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PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA NUM. 2/2017 

DATA: 25 DE FEBRER DE 2017 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ 
 
 
ASSISTENTS: 
 
GRUP SOCIALISTA: 
 
Alcalde-President: 
 
Sr. Roger Cerdà Boluda 
 
Regidors: 
 

  

Sr. Ignacio Reig Sanchis 
Sra. Xelo Angulo Luna 
Sr. Jordi Estellés Carrasco 
Sra. Lena Baraza Lorente 
Sr. Pedro Aldavero López 
Sra. Mariola Sanchis Del Valle 
    
GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIÀ 
 
Sr. Miquel Angel Lorente López 
Sra. Francesca Chapí Albero 
Sr. Miguel Alcocel Maset 
Sra. Maria Amor Amorós Giménez 
Sr.  Alfred Boluda Perucho 
 
GRUP PARTIT POPULAR 
 
Sra.  Maria José  Plà  Casanova 
Sr. Vicente Ribes  Iborra 
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Sr. Jorge Herrero Montagud 
Sra. Pilar García Morell 
Sr. José Francisco Domínguez  Rivera 
    
GRUP BLOC-COMPROMÍS: 
 
Sra. Cristina Maria Suñer Tormo 
Sra. Maria Pilar Gimeno  Calabuig 
Sra.  Maria Empar  Penadés Estrela 

 
GRUP CIUTADANS: 
 
Sr. Juan Giner Company 
 
 
 A les 12:05 hores, pel Sr. Alcalde-President, es fa un recés, per a 
manifestar-se contra la violència de gènere, reanudant-se la sessió plenària a les 
12:20 hores. 
 
 
 En la Ciutat de Xàtiva, a les onze hores i cinc minuts del dia vint-i-cinc de 
febrer de dos mil dèsset, es reuneixen en el Saló de Sessions de la Casa 
Consistorial i sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, D. 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 Sra. Interventora, Dª Carmen Savalls 
Sanfélix i pel Sr. Secretari, D. Rafael Pérez Alborch, que actua a més 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 LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIES 
CELEBRADES ELS DIES 22 DE DESEMBRE DE 2016 I 28 DE GENER 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, el senyor Alcalde President pregunta si algun membre de la 
Corporació ha de formular alguna observació a les actes de les sessions 
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anteriors, que han estat distribuïdes juntament amb la convocatòria d'aquesta 
sessió. 
  
 A continuació i no formulant-se cap objecció, per unanimitat dels veintiún 
membres s'aproven les actes corresponents a les sessions ordinàries, 
celebrades els dies 22 de desembre de 2016 i 28 de gener de 2017. 
 
 Per la presidència es dóna la paraula als Sres. Portaveus dels grups 
polítics municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar al fitxer 
d'àudio adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar 
l'enllaç al seu navegador web per a la seua reproducció: 
  
 Àudio: 01.mp3  
  
 Vídeo: http://videople.es/38 

 
 
 2n.- EXP. NÚM. 1279/2016, ADEQUACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
XÀTIVA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES CARÀCTER PERSONAL LOPD: CREACIÓ I 
SUPRESSIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I 
CREACIÓ DEL LLOC DE RESPONSABLE DE SEGURETAT. 
 
 Vista la providència d’Alcaldia de 26 de maig de 2016, sobre la necessitat 
de contractar el servei d’adequació de l’Ajuntament de Xàtiva al que s’establix en 
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal LOPD, pels tal d’actualitzar els fitxers declarats en l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades, AEPD i documents de seguretat. 

 
 Considerant que per acord de JGL de 18/07/2016, es va adjudicar a 
l’empresa NUNSYS, SL els treballs per l’adequació de l’Ajuntament de Xàtiva a la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal LOPD, esmentat. 
 
 Vist l’informe de l’empresa adjudicatària del servei de 12/12/2016, en el 
què s’expressa que el principal objectiu de l’auditoria és verificar el compliment 
per l’Ajuntament de Xàtiva, del Reglament de Desenvolupament (RDLOPD) de la 
Llei Orgànica 15/1999 citada, definit en el Reial decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, en el tractament dels fitxers que continguen dades de caràcter 
personal, donant compte a més, d’incompliments i observacions per a dur a 
terme aquesta adequació. 
 

http://videople.es/38
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 Vist l’informe del responsable de la Secció de Modernització i Innovació 
sobre l’auditoria realitzada per l’empresa NUNSYS SL, de data 12/12/2016, en el 
què figuren 21 no conformitats i 2 observacions a la situació de compliment de 
l’esmentada Llei per part d’aquet Ajuntament, afegint al respecte que des del 
departament d’informàtica ja s’està treballant per a la seua correcció. 
 
 Vista la providència d’Alcaldia de 14 de febrero de 2017, en la que 
s’expressa la necessitat de proseguir amb el procediment d’adequació de 
l’Ajuntament a la Llei Orgànica 15/1999, procedint a la creació i supressió de 
fitxers de dades de caràcter personal, d’acord amb l’informe del responsable de 
la Secció de Modernització i Innovació, en relació a l’informe de l’auditoria 
realitzada per l’empresa adjudicatària del servei citat. 
 
