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Alcalde-President:

Sr. Jorge
Sra. Pilar
Sr. José Francisco

Herrero
García
Domínguez

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

Juan

A la Ciutat de Xàtiva, a les onze hores del dia vint-i-nou de juliol 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 Vicesecretari, Eduardo Balaguer Pallás,
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 Vicesecretari, en
funcions de Secretari.

El Sr. Alcalde declara oberta la sessió, que es desenvolupa conforme al
següent ORDRE DEL DIA:
1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 24 DE JUNY 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 vint-i-u
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També assisteix, en funcions de control i fiscalització, la Interventora,
Carmen Savalls Sanfélix.

regidors presents s'aprova l'acta corresponent a la sessió ordinària, celebrada el
dia 24 de juny de 2017.
2n.- EXP. NÚM. 1757/2015, MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL CALENDARI
DE SESSIONS DEL PLENARI CORRESPONENT AL MES D'AGOST DE
L'ANY 2017.
El senyor Secretari sol·licita acord de ratificació de la inclusió de
l'assumpte en l'ordre del dia, a fi de tractar sobre el mateix, atès que no havia
sigut prèviament dictaminat. Aquesta ratificació s'acorda per unanimitat.
Seguidament, pel Secretari es dóna compte de la proposta de l'alcaldepresident, de 25 de juliol de 2017, sobre modificació del calendari de sessions
ordinàries del Ple corresponent al mes d'agost, amb el tenor literal següent:
“Vist l'acord d'aprovació del calendari de sessions adoptat per al vigent
mandat pel Ple municipal en sessió celebrada el passat dia 4 de juliol de 2015.
Atès que, d'acord amb el dit calendari, el Ple celebrarà sessió ordinària
l'últim dissabte de cada mes, a les 11:00'- hores, la qual cosa suposa que la
sessió ordinària corresponent al mes d'agost haurà de celebrar-se el 26 d'agost
de 2017.
Atesa la conveniència de modificar puntualment el calendari de sessions
ordinàries per al referit mes d'agost, motivada per les vacances d'estiu, i vista la
impossibilitat de celebrar la sessió ordinària el dia 26 d'agost de 2017,
s'expressa la conveniència de desplaçar la dita sessió al dia 9 de setembre de
2017, a les 11:00'- hores.

Únic. Que es modifique puntualment el calendari de sessions ordinàries
del Ple pel que fa al mes d'agost, que passarà a celebrar-se en el mes de
setembre, en sessió ordinària el dissabte 9 de setembre de 2017, a les
11:00'- hores.”
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un regidors que de dret i fet
componen la corporació, ACORDA:
Únic. Aprovar la proposta anteriorment transcrita sobre modificació del
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Per tot allò que s'ha exposat, vinc a proposar al Ple:

calendari de sessions ordinàries del Ple corresponent al mes d'agost del present
any 2017.
3r.- EXP. NÚM. 3142/2017, MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE LES
CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE
L’AJUNTAMENT DE XÀTIVA: INCORPORACIÓ DE MILLORES SOCIALS.
Vist el Conveni Col·lectiu de Condicions de Treball dels Empleats Públics
Subjectes a Règim Jurídic Laboral de l’Ajuntament de Xàtiva, que regula les
condicions de treball del personal amb vincle jurídic laboral d’aquest Ajuntament,
en el què s’inclou dins del Capítol XIII Beneficis Socials, ajudes per a guarda i
custòdia de menors (article 73), i subvencions sanitàries (article 75).
Considerant que en l’Acord de les Condicions de Treball del Personal
Funcionari de l’Ajuntament de Xàtiva, més concretament en el Capítol XIII
Beneficis Socials, articles 56 a 60 de l’esmentat conveni, no recull les ajudes per
a guarda i custòdia de menors ni les subvencions sanitàries citades.

Vist l’informe de l’assessoria jurídica 5 de maig de 2017, en el què s’indica
que els Convenis Col·lectius per al personal laboral i els Acords per al personal
funcionari, aprovats en el si d'una Administració Local, poden establir ajudes de
caràcter social o assistencial consistents en una quantitat econòmica abonada a
l'empleat públic que es trobe en determinades situacions de necessitat o es
trobe en alguns dels supòsits previstos en l'Acord o Conveni que corresponga.
Aquesta possibilitat, la legalitat de la qual no es qüestiona, està contemplada en
el tenor literal de l'article 38 Reial decret Legislatiu 5/2015, citat.
Pel que fa a la naturalesa salarial o extrasalarial d’aquestes ajudes,
continua l’esmentat informe indicant que la doctrina majoritària no les considera
com a retribucions, sinó que la naturalesa d'aquestes quantitats conegudes com
a Millores de la Seguretat Social, és sens dubte de caràcter extrasalarial, atès
que no suposen una contraprestació econòmica per l'acompliment professional
ni es reporten de forma fixa i periòdica, ni tampoc estan vinculades a la
realització de treballs extraordinaris que pogueren derivar en gratificacions
econòmiques. Aquestes quantitats s'abonen en virtut del concertat en un Acord o
Conveni, i es reporten per les circumstàncies pactades en els mateixos (que té
com a objecte constituir una ajuda), independentment de la prestació o
4
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Conforme a l'article 37.1 i) del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
poden ser objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i en relació amb les
competències de cada Administració Pública i amb l'abast que legalment
procedisca en cada cas, els criteris generals d'acció social.

contraprestació laboral o estatutària que es realitze.
Vist el que es disposa en l’article 38 del Reial decret Legislatiu 5/2015,
citat, en el què s’estableix que en el si de les Taules de Negociació
corresponents, els representants de les Administracions Públiques podran
concertar Pactes i Acords amb la representació de les organitzacions sindicals
legitimades a tals efectes, per a la determinació de condicions de treball dels
funcionaris d'aquestes Administracions.
Continua l’article 38.2. indicant que els Pactes se celebraran sobre
matèries que es corresponguen estrictament amb l'àmbit competencial de l'òrgan
administratiu que ho subscriga i s'aplicaran directament al personal de l'àmbit
corresponent.

