 de la CE “La Constitución garantiza la autonomía de los
municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y
administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los
Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del
municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma
establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los
13
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Es dóna lectura pel Sr. Secretari, de la Moció presentada pels Portantveus
dels Grups municipals PSPV-PSOE i EUPV-XÀTIVA, el dia 28 de maig de 2017
i registre d'entrada número 5379, per a l'eliminació de la disposició addicional 27
del Projecte de Llei dels “Pressupostos Generals de l'Estat”, per a enguany
2017, amb el següent tenor literal:

vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del
concejo abierto”.
La Disposición Adicional 27 obstaculiza severamente los procesos de
reversión hacia la gestión directa de los servicios y obras de titularidad pública
que actualmente están gestionados por empresas y entidades privadas
mediante contratos, al no poder incorporar a los trabajadores que actualmente
prestan sus servicios con probada experiencia y profesionalidad. Supone un
nuevo obstáculo legal a los ya conocidos, y que contradicen uno de los
supuestos pilares de la ley de sostenibilidad cual es la eficiencia en la prestación
de los servicios públicos.”
El Ple de l'Ajuntament, per dotze vots a favor (el vot del Sr. AlcaldePresident, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE i els cinc vots dels
regidors del grup municipal EUPV: AC), tres abstencions (les tres de les
regidores del grup municipal Compromís), i sis vots en contra (cinc vots dels
regidors del grup municipal PP i un vot del regidor del grup municipal
Ciudadanos), adopta el següent ACORD:
Únic. Instar al Govern de la Nació i als Grups Parlamentaris en el
Congres dels Diputats a l'eliminació de la disposició addicional 27 del Projecte
de Llei dels “Pressupostos Generals de l'Estat”, per a enguany 2017.
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:

Vídeo: http://videople.es/255

9.2. MOCIÓ “IN VOCE” DE FRANCESCA CHAPÍ ALBERO, REGIDORA
DEL GRUP MUNICIPAL EUPV-XÀTIVA, PER AUGMENTAR L'ASSIGNACIÓ
DESTINADA PER A LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, AMB
RELACIÓ A LES POLÍTIQUES D'IGUALTAT DEL PROJECTE DE LLEI DELS
“PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT”, PER A ENGUANY 2017.
La Sra. Francesca Chapí Albero, Regidora del grup municipal EUPVXÀTIVA, presenta “in voce” una moció per augmentar l'assignació destinada per
a la lluita contra la violència de gènere, amb relació a les polítiques d'igualtat, del
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Àudio: 09.01.mp3

Projecte de Llei dels “Pressupostos Generals de l'Estat”, per a enguany 2017,
amb el següent tenor literal:
“Los Grupos municipales abajo firmantes ante la prevista aprobación
simultánea en junio 2017 de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y
de la propuesta de la Subcomisión del Congreso de l@s Diputad@s de “Pacto
de Estado” contra la Violencia de Género y a solicitud de XATEBA –Asociación
por la Igualdad y contra la Violencia de GéneroMANIFESTAMOS:
Que el Proyecto de Presupuestos del Estado 2017 presentado en Abril
por el Gobierno asigna al Programa 232C Violencia de Género 27.728.180
euros, que aunque es un 9,9% más que en 2016, es un 10,8% menos que en
2010; y congela en 19.741.840 euros el Programa 232B Igualdad entre mujeres
y hombres, un 41,2% menos que en 2010.

De no aumentarse significativamente en los PGE 2017, al menos en 120
millones de euros, el Programa 232C Violencia de Género, un “Pacto de Estado”
sería una ofensa a las víctimas, que no sólo las asesinadas, sino los 4 millones
de mujeres que, según la Macroencuesta 2015 del propio Gobierno, sufren
violencia de pareja (2,5 millones de mujeres) o sexual fuera de la pareja (1,5
millones). Es seguir sin asignar ni un euro a la prevención en los ámbitos
educativo, sanitario y de medios de comunicación, no cubrir la prevención y
atención a la violencia sexual que exige el Convenio de Estambul vigente desde
2014, no mejorar la respuesta judicial y no cubrir el coste de los servicios
jurídicos, psicológicos y sociales en las Entidades Locales establecidos en el
art.19 de la Ley O 1/2004.
Tampoco se pueden hacer políticas para las mujeres sin las mujeres. La
supuesta apertura a las organizaciones de mujeres del “Grupo de Trabajo” del
Observatorio de Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad es inoperante, porque sólo sirve para relatar cientos de
propuestas sin discutirlas ni buscar acuerdos que conformen el informe final del
Observatorio en junio de 2017.”
El Ple de l'Ajuntament, per setze vots a favor (el vot del Sr. AlcaldePresident, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els tres vots de les
regidores del grup municipal Compromís, els cinc vots dels regidors del grup
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Los 47,7 millones de euros que suman ambos son el 0,0001% de los
gastos del Proyecto de Presupuestos del Estado para 2017 (443.133 millones de
euros), porcentaje impropio de lo que se ha llamado pomposamente desde
noviembre de 2016 “Pacto de Estado contra la Violencia de Género”

municipal EUPV: AC i el vot del regidor del grup municipal Ciudadanos), cinc
abstencions (les cinc dels regidors del grup municipal PP) i cap vot en contra,
adopta el següent ACORD:
Únic. Instar al Govern de la Nació a augmentar en els Pressupostos
Generals de l'Estat 2017, l'assignació destinada, en els termes davant dites, tant
per la lluita contra la violència de gènere, com en relació a les polítiques
d'igualtat.
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: 09.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/256
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

I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor Alcalde alça la sessió a
les dotze hores i divuit 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,
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