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 AJUNTAMENT DE XATIVA 
ACTA PLE ORDINARI NÚM. 8 DE 15 DE SETEMBRE DE 2018 

  
ACTA 

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/8 El Ple 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària 

Data 15 / setembre / 2018 

Durada Des de les 11:00 fins a les 11:45hores 

Lloc Saló de Plens 

Presidida per CERDÀ BOLUDA, ROGER 

Secretari PÉREZ ALBORCH, RAFAEL 

 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix 

20416266V ALCOCEL MASET, MIGUEL SÍ 

20407490G ALDAVERO LOPEZ, PEDRO SÍ 

20429318M AMORÓS GIMÉNEZ, MARIA AMOR SÍ 

20426231T ANGULO LUNA, MARIA CONSUELO SÍ 

20439842H BARAZA LORENTE, LENA SÍ 

20413250Z BOLUDA PERUCHO, ALFRED SÍ 

20433165B CERDA BOLUDA, ROGER SÍ 

20409636B CHAPI ALBERO, FRANCESCA SÍ 

20437822E DOMINGUEZ RIVERA, JOSE FRANCISCO SÍ 
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20444115J ESTELLÉS CARRASCO, JORDI SÍ 

20440159J GARCIA MORELL, PILAR SÍ 

20416944M GIMENO CALABUIG, MARIA PILAR SÍ 

20405152N GINER COMPANY, JUAN SÍ 

20413312F HERRERO MONTAGUD, JORGE SÍ 

20445295C LORENTE LÓPEZ, MIGUEL ANGEL SÍ 

85302504N PÉREZ ALBORCH, RAFAEL SÍ 

20414045G PLA CASANOVA, MARIA JOSÉ SÍ 

20425253B REIG SANCHIS, JUAN IGNACIO SÍ 

20767726Z RIBES IBORRA, VICENTE SÍ 

20437535B SANCHIS DEL VALLE, MARIOLA SÍ 

20426395A SUÑER TORMO, CRISTINA MARIA SÍ 

 
 
NO ASSISTEIX: 
 
 

La Sra. Empar Penadés Estrela, regidora del grup municipal Compromís, amb 
excusa, per motius personals. 
 

 
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 

sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia 

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 28 de juliol de 2018. 

 
En compliment d'allò preceptuat en l'article 91 del vigent 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 a l'acta de la sessió anterior corresponent al dia 28 de juliol de 2018, que els 
ha estat facilitada amb anterioritat a la convocatòria de la present sessió. 

 
A continuació i no formulant-se cap objecció més, per unanimitat dels vint membres 



- 3 - 
 

 AJUNTAMENT DE XATIVA 
ACTA PLE ORDINARI NÚM. 8 DE 15 DE SETEMBRE DE 2018 

presents, s'aprova l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el 
dia 28 de juliol de 2018. 

 

2. Expedient 2395/2018. Aprovació definitiva del Compte General de 2017. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat 

 
Atès que en data 24 de maig de 2018 s’ha emès informe per part de la Interventora 
General, en el qual consta que el Compte General de l’Ajuntament de Xàtiva, 
corresponent a l’exercici 2017 va ser aprovat inicialment per la Comissió d’Hisenda i 
exposat al públic mitjançant edicte publicat al BOP de 3 de juliol de 2018, sense que en 
el termini de temps establert a l’efecte s’hagen presentat reclamacions. 

La regla 50.3 del l’ordre 1781/2013 del Ministeri d’Hisenda, pel qual s’aprova la 
instrucció de comptabilitat, estableix que la responsabilitat en què es concreta la 
rendició de comptes ès independent de la responsabilitat en la qual incorren els qui van 
adoptar les resolucions o van efectuar els actes reflectits en el comptes esmentats, per 
tant els comptedants són responsables de subministrar la informació que corresponga 
als òrgans de control extern. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió de Règim Interior, Hisenda i Especial de 
Comptes de data 7 de setembre de 2018. 

L'Ajuntament en Ple, ACORDA: 

Primer. Donar compte del informe de fiscalització realitzat, per la Intervenció General 
del Ajuntament de Xàtiva, PROEXA i Consell Esportiu Municipal. 

Segon. Aprovar definitivament el Compte General del Pressupost de 2017, format pel 
de la pròpia entitat, el de l'organisme autònom Consell Esportiu i el de la societat 
mercantil, de capital íntegrament municipal, PROEXA SA. 

Tercer. Donar compte del present acord, en compliment de l'article 212.5 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, al Tribunal de Comptes, junt amb els 
justificants dels estats i comptes anuals. 