 Vista la documentació que s’adjunta a l’auditoria com a part del projecte: 

 
•121216_Informe Auditoria RDLOPD_AyuntamientoXativa 
•Estado cumplimiento Reglamento Europeo de Protecció de Datos 
•Clausulas_AytoXativa 
•Clausulas contratos con terceros 
•DOCUMENTO DE SEGURIDAD. DINAMICO 
•DS_AYUNTAMIENTO_DE_XATIVA.TEORICO 
•NOMBRAMIENTO RESPONSABLE DE SEGURIDAD 
•NSI-00 NORMAS DE SEGURIDAD 
•NSI-01 Respuesta ante incidencias 
•NSI-02 Normas de acceso a internet 
•NSI-03 Normas de seguridad correo electrónico 
•NSI-04 Normas de creación y uso de contraseñas 
•NSI-05 Acuerdo de confidencialidad para terceros 
•NSI-06 Buenas prácticas terceros 
•NSi-07 Copias de respaldo y recuperación 
•NSI-08 Distribución de soportes 

 
 Vista la necessitat d’actualitzar i comunicar a l’AEPD els fitxers que 
tracten dades de caràcter personal existents en l’Ajuntament de Xàtiva, d’acord a 
l'article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, en concordança amb l'article 52 del Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, citada aprovat per Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre, i d’acord amb l’informe del responsable de la 
Secció de Modernització i Innovació en relació amb l’informe de l’empresa 
NUNSYS SL. 
 
 Considerant que la creació, modificació o supressió dels fitxers de les 
Administracions Públiques només podran fer-se per mitjà de disposició general 



 

 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA 
PLE ORDINARI NÚM. 2, DE 25 DE FEBRER DE 2017 

 
 

5 

publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat o Diari Oficial corresponent, segons el 
que disposa l’article 20 de la LLei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, citada i 
52 del Reglament de desenvolupament de la dita Llei Orgànica 15/1999 aprovat 
per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 

 
 Considerant que, segons l’informe del responsable de la Secció de 
Modernització i Innovació en relació a l’informe de l’auditoria realitzada per 
l’empresa adjudicatària del servei, es precisa comptar amb la figura del 
responsable de seguretat de l'Ajuntament de Xàtiva, definit del Reial Decret 
1720/2007, com la persona o persones a les quals el responsable del fitxer ha 
assignat formalment la funció de coordinar i controlar les mesures de seguretat 
aplicables a les dades de caràcter personal.   
 
 Vist l'informe de la Direcció d'Àrea de Règim Interior, amb el conforme, 
fiscalitzat i signat per la intervenció. 
 
 Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Règim Interior, 
Hisenda i Especial de comptes, del dia 17 de febrer de 2017. 
 
 L'Ajuntament Ple, per unanimitat, adopta el següent ACORD: 
 
 Primer. Incloure en la Relació de LLocs de Treball de l’Ajuntament de 
Xàtiva quan procedisca, el lloc de treball de Responsable de Seguretat, com la 
persona o persones a les quals el responsable del fitxer assigna formalment la 
funció de coordinar i controlar les mesures de seguretat aplicables, d’acord amb 
l’establit en el Reial Decret 1720/2007. 

 
 Segon. Mantenir vigents, segons el resultat de l'auditoria, el següents 
fitxers que contenen dades de caràcter personal: 

 
• BASE DE DATOS FISCALES 
• CONTABILIDAD 
• PADRÓN DE HABITANTES 
• PERSONAL 
• PROTOCOLO 
• REGISTRO 
• VIDEOVIGILANCIA CIUDAD DEL DEPORTE 
 

 Tercer. Crear els nous fitxers que a continuació es detallen, detectats en 
l'auditoria (Annex I de l’informe del Responsable de la Secció de Modernització i 
Innovació), en compliment de l'establert en l'article 20 de la LLei Orgànica 
15/1999 i els articles 52 i següents del Reglament de desenvolupament de la Llei 
Orgànica citada. Els fitxers que figuren en dit annex I es regiran per les 
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disposicions generals i instruccions que es detallen per cadascún d’ells, i estaran 
sotmesos, en tot cas, a les normes legals i reglamentàries de superior rang que 
els siguen aplicables: 

 
        NIVELL 

•SERVICIOS SOCIALES    ALT 
•ARCHIVO       BÀSIC 
•CENSO CANINO     MITJÀ 
•VIDEOVIGILANCIA      BÀSIC 
•POLICÍA LOCAL     ALT 
•DEPORTES       BÀSIC 
•CEMENTERIO      BÀSIC 
•PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO   BÀSIC 
•AGENDA CULTURAL     MITJÀ 
•URBANISMO       BÀSIC 
•CONTRATACIÓN      MITJÀ 
•EDUCACIÓN       ALT 
•QUEJAS Y RECLAMACIONES VECINALES  BÀSIC 
•LICENCIAS MUNICIPALES     BÀSIC 
•ASOCIACIONES VECINALES    BÀSIC 
•MUSEO       BÀSIC 

 
 Tercer. Suprimir el fitxer ALISTAMIENTO ja que no es tracten dades amb 
eixa finalitat, en compliment de l'art. 20 de la Llei Orgànica 15/1999, i l'article 
54.3. del Reial Decret 1720/2007, mitjançant la destrucció segura del fitxer. 

 
 Quart. Publicar el contingut de l'acord en el Butlletí Oficial de la Província i 
donar compliment a l'article 55 del Reglament de desenvolupament de la Llei 
15/1999, notificant els fitxers a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per a 
la seua inscripció en el Registre General de Protecció de Dades, en el termini de 
trenta dies des de la publicació de l’acord de Ple en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
 Per la presidència es dóna la paraula als Sres. Portaveus dels grups 
polítics municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar al fitxer 
d'àudio adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar 
l'enllaç al seu navegador web per a la seua reproducció: 
  
 Àudio: 02.mp3  
  
 Vídeo: http://videople.es/39 
 
 

http://videople.es/39
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 3r.- DACIÓ DE COMPTE DELS SEGÜENTS EXPEDIENTS: 
 

• Liquidació dels pressupostos de 2016 de l'Ajuntament i Consell 
Esportiu. 