Vista la proposta de la Regidora Delegada de Recursos Humans, en la
que s’expressa que amb l'objectiu d'homogeneïtzar les condicions de treball dels
empleats públics de l'Ajuntament de Xàtiva, i considerant que no fer extensiu a
tot el personal d’aquest Ajuntament els beneficis socials esmentats, suposaria
perjudicar els interessos dels empleats públics amb vincle jurídic de naturalesa
funcionarial enfront del personal laboral, que a més col·lisionaria amb la política
de personal que ve desenvolupant l'equip de govern encaminada a equiparar les
condicions de treball dels dos col·lectius. Per tant, proposa que es realitzen els
tràmits i gestions oportunes per tal de incloure l’Acord de les Condicions de
Treball del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Xàtiva els beneficis socials a
que fa referència l’article 73 i 75 del Conveni Col·lectiu de Condicions de Treball
dels Empleats Públics Subjectes a Règim Jurídic Laboral d'aquest Ajuntament.
Considerant que en la Mesa General de Negociació Conjunta del dia 15
de maig de 2017 i, segons consta en el certificat emès per la Secretària de la
Mesa, es va aprovar per unanimitat, la incorporació a l’Acord de les Condicions
de Treball del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Xàtiva els beneficis socials
a que fa referència els articles 73 i 75 del Conveni Col·lectiu de Condicions de
Treball dels Empleats Públics Subjectes a Règim Jurídic Laboral de l’Ajuntament
de Xàtiva, per tal d’homogeneïtzar dits beneficis a tots dos col·lectius.
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A més, l’article 38.3. estableix que els Acords versaran sobre matèries
competència dels òrgans de govern de les Administracions Públiques. Per a la
seua validesa i eficàcia serà necessària la seua aprovació expressa i formal per
aquests òrgans. Quan tals Acords hagen sigut ratificats i afecten a temes que
poden ser decidits de forma definitiva pels òrgans de govern, el contingut dels
mateixos serà directament aplicable al personal inclòs en el seu àmbit
d'aplicació, sense perjudici que a efectes formals es requerisca la modificació o
derogació, si escau, de la normativa reglamentària corresponent.

Vista la providència d’Alcaldia, en la què es disposa que d’acord amb la
proposta de la Regidora Delegada de Recursos Humans i l'acord consensuat en
Mesa de Negociació, es procedisca fer extensiu els beneficis socials que recull el
conveni que regula les condicions de treball del personal laboral d’aquest
Ajuntament, a saber, l’ajuda per guarda i custòdia de menors, i les subvencions
sanitàries al personal funcionari.
Vist l’informe de l’assessoria jurídica externa citat, de 5 de maig de 2017,
en relació a l'abonament de les ajudes sanitàries i ajudes familiars als empleats
públics de l'Ajuntament de Xàtiva, legislació aplicable, cotització, tractament
fiscal, així com la seua inclusió en la nòmina dels treballadors i treballadores.
Vist l'informe del Departament de Planificació i Gestió dels RRHH, amb el
conforme, fiscalitzat i firmat per la Intervenció General.
Vist el dictamen favorable de La Comissió Informativa Permanent de
Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes, del dia 21 de juliol de 2017, per
unanimitat.
El Ple de la Corporació Municipal, per unanimitat dels vint-i-un regidors
que de dret i fet componen la corporació, va adoptar el següent ACORD:

Segon. Facultar a l’Alcalde, o en el seu nom, la Regidora Delegada de
Recursos Humans, per a que adopte o realitze quantes actuacions siguen
necessàries per a l’execució del present acord.
Tercer. Notificar el present acord al President de la Mesa General de
Negociació Conjunta i als Delegats Sindicals, i donar trasllat del mateix a la
Regidora Delegada de Recursos Humans i al Director de l’Àrea 2.
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:
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Primer. Aprovar l’acord consensuat en la Mesa General de Negociació del
dia 15 de maig de 2017, i en conseqüència, modificar l’Acord de les Condicions
de Treball del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Xàtiva, incorporant en els
mateixos termes, les millores socials a que fa referència l’article 73 i 75 del
Conveni Col·lectiu, que regula les condicions de treball del personal laboral de
l'Ajuntament de Xàtiva: ajudes per a guarda i custòdia de menors i subvencions
sanitàries.

Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/330
4r.- EXP. NÚM. 3192/2017, MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES
DE TRACCIÓ MECÀNICA EN APARCAMENTS MUNICIPALS SUBTERRANIS.
APARCAMENT PLAÇA LA BASSA.
Realitzada la tramitació establida, vist l'informe de Secretaria de data 13
de juliol de 2017, i en compliment del que es disposa en el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, i atenent a la Providència d'Alcaldia de data 13 de juliol i a l'estudi
tècnic-econòmic.
Vist l'informe emès per la Responsable de la Secció de Promoció SòcioEconòmica fiscalitzat conforme per la Interventora Municipal.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent de
Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes, de data 21 de juliol de 2017.