 
La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics municipals, i es 
produeixen les següents intervencions, que es pot consultar i escoltar en el fitxer 
d'àudio adjunt al document amb el nom següent i en el vídeo que podrà copiar l'enllaç 
en el seu navegador web per a la reproducció: 
  
– Juan Giner Company, portaveu del grup municipal Ciudadanos: Manifesta el 
sentit del vot a favor,  seguint el mateix criteri que en la Comissió Informativa. 
 
– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta el sentit del 
vot a favor, seguint el mateix criteri que en la Comissió Informativa. 
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– Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Compromís: Manifesta el 
sentit del vot a favor, explica que és una fase més en el pressupost municipal, l'última 
d'elles. 

– Miquel Lorente López, portaveu del grup municipal EUPV: AC: Manifesta el sentit 
del vot a favor, explicant que es tracta d'un mecanisme que posa de manifest la gestió 
econòmica, és un acte essencial de fiscalització dels comptes d'aquest Ajuntament. 
 
– Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Manifesta el sentit del 
vot a favor, explica que aquests anys 2016 i 2017, han sigut uns anys de gran reducció 
del deute. 
 
  
 Àudio: punt.02 
  
 Vídeo: video.punt.02 

 

 

3. Expedient 5397/2018. Aprovació de la modificació del pressupost per al 
finançament de sentències judicials amb càrrec al romanent de tresoreria. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat 

 
Pel Secretari se n'adona dels antecedents de l'expedient on consta proposta del regidor 
d'Hisenda per iniciar expedient per a la utilització del superàvit pressupostari de 2017 
per al finançament de sentències judicials per un import de 449.165,00 euros. 
 
Vist que, d'acord amb el RD-L 1/2018 existeix la possibilitat d'aplicar el superàvit 
pressupostari de 2017 en l'exercici 2018. 
 
Vist que en l'informe de la Interventora de data 17 d'abril, que figura en l'expedient 
2272/2018 d'inversions financerament sostenibles, i en l'informe del director de l'àrea 
d'aquest expedient, es conclou que el romanent de tresoreria ajustat (descomptant el 
préstecs del RD-L 4/12) es positiu, i que el superàvit de tresoreria és el menor dels dos. 
 
Vist que l'Ajuntament ha realitzat amortitzacions anticipades per import de 1.300.000€, 
per mantenir el superàvit, que sumat a les inversions financerament sostenibles 
(1.274.500€) aprovades en el ple de 28 d'abril, son inferiors al superàvit pressupostari, 
que en l'informe del director de l'àrea s'ha estimat en 3,3 milions d'€. 
 
Vist que l'ús primer, que la DA 6ena de la LOEPSF dona a la utilització del superàvit, 
quan és menor que el romanent ajustat, es dotar les obligacions pendent d'aplicar al 
pressupost. 
 
Vist que la proposta pretén ampliar crèdit per al pagament d'unes indemnitzacions 
fixades per sentència o acceptades per l'administració, així com el interessos de 
demora corresponents. 

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinaria-celebrada-el-dia-15-de-setembre-de-2018/2
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Atès que les sentències corresponen a procediments iniciats en exercicis anteriors, a 
més i d'acord amb allò establert en l'article 173 del TRLRHL, les obligacions de 
pagament són exigibles quan resulten de l'execució de sentències judicials. 
 
Vist que d'acord amb allò establert a l'article 177.2 l'aprovacio de les modificacions de 
crèdit per suplement corresponen al Ple de la Corporació. 
  
Vist que la Comissió de Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes, en sessió 
celebrada el 20 d'abril, va dictaminar favorablement la proposta d'acord. 

L'Ajuntament en Ple, ACORDA: 

Primer. Aprovar l'expedient de modificació del pressupost amb càrrec a l'aplicació del 
romanent líquid de tresoreria, per al finançament de les sentències judicials, ampliant les 
aplicacions pressupostàries següents: 

 

Pressupost de despeses 

Partida Denominació Import 
2B1.0110.35200.S Deute públic. Interessos de demora .............................. 62.322,57 
1A1.9200.22604.S Administració general. Jurídic i contenciosos 
 Sentències judicials ..................................................... 386.842,43 
Total pressupost de despeses ................................................................. 449.165,00 

 

Pressupost d'ingressos 

Concepte denominació import 
2C1.87000 Oficina Pressupostària. Romanent de tresoreria 
 no afectat ..................................................................... 449.165,00 
Total incorporació romanent .................................................................... 449.165,00 

 
Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-
ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament 
aprovat si durant el citat termini no s'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, 
el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les. 
 