• De l'informe sobre el compliment del plà d'ajust. 
• De la morositat corresponent al 4t. trimestre de 2016. 
• Del període mitjà de pagament del 4t. Trimestre de 2016 

 
Exp. Núm. 367/2017, Per a l'aprovació de la liquidació dels pressupostos 
2016 de l'Ajuntament i del Consell Esportiu. 
 
 El Secretari se n’adona del decret número 64 de 2017 sobre liquidació del 
pressupost de 2016 de l’Ajuntament i del Consell Esportiu amb el amb els 
següents resultats: 
 

AJUNTAMENT 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2.016 2.015 

1 Drets reconeguts nets ……………………….……… 24.292.713,09 26.329.237,46 
2 Obligacions reconegudes netes …………………… 23.526.376,88 23.896.163,64 
3 Resultat pressupostari (1-2) ……………………….. 766.336,21 2.433.073,82 
4 Desviacions positives de finançament ……………. 2.983.282,60 3.410.488,86 
5 Desviacions negatives de finançament…………….   
6 Despeses finançades amb romanent de tresoreria 3.083.052,24 2.310.781,99 
7 Resultat pressupostari ajustat  (3-4+5+6) 866.105,85 1.333.366,95 

 
ROMANENT DE TRESORERIA 2016 2.015 

1 Fons líquids en tresoreria a fi d'exercici ...………… 5.191.748,78 4.593.923,23 
2 Deutors pendent cobrament a fi d'exercici ………… 12.680.486,36 14.981.555,85 
3 Creditors pendent pagament a fi d'exercici………… 2.233.226,58 2.829.512,97 
I Romanent de tresoreria total (1 +2 -3) …….………. 15.639.008,56 16.745.966,11 
II Saldos de dubtós cobrament ……………….………. 5.373.638,52 5.464.307,71 
III Excés de finançament afectat ………………………. 4.472.941,40 5.113.383,58 

IV Romanent tresoreria despeses generals (I-II-III) 5.792.428,64 6.168.274,82 
 

CONSELL ESPORTIU 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2016 2.015 

1 Drets reconeguts nets ……………………….……… 1.076.990,88 1.070.384,65 
2 Obligacions reconegudes netes …………………… 1.009.045,37 1.025.095,83 
3 Resultat pressupostari (1-2) ……………………….. 67.945,51 45.288,82 
4 Desviacions positives de finançament ……………. 46.360,65 49.969,26 
5 Desviacions negatives de finançament……………. 0,00  
6 Despeses finançades amb romanent de tresoreria 34.913,54 28.561,23 
7 Resultat pressupostari ajustat  (3-4+5+6) 56.498,40 23.880,79 
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ROMANENT DE TRESORERIA 2016 2.015 
1 Fons líquids en tresoreria a fi d'exercici ...………… 206.242,96 110.848,85 
2 Deutors pendent cobrament a fi d'exercici ………… 76.288,72 155.632,41 
3 Creditors pendent pagament a fi d'exercici………… 12.461,49 56.946,98 
I Romanent de tresoreria total (1 +2 -3) …….………. 270.070,19 209.534,28 
II Saldos de dubtós cobrament ……………….………. 57.414,91 60.090,02 
III Excés de finançament afectat ………………………. 46.501,44 49.969,26 

IV Romanent tresoreria despeses generals (I-II-III) 166.153,84 99.475,00 
 
Vist que l'expedient ha estat fiscalitzat de conformitat per la Interventora i 

que la mateix hi consta informe sobre el compliment de l’objectiu de l’estabilitat 
pressupostària, de la regla de les despeses i del límit de deute que, d’acord amb 
l’informe de la Interventora mostra, per al grup Administració de Xàtiva, els 
resultats següents 

 
• Capacitat de finançament o superàvit  ......................................................... 3.736.375,05 € 
• Diferència entre límit regla de desdeses 2015 i despeses computables 2016-367.336,61 € 
• Percentatge d’endeutament sobre drets reconeguts del grup ................................ 53.26 % 
 
 Vist que la Comissió de Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes va 
tindre coneixement de l'expedient en sessió celebrada el passat 17 de febrer.  
 
 L'Ajuntament Ple, per unanimitat, adopta el següent ACORD: 
 

Primer. Donar-se per assabentat de la liquidació del pressupost de 2016 
de l’Ajuntament i del Consell Esportiu. 

 
Segon. Que en compliment del que estableix l’article 193.5 es remetrà 

còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat. 
 
Exp. Núm. 237/2012, Per a l'aprovació del Pla d'Ajust. Dació de compte de 
l'informe de la Interventora exercici 2016. 
 
 Pel Secretari se n’adona, en compliment de l’article 10 del RDL “7/2012 de 
creació del fons de pagament a proveïdors”, de l’informe anual de la 
Interventora, sobre el compliment del pla d’ajust. 
 En l’informe es repassen la incidència que han tingut les mesures 
d’ingressos i despeses, així com el comportament de les magnituds 
pressupostàries, financeres i d’endeutament. Finalitza l’informe fent constar la 
següent: 
 

CONCLUSIÓ GENERAL: 
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En vista del projecte de liquidació del pressupost de l’exercici 2016 i les 
previsions contingudes en el Pla d’Ajust, esta intervenció pot concloure s’ha 
produït una contracció de l’administració valorada en al voltant d’un 7% respecte 
al que preveu el Pla, tant en ingressos com en despeses. 