Primer. Aprovar la modificació de l'ordenança fiscal reguladora del preu
públic per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en aparcaments
municipals subterranis. Aparcament Plaça La Bassa, segons les següents
determinacions:

Concepte
€/minut
Tarifa de rotació de vehicles durant 0€
els
primers
60
minuts
d’estacionament
Tarifa de rotació de vehicles, a partir 0’036€
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El Ple de la Corporació, per setze vots a favor (el vot del Sr. AlcaldePresident, els sis vots dels regidors del grup municipal del PSOE, els cinc vots
dels regidors del grup municipal d'EUPV: AC) i el vot del regidor del grup
municipal Ciudadanos), cinc abstencions (dels regidors del grup municipal del
PP), i cap vot en contra, ACORDA:

del minut 61
Segon. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant
exposició del mateix en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí
Oficial de la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els
interessats podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimen
oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica
d'aquest Ajuntament www.xativa.es
Tercer. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a
l'expedient, en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la
base de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Quart. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure els documents
relacionats amb aquest assumpte.
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

5é.- EXP. NÚM. 1536/2016, AUDITORIA DE CONTROL INTERN.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Règim Interior, Hisenda i
Especial de Compte de 21 de juliol de 2017, que diu literalment:
“Se n’adona dels antecedents de l’expedient on consta que La Sindicatura
de Comptes, en virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i segons el que
preveuen els Programes Anuals d’Actuació de 2016 i 2017 (PAA2016 i
PAA2017), ha efectuat fiscalització de l’Ajuntament de Xàtiva amb l’objecte de
revisar el control intern dels ajuntaments de la nostra Comunitat amb una
població compresa entre 25.000 i 30.000 habitants.
8
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Vídeo: http://videople.es/331

La fiscalització realitzada sobre el control intern ha tingut els objectius
generals següents, entre els previstos en la Llei de la Sindicatura de Comptes
(article 8):
-Determinar si la informació financera es presenta adequadament d’acord
amb els principis comptables que hi són d’aplicació.
-Determinar si s’ha complit amb la legalitat en la gestió dels fons públics.
A més aquesta fiscalització ha tingut els objectius específics següents:
- Comprovar la protecció dels béns de l’Entitat
-Verificar la fiabilitat i integritat de la informació
-Comprovar el compliment de la normativa aplicable.-Conèixer i valorar l’organització administrativa i el seu grau de
transparència.
Dels resultat de la fiscalització ha tramet la Sindicatura a l’Ajuntament
l’informe que s’integra a l’expedient per tal de que l’alcaldia done compte al Ple
de la corporació per al que prenga coneixement i done compliment de les
recomanacions.
De les mesures adoptades, s’informarà a la Sindicatura de
Comptes.

Vist l’informe de la Sindicatura de Comptes, així com el Pla d’Acció per a
la Millora del Control Intern de l’Ajuntament de Xàtiva, la Comissió Informativa de
Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes, per unanimitat DICTAMINA:
Primer. Donar compte al Ple de la Corporació de l´informe de fiscalització
sobre el control intern de l'Ajuntament de Xàtiva, exercici 2015, elaborat per la
Sindicatura de Comptes.
Segon. Aprovar el Pla d’Acció de Millora del Control Intern de
l’Ajuntament de Xàtiva i donar compte al Ple de la Corporació i de la Sindicatura
de Comptes de les accions ja efectuades per a corregir recomanacions
9
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Aquest informe de la Sindicatura deu utilitzar-se com una oportunitat de
millorar la gestió i el control intern de l'ajuntament, dels seus processos i de les
seues dades, i per tant, es d'interés de l'Alcalde la implantació progressiva de les
recomanacions que realitza. Es per això que s’acompanya al present acord el
Pla d’Acció per a la Millora del Control Intern de l’Ajuntament de Xàtiva, que
preten la aplicació paulatina de les recomanacions de la Sindicatura de Comptes
en l’Ajuntament.

-Consta l’existència de la declaració individualitzada
d’incompatibilitats que acredite el compliment de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques, pel que fa als càrrecs electes.
-Aprovació del Ple dels Criteris sobre assignació del complement
de productivitat.
-Acord de la Junta de govern Local fixant data de tancament i
període de confecció de la nòmina i de pagament, a proposta del
departament de RRHH.
-Documentació que acredita que l'Ajuntament està publicant tot el
relacionat amb les subvencions a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, d’ara en avant, LGS)
-Acord d'aprovació de les bases reguladores de la concessió de
subvencions.
-Acord d'aprovació per el Ple del Pla estratègic de subvencions
(article 8 de l'LGS
-Exemple d'emissió d'informes on s'acredita que es comprova la forma de
pagament de les subvencions
-Informe de l'última conciliació comptable amb el compte de
recaptació.
-Informe de l'oficina pressupostària d'un tipus d'aquesta modificació
pressupostària on s'acredite la comprovació de la norma que indica
Sindicatura.
-Justificació de que l'entitat financera on la disposició de fons era
solidària ara es mancomunada.
-Aprovació del Pla de Inversió de l’Ajuntament.
-Acord d'aprovació del pla de disposició de fons (article 187 del
TRLRHL).
-Últimes conciliacions bancàries signades pels tres clauers.
-Últims informes de morositat i de PMP on es demostre que es
compleix amb la legislació en matèria de morositat.
-Exemple d'acord que no va tenir fiscalització prèvia i que després
es va fiscalitzar.
-Auditoria realitzada sobre el compliment de la Llei Orgànica de
Protecció de Dades (LOPD).
-Documents de seguretat a què es refereix l’article 88 del Reial
Decret 1720/2007,
de 21 de desembre, que desenvolupa la LOPD.
-Aprovació de les persones autoritzades per a accedir al centre de
processament de dades (CPD).
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elaborades per la dita Sindicatura a l'Ajuntament en el seu informe, que es
detallen a continuació i que es documenten a l'expedient:

-Procediment escrits per a la gestió (altes, baixes i modificacions)
d’usuaris de la xarxa local i de les aplicacions.
-Acord d'aprovació un procediment per al desenvolupament del
programari i per al manteniment del maquinari
-Relació escrita i aprovada de les persones autoritzades per a
accedir al centre de procés de dades CPD.
-Procediment escrits per a la gestió d'usuaris de la xarxa local i de
les aplicacions.
-Justificació de que s'ha potenciar la complexitat mínima de les
contrasenyes.
Tercer. Ordenar a la Secretaria, a la Intervenció, a la Tresoreria, al Cap de
Policia i als caps d'àrea que aquelles qüestions que s'han indicat en color verd a
l'informe siguen subsanades i s'acompanye la justificació de la dita subsanació
al llarg de l'exercici 2017, ficant-se com a termini per a donar compte al Ple de la
Corporació i a la Sindicatura de Comptes del seu compliment el plenari de març
de 2018.
Quart. Notificar el present acord a la Secretaria, a la Intervenció, a la
Tresoreria, al Cap de Policia, als caps d'Àrea i a la Sindicatura de comptes del
present acord, així com trametre a la Sindicatura de Comptes la documentació
justificativa de les mesures de millora adoptades i que es detallen en l'acord i el
Pla d'Acció de Millora del control intern de l'Ajuntament de Xàtiva.”
El Ple de la Corporació Municipal, per unanimitat del vint-i-un regidors
que dret i fet componen la corporació, va adoptar el següent ACORD:

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/332
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Únic. Aprovar el dictamen de la Comissió Informativa Règim Interior,
Hisenda i Especial de Compte de 21 de juliol de 2017 en tots els seus termes
tant expositius com dispositius.

6è.- EXP. NÚM. 2633 /2017. DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS
NO RECUPERABLES PER A L'ANY 2018.
Vist l'escrit del Servici Territorial de Treball, Economia social i
Emprenedoria de València, en el qual es sol·licita l'acord del Ple d'aquesta
Corporació proposant les dues festivitats locals que amb caràcter retribuït i no
recuperable i pel seu caràcter tradicional, han de celebrar-se durant l'any 2018, a
fi de procedir a l'elaboració del calendari laboral de la província per l'any que ve.
Considerant que les dues festes locals que es celebren en aquest municipi
són els dies 1 i 5 d'agost i que el 5 d'agost és diumenge.
Vista la proposta del Regidor Delegat de Promoció Econòmica Local, per
a que es determine com a festa local no recuperable el dilluns 9 d'abril, pasqua
de Sant Vicent, com a festiu en el calendari de festes locals de Xàtiva, no
recuperable, com és habitual en altres anys.
Vist l'Informe ajustat a la legislació vigent en la matèria, emès pel
Departament de Planificació i Gestió dels Recursos Humans, juntament amb el
conforme, fiscalitzat i signat per la Intervenció Municipal.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent
Sociocultural i Promoció Econòmica, del dia 19 de juliol del 2017.
El Ple de la Corporació Municipal, per unanimitat del vint-i-un regidors
que de dret i fet componen la corporació, i sense debat, va adoptar el següent
ACORD:

Segon. Remetre una còpia certificada del present acord al Servei
Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de València i donar
compte de la mateixa a les Associacions D'Empresaris de Xàtiva.
7é.- EXP. NÚM. 3294/2017, APROVACIÓ DE MANIFEST PER PART DE
L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA, DE QUE LES SOCIETATS MUSICALS LA NOVA
I LA VELLA DE XÀTIVA COMPLEIXEN ELS REQUISITS RECOLLITS EN LA
DECLARACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA DE BÉNS IMMATERIALS
DE
RELLEVÀNCIA
LOCAL,
ALS
EFECTES
D'ACOLLIR-SE
A
BONIFICACIONS ECONÒMIQUES.
12
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Primer. Declarar que les dues festes locals no recuperables seran en
aquesta Ciutat, per a l'any 2018, les corresponents als dies 1 d'agost, dimecres,
festivitat de Sant Feliu i 9 d'abril, dilluns, festivitat de Pasqua de Sant Vicent.

Vista la proposta presentada pel Sr. Jordi Estellés Carrasco, Regidor de
Cultura, explicant que fa un temps, la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport,
per l'Ordre 1/2011, va declarar Bé Immaterial de Rellevància Local a la tradició
popular valenciana, aspecte representat sobretot per les societats musicals de la
Comunitat Valenciana. Per extensió s'inclogueren totes les societats musicals,
per tal com s'entenia que contribuïen a l'enriquiment de la cultura musical
popular valenciana i, per tant, eren mereixedores de la consideració de BIRL, pel
que, dins eixa declaració estan incloses les dues Societats Musicals de Xàtiva, la
Nova i la Vella.
Resultant que, tal i com indica la proposta, en eixe sentit la normativa que
regula les Hisendes Locals, estableix que els ajuntament podran regular
bonificacions a favor d'institucions que ocupen immobles, la finalitat de les quals
-de les institucions- siga d'especial interès o utilitat municipal amb incidència
cultural i històrica, com són les societats musicals. En el cas de Xàtiva, la Música
Vella i la Música Nova, tal com s'argumenta en l'informe del Departament de
l'Impost de Béns Immobles de Naturalesa Urbana.
Considerant que, per tot allò, el Sr. Regidor de Cultura, proposa que se'n
prenga acord on s'hi manifeste per l'Ajuntament de Xàtiva que les dues Societats
Musicals: la Societat Musical “La Nova”, amb CIF G-46109476 i la Societat
Musical “La Primitiva Setabense” (la Vella), amb CIF G-46172342, ambdues de
Xàtiva (declarades BIRL), compleixen els requisits recollits en la Declaració de la
Generalitat Valenciana de Béns Immaterials de Rellevància Local, als efectes
d'acollir-se a bonificacions econòmiques.
Vist el dictamen favorable de data 19 de juliol de 2017, adoptat per
unanimitat dels membres de la Comissió Municipal Informativa Permanent
Sociocultural i de Promoció Econòmica.