La contracció en ingressos s’ha produït principalment per la reducció que 
es realitze en exercici anteriors de la pressió fiscal, en contra del que establien 
les mesures d’ajust en ingressos, que en la seua immensa majoria, no es 
complixen. 

La contracció en gastos s’ha produït sobretot a l’aconseguir controlar les 
despeses corrent a través de la contenció dels preus dels contractes que, en les 
licitacions amb publicitat i concurrència, ha suposat baixes de fins al 50%, o més 
en alguns casos. Esta intervenció considera que les empreses estan treballant 
reduïnt molt el benefici industrial al mateix temps que han adaptat la seua 
estructura i per tant, tenen menys despeses generals. El compliment de les 
mesures d’ajust en despeses ha sigut general, excepte en personal, que no hi ha 
hagut estalvis. 

A més, se seguixen millorant en algunes ràtios com el del pagament a 
proveïdors, despeses pendents per a reconeixement extrajudicial, i deute viu que 
s’han reduït considerablement respecte a les previsions del Pla d’Ajust. 

El criteri global de la intervenció és que es complix amb el Pla d’Ajust 
malgrat que les mesures d’ingressos no s’hagen ajustat, atés que la contracció 
en despeses ha possibilitat el compliment dels objectius i la millora inclús 
d'aquestos respecte a les previsions realitzades en el 2012. 

Les anteriors dades continguts en este informe han sigut incorporades a 
la Oficina Virtual del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques als efectes 
de donar compte de les mateixes al Ministeri, a què s’adjunta en PDF el present 
informe que també ha de ser sotmés al Ple de l’Ajuntament de Xàtiva per al seu 
coneixement. 
 

Vist que la Comissió de Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes va 
tindre coneixement de l'informe en la sessió celebrada el passat 17 de febrer.  
 
 L'Ajuntament Ple, per unanimitat, adopta el següent ACORD: 
 

Donar-se per assabentat de l'informe de la Interventora al Plà d'ajust 
2012-2022 corresponent l'exercici  2016. 

 
Exp. Núm.  1119/2016, Càlcul morositat en Ajuntament i Consell Esportiu. 
Quart trimestre 2016. 
 
 Es dóna compte de l'informe del tresorer i la interventora sobre el 
compliment de la morositat corresponent al 4t trimestre de 2016, amb el resultat 
següent: 
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Pagos realizados en el periodo 

Entidad 

Periodo 
Medio 
Pago 
(PMP) 
(días) 

Pagos Dentro Periodo 
Legal Pago 

Pagos Fuera Periodo 
Legal Pago 

  Número 
de 

Pagos 
Importe Total 

Número 
de 

Pagos 
Importe Total 

Xàtiva 59,96  1752  2.247.003,46  155  409.695,82    
Consell Esportiu 17,53  129  253.637,67  31  6.211,24    
 Total Entitad 56,18     

 
Intereses de Demora Pagados en el Periodo 

Entidad Número de 
Pagos 

Importe Total Intereses 

Xàtiva    0 0,00 
Consell Esportiu 0 0,00 

 
Facturas Pendientes de Pago al Final del Período 

Entidad 

Período 
Medio de 

Pago 
Pendient
e (PMPP) 

(días) 

Dentro Periodo Legal 
Pago 

al Final del Periodo 

Fuera Periodo Legal 
Pago 

al Final del Periodo 

  Número de 
Operacione

s 

Importe 
Total 

Número de 
Operacione

s 

Importe 
Total 

Xàtiva 37,25  232  313.558,89  29  59.784,24   
Consell Esportiu 37,44  27  8.241,77  1  6.858,52   
Total entitad 37,26     

 
Vist que la Comissió de Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes va 

tindre coneixement de l'informe conjunt del Tresorer i la Inteventora, en sessió 
celebrada el passat 17 de febrer.  
 
 L'Ajuntament Ple, per unanimitat, adopta el següent ACORD: 
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Donar-se per assabentat dels resultats de la morositat corresponents al 4t 
trimestre de 2016. 

 
Exp. Núm.  1099/2016, Càlcul PMP en Ajuntament i Consell Esportiu. Quart 
trimestre 2016. 
 
 Es dóna compte de l'informe conjunt del tresorer i la interventora sobre el 
càlcul del PMP corresponent al 4t trimestre de 2016, amb el resultat següent: 
 

ENTITAT 
Pagaments 

realitzats 

Ràtio 
pagam

ent 
 (dies) 

Operacions  
Pendents de 

pagament 

 Ràtio 
pendent 

pagament 
(dies) 

Període  
Mitjà  

Pagament 
Ajuntament 2.474.253,50  7,63 346.464,19 -2,58 6,38   
Consell Esportu 241.848,91 -12,47 15.100,29 7,44 -11,3   
Ajuntament + 
Consell  

2.716.102,41  361.564,48  4,9 

 
Vist que la Comissió de Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes va 

tindre coneixement de l'informe conjunt del Tresorer i la Interventora, en sessió 
celebrada el passat 17 de febrer.  

 
 L'Ajuntament Ple, per unanimitat, adopta el següent ACORD: 
  

Donar-se per assabentat dels resultats del període mitja de pagament 
corresponent  corresponents al 4t trimestre de 2016. 
  