El Ple de la Corporació Municipal, per unanimitat del vint-i-un regidors
que dret i fet componen la corporació, va adoptar el següent ACORD:
Únic. Manifestar, per part de l'Ajuntament de Xàtiva, que les dues
Societats Musicals: la Societat Musical “La Nova”, amb CIF G-46109476 i la
Societat Musical “La Primitiva Setabense” (la Vella), amb CIF G-46172342,
ambdues de Xàtiva (declarades BIRL), compleixen els requisits recollits en la
Declaració de la Generalitat Valenciana de Béns Immaterials de Rellevància
Local, als efectes d'acollir-se a bonificacions econòmiques.
13
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Vist l'Informe emès el 21 de juliol de 2017 pel Sr. Director de l'Àrea
Cultural, amb la fiscalització favorable de la Sra. Interventora Municipal de Fons.

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: 07.mp3
Vídeo: http://videople.es/333

8è. 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 260 fins al 321 (corresponents al mes de juny de 2017).
L'Ajuntament en Ple, i sense debat, en queda assabentat.

9.1.- ADONAR DE LA MODIFICCIÓ DEL PRESSUPOST PER
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS ENTRE APLICACIONS DE DIFERENT ÀREA
DE DESPESA.
S’adona de l’expedient 3240/2017 del tenor literal següent:
“VIST L’ACORD DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 27 DE MAIG
DE 2017 APROVANT:
la modificació del pressupost per suplement de crèdit, per import total de
2.341.875,61 €, finançada amb romanent líquid de tresoreria, ampliant l’aplicació
d’amortització de préstecs a llarg termini, i l’aprovació de l’amortització
anticipada de 500.000 € corresponent al préstec del Banc Santander núm.
00495055951230636003, i l’amortització anticipada del saldo pendent dels
préstecs concertats amb el Banc Mare Nostrum préstec núm.
14
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9.- DACIÓ DE COMPTE MATÈRIES DELEGADES EN LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.

04871682295000000136, Bankia préstec núm. 14054504/33 i Banc Bilbao
Vizcaya Argentaria préstec núm. 9550235562.
Vista la Providència d’Alcaldia de data 17 de juliol de 2017 incoant l’expedient i requerint informe a l’Oficina Pressupostària sobre la legislació aplicable
corresponent a la modificació del pressupost per transferència de crèdits entre
aplicacions de diferent àrea de despesa, per un import de 180.000 €, d’acord
amb l’estalvi generat per les amortitzacions anticipades aprovades en el Ple de
27/5/2017, i part de l’estalvi en els interessos dels deutes.
Vista la proposta del Regidor d’Hisenda de data 17 de juliol de 2017,
ordenant la modificació del pressupost transferint l’import de 151.467,76 € de
l’aplicació 2C1/0110/91100 Amortització prèstecs, i l’import de 28.532,24 € de
l’aplicació 2CA/0110/31000, d’acord amb l’estalvi generat per les amortitzacions
anticipades susdites, i part de l’estalvi en els interessos dels deutes, distribuïntse l’augment de partides de la següent forma:
 130.000,00 € a l’aplicació pressupostària 3E1/338/22608 Fira: altres
activitats Fira d’Agost 2017.
 30.000,00 € a l’aplicació pressupostària 6A1/1330/22111 Mobilitat.
Material tècnic i especial.
 10.000,00 € a l’aplicació pressupostària 5C1/1511/22609 Urbanisme.
Altres activitats.
 10.000,00 € a l’aplicació pressupostària 3B1/3260/22111 Conservatori.
Material tècnic i especial.
Atès que en data 17 de juliol de 2017 s’ha emès informe favorable per la
cap de secció de l’Oficina Pressupostària, sobre el procediment a seguir i la
legislació aplicable.

Operació
Codi
12017000016373 RC_MOD
12017000016374 RC_MOD

Import
Descripció
151.467,76 RCMOD PER A MPT:
AMORTITZACIÓ PRÈSTECS
28.532,24 RCMOD PER A MPT: INTERESSOS
PRÈSTECS

La modificació del pressupost que es planteja presenta el següent detall:
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
15
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Vistes les operacions comptables prèvies a la modificació del pressupost
per transferència amb el següent detall:

APLICACIÓ
2C1/0110/91100
2C1/0110/31000
3E1/3380/22608
6A1/1330/22111
5C1/1511/22609
3B1/3260/22111

DENOMINACIÓ
AUGMENT DISMINUCIÓ
Amortització prèstecs.
151.467,76
Interessos prèstecs.
28.532,24
Fira: altres activitats Fira d’Agost 2017 130.000,00
Mobilitat. Material tècnic i especial
30.000,00
Urbanisme. Altres activitats
10.000,00
Conservatori. Material tècnic i especial 10.000,00

TOTAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA… 180.000,00 180.000,00
Vista la BASE 9A.- Transferències de Crèdit, de les Bases d’Execució del
Pressupost de l’Ajuntament de Xàtiva per a l’exercici 2017, en la qual
s’especifica que l’aprovació dels expedients de transferència de crèdit correspon
a la Junta de Govern, per delegació del Ple de l'Ajuntament quan afecten a
aplicacions pressupostàries de distintes àrees de despesa. Aquests expedients
hauran de ser dictaminats per la Comissió d’Hisenda.
D’acord amb els articles 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i els articles 41 i 42 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i la Base
núm. 9 de les d’Execució del Pressupost de Xàtiva, regulen la modificació per
Transferència de Crèdit establint el procediment a de seguir.
Atès que l’expedient ha sigut fiscalitzat de conformitat per la interventora
municipal.

En compliment dels articles 180.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’art. 41.1.
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol
primer del Títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressuposts.
La Junta de Govern Local, per set vots a favor (el vot de l´alcaldepresident, tres vots dels regidors del Grup Municipal PSOE, dos vots dels
regidors del Grup Municipal EUPV:AC, un vot la regidora del Grup Municipal
Compromís), un vot en contra de la regidora del Grup Municipal PP, i cap
abstenció, adopta el següent ACORD:
Primer. Aprovar la modificació del pressupost per transferència de crèdits
entre aplicacions de diferent àrea de despesa per import total de 180.000,00 €,
16
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Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa de Règim Interior,
Hisenda i Especial de Comptes de data 21 de juliol de 2017.

mitjançant l’augment i disminució de les aplicacions pressupostàries que s’expressen amb la següent distribució:
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

AUGMENT DISMINUCIÓ

2C1/0110/91100
Amortització prèstecs.
151.467,76
2C1/0110/31000
Interessos prèstecs.
28.532,24
3E1/3380/22608 Fira: altres activitats Fira d’Agost 2017 130.000,00
6A1/1330/22111 Mobilitat. Material tècnic i especial
30.000,00
5C1/1511/22609 Urbanisme. Altres activitats
10.000,00
3B1/3260/22111 Conservatori. Material tècnic i especial 10.000,00
TOTAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA… 180.000,00

180000

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el
Bultlletí Oficial de la Provincia, als efectes del seu compliment del tràmit
d’exposició pública.
Tercer. Donar compte del present acord al Ple en la pròxima sessió que
es celebre”.
El Ple de la corporació és dóna per assabentat de l’acord de la Junta de
Govern de la modificació del Pressupost per transferència de crèdits entre
aplicacions de diferent àrea de despesa.

Àudio: 09.1.mp3
Vídeo: http://videople.es/334
10è.- ASSUMPTES NO DICTAMINATS / MOCIONS:
El Secretari sol·licita acords de ratificacions de la inclusió dels assumptes
en l'ordre del dia, a fi de tractar sobre els mateixos, atès que no hi havien estat
dictaminats prèviament. Aquestes ratificacions s'acorden per unanimitat dels vint17
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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:

i-un membres presents.
10.1.- MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTANTVEUS DELS GRUPS
MUNICIPALS PSPV-PSOE, EUPV, COMPROMÍS, PP I CIUDADANOS, PER
UNA XÀTIVA LLIURE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES.
Es dóna lectura pel Sr. Secretari, de la moció presentada pels portantveus
dels Grups Municipals PSPV-PSOE, EUPV, COMPROMÍS, PP i CIUDADANOS,
el dia 26 de juliol de 2017 i registre d'entrada número 7818, per una Xàtiva lliure
de violències masclistes, amb el següent tenor literal:

El sistema socialitza als homes des del rol del poder, el control i
l’agressivitat, i reserva per a les dones el lloc de vulnerades, submises i
pacients. D’ací es deriven infinitat d’actituds masclistes i agressions sexistes, de
vegades subtils per estar normalitzades dins de les formes de socialització
acceptades, i de vegades evidents per una certa evolució de la societat. Ser
dona durant les festes, un moment per gaudir i compartir, pot significar rebre
comentaris ofensius i degradants per part d’un home; floretes (“piropos”) no
desitjats, insults, mirades persecutòries cosificadores, tocaments no desitjats,
agressions físiques… una variabilitat molt gran d’actituds que violenten i
vulneren la integritat física, emocional i mental de l’agredida. Cal remarcar que
una agressió és quan algú se sent agredit/da: cadascú té els seus límits, que
són variables en funció de les vivències de cada persona, i no és legítim
qüestionar els límits de l’altre.
La comprensió d’aquestes violències és fonamental per executar mesures
de prevenció i abordatge que combaten els estereotips de gènere i que
promoguen un nou plantejament de les relacions afectives. D’aquesta manera,
elements com el consum d’alcohol, l’aforament massiu d’alguns esdeveniments,
la desresponsabilització que els individus poden experimentar dins el grup o
unes actituds considerades falsament com a permissives per part de les dones,
de cap manera poden ser elements per justificar les diferents formes de
violències sexuals. Cal entendre les violències sexuals com una forma de
18
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“El sexisme està present a tots els racons de la societat, i les festes són
un espai més d’expressió. Les violències sexuals són una de les formes de
violència masclista i es manifesten de diverses maneres i a qualsevol àmbit de la
vida de les dones (en parella, familiar, laboral i comunitari a través de diferents
manifestacions). Les agressions sexistes i l’assetjament sexual en moments de
festa i d'oci es donen sistemàticament, amb el vist i plau o ignorància de bona
part de la població, doncs estan naturalitzades i acceptades fins a cert grau,
existint uns barems simbòlics de gravetat, posats en dubte segons l’experiència
de l’agredida.