 Per la presidència es dóna la paraula als Sres. Portaveus dels grups 
polítics municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar al fitxer 
d'àudio adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar 
l'enllaç al seu navegador web per a la seua reproducció: 
  
 Àudio: 03.mp3  
  
 Vídeo: http://videople.es/40 
 
 
 4r. EXP. NÚM. 2202/2015, NOMENAMENT I DESGNACIÓ DE 
REPRESENTANTS COM A VOCALS  AL CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL 
DEL PRESIDENT DE LA COORDINADORA D’ASSOCIACIONS ESPORTIVES 
DE XÀTIVA I SUPLENTS, I COM A REPRESENTANTS DELS GRUPS 
POLÍTICS DE L’AJUNTAMENT  PER  COMPROMÍS. 

http://videople.es/40
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 Notificada l'acta de l'Assemblea Extraordinària de la Coordinadora 
d'Associacions esportives de Xàtiva, de data 26 de gener 2017, remesa per D. 
Enrique Mateu Bordera, en representació i en qualitat de President de la Junta 
Gestora d'aquesta entitat. 
 
 Vist que en aquesta Assemblea Extraordinària es tria com a President a 
D.Ricardo Prats Tomás, amb DNI 20429240-L, després d'un procés electoral per 
a l'elecció del màxim responsable de la Coordinadora d'Associacions Esportives 
de Xàtiva. 
 
 Vist l'escrit presentat, per registre d'entrada núm.1235 de 10 de febrer de 
2017, per la Coordinadora d'Associacions esportives de Xàtiva, dels nous vocals 
designats per al Consell Esportiu municipal, en qualitat de President d'aquesta, i 
com a substituts dels tres representants de la coordinadora, sent proposats: 
 

• Vicente José Albiñana Ramirez, DNI 20417390-Z 
• Gonzalo Navarro Giner, DNI 20434768-G 
• Nerea Roses Mas, DNI 20455424-Y 
• Vicente Lluch Montaner, DNI 20408240-H 
• Marisol Ricart  Tolosa, DNI 20437959-K 
• Sandra Cortés Martinez, DNI 21670745-F 
• Xavier Climent García, DNI 20450202-M 

 
 Vist l'escrit presentat, per registre d'entrada núm.1235 de 10 de febrer de 
2017, per la Coordinadora d'Associacions esportives de Xàtiva, del nou vocal 
designat com a representant del grup polític Compromís, per al Consell Esportiu 
municipal, Dª Cristina Súñer Tormo i el seu substitut, Dª Pilar Gimeno Calabuig. 
 
 Considerant el que es disposa en els Estatuts del Consell Esportiu 
Municipal, òrgan autònom local de l'Ajuntament de Xàtiva, publicats en el Butlletí 
Oficial de la Provincial de València, 22 maig 1989 i la seua recent modificació 
publicada en el Butlletí Oficial de la Provincial de València, 21 setembre 2016, 
que estableix en el seu tenor literal següent: 
 (…) “Junta Rectora. 
 Article 9. 
 9.1. Composició de la Junta rectora. 
 1  Representant proposat per cada grup polític amb representació en el  
Ple municipal que no necessàriament haurà d'ostentar la condició de regidor/a 
de l'Ajuntament de Xàtiva. 
 
 3 Representants de clubs i associacions esportives proposats per la 
Coordinadora d'Associacions Esportives de Xàtiva, un dels quals serà el 
president/a de la Entitat esmentada” 
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 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 muncipal, i elevar-
se a l'aprovació del Ple de l'Ajuntament. 
 
 Vist l’acord adoptat per la Junta Rectora del Consell esportiu municipal, en 
sessió ordinaria de data 2 de febrer del 2017. 
 
 Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent 
Sociocultural i Promoció Econòmica,  proposant per unanimitat, aprovar les 
propostes  de designar i nomenar com a vocals de la Junta Rectora del CEM, als  
membres d'aquest conforme al art. 9.1 dels estatuts del Consell Esportiu 
municipal 
 
 L'Ajuntament Ple, per unanimitat, adopta el següent ACORD: 
 
 Primer. Designar i nomenar com a vocals de la Junta Rectora del CEM,  
en virtut de l’establert en l'article 9.1 dels estatuts del Consell Esportiu municipal, 
i conforme als escrits presentats pels grups polítics amb representació municipal, 
que no necesàriament haurà d’ostentar la condició de regidor /a de l’ Ajuntament 
de Xàtiva, als següents representants del grup politic Compromís a: 
 
 Vocal: 

• Cristina Suñer Tormo  
 Suplente: 

• Pilar Gimeno Calabuig. 
 
 Segon. Designar i nomenar com a vocals de la Junta Rectora del CEM, 
en virtut de l’establert en l'article 9.1 dels estatuts del Consell Esportiu municipal, 
i conforme als escrits presentats per la  Coordinadora d'Associacions Esportives 
de Xàtiva,  una vegada elegit el  President d'aquesta en l'Assemblea 
Extraordinària de la Coordinadora d'Associacions esportives de Xàtiva, de data 
26 de gener 2017, a favor de : 
 

• Ricardo Prats Tomàs, Dni 20429240–L, ït 
 
 
 I com a  suplents proposats per la Coordinadora d'Associacions esportives 
de Xàtiva,  com a substituts dels tres representants de la Coordinadora, a : 
 

• Vicente José Albiñana Ramírez, DNI 20417390-Z 
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• Gonzalo Navarro Giner, DNI 20434768-G 
• Nerea Roses Más, DNI 20455424-Y 
• Vicente Lluch Montaner, DNI 20408240-H 
• Marisol Ricart  Tolosa, DNI 20437959-K 
• Sandra Cortés Martínez, DNI 21670745-F 
• Xavier Climent García, DNI 20450202-M 

  
 Tercer. Adonar a la Junta rectora del CEM i als interessats. 
 
 Per la presidència es dóna la paraula als Sres. Portaveus dels grups 
polítics municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar al fitxer 
d'àudio adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar 
l'enllaç al seu navegador web per a la seua reproducció: 
  
 Àudio: 04.mp3  
  
 Vídeo: http://videople.es/41 
 
 
 5è.- EXP. NÚM. 608/2017, APROVACIÓ DE NOMS DE CARRERS EN LA 
PARTIDA DEL MISTERO BIXQUERT. 
 
 Vist que per aquest Ajuntament va procedir en el seu dia a la recepció de 
les obres d'urbanització del Sector Residencial  Foies A, havent de procedir a 
assignar nom als carrers en els que hi han habitatges unifamiliars construïts en 
el sector, que compten  amb les preceptives llicències d'ocupació. 
 
 Vista la instància presentada pels veïns de la zona de Bixquert coneguda 
com “El Mistero”, en la que sol·liciten que s'adjudiquen noms a les vies públiques 
de la urbanització referida, tot proposant una sèrie de noms, com El Olmo, La 
Encina, etc. 
 
 Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent Sociocultural i de 
Promoció Econòmica de 15 de febrer de 2017, en el que consta que per part del 
Sr. Director de l'arxiu municipal s'ha emès informe en el que es presenta una 
nomenclatura diferent a la proposada pels veïns, en el sentit de que s'hi 
adjudiquen a les vies públiques de la zona “El Mistero”, en Bixquert, topònims i 
antropònims lligats a la història de la referida zona. Atés,  que eixa proposta 
compta amb la revisió i el vist-i-plau del Cronista Oficial de la Ciutat, Sr. Agustí 
Ventura Conejero. 
 
 Resultant que per dita Comissió es va dictaminar que s'incorporen a la 
Borsa de noms pendents d'adjudicar a vies públiques de la ciutat de Xàtiva i 
annexes, els  proposats en l'Informe del Sr. Director de l'arxiu municipal de 

http://videople.es/41
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Xàtiva, i s'adjudiquen a la zona de “El Mistero” aquells que s'ajusten de manera 
més objectiva a la toponíma i antroponíma de la referida zona. 
 
 Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent de 
Foment i Seguretat, de 16 de febrer de 2017, de denominar, amb els noms que 
tot seguit s'assenyalen, les vies urbanes del sector residencial "Foies A", en el 
sòl residèncial de baixa densitat de Bixquert (Mistero). 
 
 L'Ajuntament Ple, per unanimitat, adopta el següent ACORD: 
 
 Primer. Denominar, amb els noms que tot seguit s'assenyalen, les vies 
urbanes del sector residencial "Foies A", en el sòl residèncial de baixa densitat 
de Bixquert (Mistero),  amb expressió de la referència sobre el plànol incorporat 
a l'expedient: 
 

•Carrer Barranc de Capanda 
•Carrer Els Ballesters Navarresos 
•Carrer Berenguer d'Àguer 
•Carrer Bernard Olomar 
•Carrer de la Font Voltada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Segon. Notificar l'acord, juntament amb el plànol identificatiu dels carrers 
al representant dels veïns de la zona de Bixquert coneguda com “El Mistero”,  a 
l'Oficina de Correus, Comissaria de Policia Nacional, Parc de Bombers, donant 
compte als regidors de Cultura i Urbanisme, i als següents departaments 
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municipals: 
 
Als responsables administratius, d'acord amb el decret d'organització 
Ordenances Municipals 
Policia Local 
Cadastre 
Obres i Urbanisme 
Aigües Potables 
Cementiri 
Arxiu Municipal 

 
Per la presidència es dóna la paraula als Sres. Portaveus dels grups polítics 
municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar al fitxer d'àudio 
adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar l'enllaç 
al seu navegador web per a la seua reproducció: 
  
 Àudio: 05.mp3  
  
 Vídeo: http://videople.es/42 
 
 
 6è.- EXPT. NÚM. 624/2017, APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANÇA 
MUNICIPAL REGULADORA DE LA FIRA D'AGOST. 

 
D’acord amb l’ordenat per l’Alcaldia mitjançant Providència de dia 13 de 

febrer de 2017, s'ha procedit a l'obertura de l'expedient per a la redacció d'un 
model d'Ordenança Municipal reguladora de la Fira d'Agost fixant els criteris i el 
procediment de concessió de llicències de casetes i els requisits i per a la 
concessió d'autoritzacions per a l'ús privatiu o aprofitament especial de la via 
pública. 

 
 Sent necessari establir el règim i procediment general per a l'adjudicació 
en la concessió de llicències de casetes de fira, parcel·les i atraccions, canvi 
d'ubicació d'aquestes..., així com els drets i obligacions dels adjudicataris i per 
establir els requisits i el procediment per a la concessió d'autoritzacions per a l'ús 
privatiu o aprofitament especial de la via pública durant la celebració de la Fira 
d'Agost. 
 