violència masclista és a dir, una greu vulneració dels drets de les dones i un
impediment perquè les dones puguen assolir la plena ciutadania, l’autonomia i la
llibertat.
Per la qual cosa manifestem el nostre total i absolut rebuig a les
agressions que les dones pateixen durant la celebració de la Fira i les festes
locals que entenem com una manifestació més de la violència masclista que
aquestes pateixen per la seua condició de dones.
En Xàtiva l'Ajuntament defensa el dret de les dones a ocupar els carrers i
l'espai públic en general sense por i sense necessitar permisos perquè està
garantida la convivència des del respecte a la seua dignitat i la seua llibertat
d'elecció.
En Xàtiva no s'accepten justificacions de cap tipus per a explicar les
conductes d'assetjament i violència sexista, ni es consideren anècdotes de poca
importància social o política. Per contra, les agressions sexistes són
considerades delictes que hauran de ser previnguts en la mesura que siga
possible i castigats segons marca la llei, en cas de produir-se, amb tota
contundència.

L’Ajuntament, com a organitzador de Fira, i com a institució primera
responsable del benestar de la població, té la responsabilitat d’assegurar que les
dones gaudeixen d’unes festes segures i lliures d’agressions sexistes. I en
aquesta línia volem desenvolupar polítiques públiques que generen
transformacions.
És per això que el nostre objectiu principal és aconseguir la implicació de
totes les persones per fer una reflexió profunda sobre la violència contra les
dones en festes i continuar treballant conjuntament en l’aplicació del Protocol
contra les agressions sexistes a Xàtiva, adaptat a la nostra realitat, amb
mecanismes de prevenció i denúncia de les agressions sexistes, i
d’acompanyament a les dones agredides, evitant la impunitat dels agressors i
assegurant la protecció de les agredides.
L'ampliació i revisió col·lectiva del Protocol de forma participativa, on totes
19
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Volem que Xàtiva siga una ciutat lliure d’agressions sexistes durant la fira
i d’altres esdeveniments festius, i volem unes festes populars que generen el
camí cap a una societat més lliure i igualitària. Han de ser un espai segur i una
font seguretat per a tota persona que vulga participar en elles, on les drogues, el
desfogament i cert descontrol mai haurien de ser motiu ni excusa per a permetre
cap tipus d’agressió.

les entitats, agents i espais de festa estiguessin implicats, asseguraria l’eficàcia
del mateix i generaria un procés pedagògic transformador, sumant esforços reals
a la lluita contra l’assetjament sexual, per una ciutat lliure de sexisme.”
El Ple de la Corporació Municipal, per unanimitat del vint-i-un regidors
que dret i fet componen la corporació, va adoptar el següent ACORD:
Primer. Refermar la condemna de l’Ajuntament a totes les formes de
violències sexuals que pateixen les dones i reconèixer el seu dret a viure sense
violència masclista i posar tots els mitjans al seu abast per eradicar-la.
Segon. Revisar i aplicar el Protocol contra les agressions sexistes, als
esdeveniments festius i emmarcar-lo dins el Pla d’Actuació Integral de prevenció
i tractament de la violència contra les dones de Xàtiva, de forma participativa,
implicant a totes les entitats, els agents involucrats i els espais dels actes que es
desenvolupen a Xàtiva, i que incloga formació interna per a l’Administració
Pública i les entitats i agents implicats, campanyes de difusió i sensibilització,
eines de prevenció i denúncia de les agressions, i d’acompanyament a les dones
agredides. Tot establint un calendari de treball a tal efecte i amb la intenció
d’arribar a la seua aplicació.

Quart. Impulsar accions de sensibilització, com dur la imatge del
#XTVnoésNo als equipaments dels grups esportius de Xàtiva i als seus
esdeveniments (partits, maratons...), al mercat de proximitat, a les mostres
culturals, incorporar el missatge a la senyalística de les entrades de Xàtiva... i
prevenció per fomentar unes relacions igualitàries basades en el respecte i el
diàleg, lliures de tot tipus de violència masclista i que fomenten l’apoderament de
les dones.
Cinquè. Traslladar aquest acord a la Comissió de Fira, a la Junta Local
Fallera, a les Festes de Barri, a tots els Consells Sectorials així com als
comerços de la ciutat, i especialment aquells implicats en el desenvolupament de
grans esdeveniments festius a la ciutat així com de la necessitat d'una implicació
activa de tota la ciutadania en la denúncia de qualsevol situació.
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Tercer. Continuar amb la campanya "Xàtiva lliure d'agressions sexistes
#XTVnoésNo" i altres campanyes específiques de sensibilització com la de
#AlertaFeminista, prevenció i de denúncia de qualsevol classe de violència
masclista durant les Festes de Xàtiva ( fira, falles, festes dels diferents barris de
la ciutat...) i fer complir, si escau , una ordenança/ decàleg de convivència que de
forma especial garantisca els drets de les dones com a veïnes i ciutadanes,
especialment pel que fa al seu dret a viure en pau ocupant en plànol d'igualtat
els espais públics i gaudint d'oci igualitari, lliures de qualsevol tipus
d'assetjament.

Sisè. Traslladar aquest acord a la Diputació Provincial de València i a la
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
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: 10.1.mp3
Vídeo: http://videople.es/335

10.2.- DECLARACIÓ PRESENTADA PELS PORTANTVEUS DELS
GRUPS MUNICIPALS PSPV-PSOE, EUPV, COMPROMÍS, PP I CIUDADANOS,
EN SUPORT A LA CANDIDATURA DEL FONS VALENCIÀ PER LA
SOLIDARITAT PER A L'ALTA DISTINCIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA
2017.