 Sobre l'elaboració de l'esmentada Ordenança emet el següent informe-
proposta d'acord, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, amb base als següents, 
 

ANTECEDENTS DE FET 

http://videople.es/42
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 De conformitat amb la Providència de l'Alcaldia de 13 de febrer de 2017, 
s'obri expedient per a l'aprovació de l'Ordenança Municipal reguladora de la Fira 
d'Agost. 
 Pel departament de Fira s'ha redactat l'esborrany de l'Ordenança 
Municipal reguladora de la Fira d'Agost, demanant informe als tècnics 
competents en matèria sancionadora, elèctrica, de medi ambient i neteja viària. 
 Després de les consultes i informes dels tècnics indicats anteriorment s'ha 
procedit a l'elaboració de diversos esborranys i dels annexos corresponents a 
l'Ordenança Municipal reguladora de la Fira d'Agost a la seua aprovació 
provisional, si s'escau, abans de la seua elevació al Ple de l'Ajuntament per a la 
seua aprovació definitiva després de la seua preceptiva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE  
 
 Pel que s'ha dit anteriorment, es considera que l'expedient ha seguit la 
tramitació establerta en la legislació aplicable, procedint la seua aprovació per la 
Comissió Informativa Sociocultural i de Promoció Econòmica prèvia a l'aprovació 
pel Ple de la Corporació Municipal. 
 Per açò, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i la Llei 38/2003, de 17 de 
setembre, general de subvencions, per qui subscriu s'eleva la següent proposta 
d'acord. 
 
 Pel que s'ha dit anteriorment, es considera que l'expedient ha seguit la 
tramitació establida en la legislació aplicable, per a l'aprovació de l'Ordenança 
Municipal reguladora de la Fira d'Agost. 
 
 Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent 
Sociocultural i Promoció Econòmica en sessió ordinària celebrada el 15 de 
febrer de 2017. 
 
 El Ple de l'Ajuntament, per setze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-
President, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els tres vots dels 
regidors del grup municipal Compromís, els cinc vots dels regidors del grup 
municipal EUPV: AC i el vot del regidor del grup municipal Ciudadanos), cinc 
abstencions (dels regidors del grup municipal PP), i cap vot en contra, adopta el 
següent ACORD:  
 
 Primer. Aprovar inicialment l'Ordenança Municipal reguladora de la Fira 
d'Agost de Xàtiva i els Annexos I, II i III, que consten en l'expedient.
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 Segon. Sotmetre l'esmentada Ordenança a informació pública i audiència 
dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província, tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament, i que en un termini de trenta dies perquè puguen 
presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. 
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el mencionat termini, es 
considerarà aprovada definitivament sense necesitat d'Acord exprés pel Ple. 
 
 Tercer. Una vegada siga aprovada l'Ordenança Municipal reguladora de 
la Fira d'Agost de Xàtiva de manera definitiva, resoltes les al·legacions 
presentades o en el supòsit de no presentar-se cap al·legació, és procedirà a 
publicar el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
 Quart. Facultar al Sr. Alcalde per a subscriure i firmar qualsevol classe de 
documents relacionats amb aquest assumpte.  
 
 Per la presidència es dona la paraula als Sres. Portaveus dels grups 
polítics municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar al fitxer 
d'àudio adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar 
l'enllaç al seu navegador web per a la seua reproducció: 
  
 Àudio: 06.mp3  
  
 Vídeo: http://videople.es/43 
 
 
 7è. 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 1 al 41 (corresponents al mes de gener de 2017). 
  
 L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.   
      
 
 8è.- DACIÓ DE COMPTE MATÈRIES DELEGADES EN LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL. 
  
 No hi ha cap assumpte per a tractar. 

http://videople.es/43
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 9é. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS: 
 

9.1.- MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LES DONES, 8 DE MARÇ 
DE 2017 “FEMINITZANT EL MÓN LOCAL”. 

 
 Es dóna lectura per la Sra. Regidora de Dona i Igualtat, Francesca Chapí 
Albero, del Manifest presentat per tots els portaveus dels grups municipals de la 
Corporació, el dia 21 de febrer de 2017, registre d'entrada número 1633, sobre el 
Dia Internacional de les Dones, 8 de març de 2017 “Feminitzant el Món Local”, 
amb el següent tenor literal: 

“El 8 de març de 2017 necessitem recordar que les dones continuem movent el 
món i necessitem més que mai els feminismes com a motor de canvi. Així ho van 
fer, a principis del segle XX, les obreres de la fàbrica tèxtil Cotton a New York 
reclamant igualtat de sou i millors condicions laborals. Hui, ja al segle XXI, ens 
adonem que les dones del nostre país cobren un 27% menys que els homes, 
ocupen la majoria dels contractes a temps parcial i dediquen el triple d’hores que 
els homes a les tasques no remunerades de la llar. 
Les dones som la meitat de la població i no un grup minoritari. Som i hem sigut 
agents actives en la construcció de la societat i no ens podem conformar a que 
les nostres vides siguen tan sols un capítol al final dels llibres o que ni en 
formem part.  
 
La igualtat real no està aconseguida la reivindicació del paper de la dona i la 
seua lluita per la igualtat real segueix sent una necessitat. Sota eixa premissa, 
l'Ajuntament ha volgut commemorar el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, 
reivindicant el paper crucial i màgic que el feminisme ha exercit i segueix exercint 
en l'anhel d'aconseguir una societat més lliure i justa. El treball realitzat per 
moltes dones que, al llarg de la història, han lluitat per la igualtat, que és alguna 
cosa que encara queda per aconseguir.  
 
Xàtiva vol denunciar tota classe de violències que pateixen les dones tant en 
l'àmbit públic com el privat: violència econòmica, que es tradueix en majors taxes 
d'atur, més precarietat laboral i temporal, menors sous pel mateix treball, etc.; 
violència cultural, que suposa l'educació i socialització basada en rols i 
estereotips de gènere, missatges masclistes en els mitjans de comunicació, etc.; 
violència física i sexual, amb violacions i agressions a dones i xiquetes, etc., 
posant l'accent en les dones en situació de major vulnerabilitat. 
 
Xàtiva necessita feminisme, respon al desig de reconèixer el paper que aquest 
moviment ha exercit al llarg dels segles i ressaltar la seua vigència en estar la 
igualtat efectiva lluny de ser una realitat. També bandejar vells tòpics i qualsevol 
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tint de sectarisme aplicat al terme feminisme. Ser feminista no és alguna cosa 
excloent. Tot el contrari, la conquesta dels drets i llibertats beneficia a les dones 
però redunda en la societat en el seu conjunt. 
 
Per això realitzem i potenciem campanyes com el #Noésno contra l’assetjament 
sexual, necessitem “la casa de les dones” accessible, visible per compartir 
activitats de sensibilització i participació o iniciatives esportives. Espais d'igualtat, 
fira, falles, festes, centres culturals, centres d’oci, són alguns dels escenaris per 
a portar la reflexió i la conscienciació a totes les persones.  
 
Recolzem a les vuit dones en vaga de fam  de l’associació Velaluz (Gloria, 
Martina, Patricia, Marian, Susana, Sara, Sonia i Celia) acampades en Sol, per a 
millorar la protecció dels drets de les dones i les seues filles i fills en un pacte 
d'Estat. Entre les reivindicacions es destaca impulsar una Llei Integral de 
violència masclista, en la qual es contemple la figura de “Feminicidi” i el 
reconeixement de les víctimes afectades per violència de gènere, perquè se'ls 
presten les mateixes ajudes que les establides per a les víctimes del terrorisme. 
 
A més, demanen incloure “especialitats” dedicades al maltractament de les 
parelles i exparelles però també unes altres sobre la tracta i l'explotació sexual 
de dones. 
 
Cadascun dels punts que conformen la protesta són essencials i igual 
d'importants per a aconseguir l'efectivitat de protecció sobre les víctimes de 
violència masclista. 
 
També la vaga internacional de dones contra la violència masclista, crida a parar 
el pròxim 8 de març “Atur Internacional de Dones”  la unitat de totes les dones en 
una vaga que protesta contra la violència masclista, la bretxa salarial, pel dret a 
l'avortament i per a visibilitzar el treball de cures, entre altres coses. 
 
Assenyalen en el seu comunicat publicat en el seu Facebook: 
 
“Parem per a denunciar: Que el capital explota les nostres economies informals, 
precàries i intermitents. Que els Estats nacionals i el mercat ens exploten quan 
ens endeuten. Que els Estats criminalitzen els nostres moviments migratoris. 
Que cobrem menys que els homes i que la bretxa salarial arriba, en mitjana, al 
27%. Que no es reconeix que les tasques domèstiques i de cura són treball que 
no es remunera i summa, almenys, tres hores més a les nostres jornades 
laborals”, 
 
Des del món municipal portem més de 25 anys treballant per recuperar el llegat 
de les nostres iaies, per millorar la vida de les nostres mares i reconèixer tot el 
seu treball, i, sobretot, per facilitar el camí de les nostres filles, intentant remoure 
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els obstacles que es trobaran pel camí i teixint xarxes de justícia i oportunitats 
per a elles. 
 
Definitivament, han estat diverses les aportacions de les dones que han canviat 
la manera de fer dels municipis i la seua política, però moltes d’elles sovint 
queden en l’anonimat: el lideratge de les regidories d’igualtat, la lluita dels 
moviments de dones i veïnatge, la recuperació de protagonistes de la història 
local, del món artístic, educatiu i esportiu. 
 
Tot i els avanços fets, el dia a dia en els municipis i els estudis sobre la temàtica 
ens mostren que encara existeixen desigualtats en els diferents àmbits de la vida 
com en els treballs, la cura, l’educació, les cultures i les famílies. Els estereotips i 
la ridiculització de les dones que ocupen llocs de poder i lideratge social en les 
xarxes socials reforcen que el sistema continua sent sexista. 
 
Així doncs, el 8 de març volem reforçar l’aposta del món local per la defensa de 
la igualtat i la llibertat de les dones així com el reconeixement del seu llegat, 
claus per construir una societat més justa i digna per tothom.” 
      
 Finalitzada la lectura, tots els grups municipals manifesten la seua 
adhesió.  
    
 Per la presidència es dóna la paraula als Sres. Portaveus dels grups 
polítics municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar al fitxer 
d'àudio adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar 
l'enllaç al seu navegador web per a la seua reproducció: 
  
 Àudio: 09.1.mp3  
  
 Vídeo: http://videople.es/44 
 
 

10é.  DESPATX EXTRAORDINARI. 
  
 No hi han assumptes a tractar en Despatx Extraordinari. 
 
 11é.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 Es formulen els següents precs i preguntes que es poden consultar i 
escoltar al fitxer d'àudio adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo 
que podrà copiar l'enllaç al seu navegador web per a la seua reproducció:  
 
 Àudio: 11.mp3  

http://videople.es/44
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 Vídeo: http://videople.es/45 
    
 
 I no havent-hi més assumptes a tractar el senyor Alcalde alça la sessió a 
les dotze hores i quaranta sis 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 , 
 

http://videople.es/45
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