“Havent tingut coneixement de la presentació de la candidatura del Fons
Valencià per la Solidaritat a l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana 2017 .
Aquesta institució , fundada en 1992 a Xàtiva, és una associació sense ànim de
lucre de municipis i mancomunitats de la Comunitat Valenciana de totes les
formacions polítiques, i es va constituir per a contribuir al desenvolupament dels
països empobrits així com per a sensibilitzar la societat valenciana, des de
l’àmbit local, de les problemàtiques que pateixen els països del Sud . Amb
aquesta Declaració , volem manifestar la nostra adhesió i suport exprés a la
concessió d’aquesta distinció al Fons Valencià.
Especialment volem destacar la tasca en el camp de la Cooperació
Descentralitzada en la qual considerem al Fons Valencià referent en aquest
terreny , en el que des de la seua fundació està participant en xarxes i òrgans de
cooperació tant a nivell autonòmic , nacional i internacional desenvolupant una
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Es dóna lectura pel Sr. Secretari, de la declaració presentada pels
portantveus dels Grups Municipals PSPV-PSOE, EUPV, COMPROMÍS, PP i
CIUDADANOS, el dia 26 de juliol de 2017 i registre d'entrada número 7820, en
suport a la candidatura del Fons Valencià per la Solidaritat per a l'alta distinció de
la Generalitat Valenciana 2017 , amb el següent tenor literal:

intensa tasca a favor de les dones i joves en condicions difícils, mobilitzat
persones, recursos i institucions per a donar assessorament i formació en
temàtica municipal orientada a la governabilitat democràtica. Aquests esforços
es tradueixen en més de 200 projectes de cooperació internacional al
desenvolupament en 40 països o estats de 4 continents, treballant per fer realitat
la destinació mínima del 0,7% del Producte Interior Brut a l’ajuda pública als
països empobrits des dels ajuntaments.
El compromís amb l’Acció Humanitària i Emergències davant les
catàstrofes S’ha reflectit en més de 30 assistències repartides en 4 continents.
El treball amb les Assistències Tècniques S’ha materialitzat en almenys 25
intercanvis, a més de la implementació del programa ´´ Experts Municipals
Voluntaris´´ que fins amb l’edició de l’any en curs, la sisena, ha abastat a 48
assistents de 20 municipis socis amb múltiples continguts, des de gènere o
turisme entre altres, i que ha beneficat a prop de 20 contraparts Sòcies a Bolívia,
Equador i El Salvador.
El treball en l’àrea d’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania
Global, emmarcades preferentment en la promoció de la igualtat de gènere i en
el desenvolupament sostenible, ha donat com a fruits més destacats els
programes : ´´Nosostros Seremos su Voz ´´ , amb 10 edicions realitzades entre
els anys 1996 i 2006 i en què van participar més de 400 joves voluntaris
valencians; ´´Municipis Solidaris ´´ , que es va executar entre els anys 2007 i
2016 i que ha suposat més de 40 accions específiques en els municipis socis, i
´´Ser dona al Sud´´ , vigent actualment, que en l’any 2017 ha assolit l’onzena
edició i compta amb una mitja anual de 25 municipis participants, amb una mitja
anual de 1,400 assistents i on es realitzen entorn de 45 activitats anuals.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un regidors que de dret i fet
componen la corporació, ACORDA
Primer. Donar suport a la candidatura del Fons Valencià per la Solidaritat
per a l'alta distinció de la Generalitat Valenciana 2017.
Segon. Traslladar aquest acord a la Presidència de la Generalitat, a les
Corts Valencianes i al Fons Valencià per la Solidaritat.
La presidència dóna la paraula als portantveus dels grups polítics
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Sense cap dubte, la concessió de l’Alta Distinció de la Generalitat
Valenciana contribuiria a reconèixer la tasca que realitza aquesta associació a
tot el món, i ens sembla just que es reconeguen els mèrits d'aquesta candidatura
i li siga concedit aquest guardó”

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: 10.2.mp3
Vídeo: http://videople.es/336
11é. DESPATX EXTRAORDINARI.
No hi han assumptes a tractar en Despatx Extraordinari.

12é.- PRECS I PREGUNTES.

-El regidor Juan Giner li realitza una pregunta a la regidora Pilar Gimeno.
La regidora Pilar Gimeno respon.
-El regidor Juan Giner transmet una petició d'associacions taurines.
L'Alcalde respon.
-El regidor Juan Giner felicita a l'equip de Govern per la reforma del saló
d'actes.
-El regidor Jorge Herrero pregunta sobre el funcionament de la grua
municipal. El regidor Miquel Lorente respon.
-El regidor Jorge Herrero pregunta sobre l'estat de l'aigua de la piscina
Murta. El regidor Pedro Aldavero respon.
-El regidor Jorge Herrero pregunta sobre el cablejat enganxat als arbres.
La regidora Pilar Gimeno i l'Alcalde responen. El regidor Jorge Herrero realitza
una rèplica.
-La regidora Maria José Pla prega que conste en acta l'agraïment a Pepe
Mollá per la seua presència al Ple durant tants anys. L'Alcalde s'uneix a
l'agraïment i dóna el condol a la vídua.
-El regidor Miquel Alcocel reivindica la funció dels Plenaris i proposa
estudiar la possibilitat que el Plenari recupere les competències delegades per la
Junta de Govern Local íntegrament. L'Alcalde respon que s'estudiarà la
possibilitat.
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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: 12.mp3
Vídeo: http://videople.es/337

I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor Alcalde alça la sessió a
les dotze hores trenta 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,
EL VICESECRETARI,
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L'ALCALDE,