 
La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics municipals, i es 
produeixen les següents intervencions, que es pot consultar i escoltar en el fitxer 
d'àudio adjunt al document amb el nom següent i en el vídeo que podrà copiar l'enllaç 
en el seu navegador web per a la reproducció: 
  
– Juan Giner Company, portaveu del grup municipal Ciudadanos: Manifesta el 
sentit del vot a favor, segueix el mateix criteri que en la Comissió Informativa. 
 
– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta el sentit del 
vot a favor,  segueix el mateix criteri que en la Comissió Informativa. 
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– Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Compromís: Manifesta el 
sentit del vot a favor. Explicant que el deute heretat és de la mala gestió del PP, degut al 
desbalafiament que han fet dels diners públics. Diu que hi han tres per sentències que 
corresponen a la Ciutat de l'Esport, modificació de la liquidació de l'obra més interessos 
de demora, i la concessió a la plaça de la Bassa a Llanera del parking. Deute que 
puguem pagar gràcies al superàvit, que correspon a un canvi en la gestió que ha fet 
l'equip de govern i que per tant, la gestió ha sigut bona. 

– Miquel Lorente López, portaveu del grup municipal EUPV: AC: Manifesta el sentit 
del vot a favor. Explica que aquest deute correspón a sentencies judicial per la Ciutat de 
l'Esport, aparcament de la bassa, degut a l'abandonament de la gestió per l'empresa 
Llanera. 
 
– Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Manifesta el sentit del 
vot a favor. Explica que la modificació és deguda a les sentencies judicials, que la del 
parking de la plaça la Bassa, ha estat favorable, però després estàn les de la Ciutat de 
l'Esport, obres complementàries, etc., que el cost és de 10.821.000 euros, a més dels 
terrenys 2.187.000 euros i 13.020.000 euros més interessos. 
 
  
 Àudio: punt.03 
  
 Vídeo: video.punt.03 

 

 
 
4. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS 
 
 

4.1. Moció d'adhesió al moviment ciutadà contra l'Abocador de Barxeta. 

 
El secretari assenyala que per a tractar l'assumpte següent, cal  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  estat dictaminat prèviament. Aquesta ratificació s'acorda per unanimitat dels 
vint membres presents. 
  

Favorable Tipus de votació: Unanimitat 

 
Seguidament, es dóna lectura pel Sr. Secretari, de la Moció presentada pels Portaveus 
dels Grups municipals PSPV-PSOE i EUPV-XÀTIVA, el dia 12 de setembre de 2018 i 
registre d'entrada número 8325, sobre l'adhesió al moviment ciutadà contra l'Abocador 
de Barxeta, del següent tenor literal: 
 
 

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinaria-celebrada-el-dia-15-de-setembre-de-20188/3
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«L’empresa ‘Serveis Mediambientals de València’ ha impulsat un projecte encaminat a 
la instal·lació d’una àrea d’eliminació de residus d’origen industrial. L’àrea d’eliminació 
tindria una capacitat de 40.000 tones anuals en el terme municipal de Barxeta, ocuparia 
128.000 metres quadrats i tindria una vida útil de 30 anys. Els residus objecte de 
tractament no responen a les activitats econòmiques existents en la zona ni a les 
necessitats lògiques per a cap de les poblacions afectades. En canvi, impliquen 
possibles afeccions negatives per al Paratge Natural Municipal “Riu de Barxeta” i per 
als sòls forestals col·lindants, així com per als aqüífers i afluents del riu Barxeta. Sense 
obviar totes les conseqüències derivades del trànsit de vehicles pesats o la proximitat 
de residències molt pròximes. Aquest projecte ja ha estat objecte d’oposició per part 
dels municipis de Barxeta, Llocnou i el Genovés, així com per diverses entitats. A més 
la societat civil s’ha mobilitzat i ha aconseguit lliurar a la Conselleria pertinent 2.500 
signatures en contra del projecte.» 

L'Ajuntament en Ple, ACORDA: 

Primer. Expressar la disconformitat de l'ajuntament de Xàtiva amb la Instal·lació d'una 
Planta d'Eliminació i  Valoració de residus en el terme municipal de Barxeta. 

Segon. Demanar el suport  de  les  distintes   administracions  i  institucions implicades 
en l'oposició manifestada a la  instal·lació de la planta d'eliminació i  valoració de 
residus en el terme municipal de Barxeta. 

Tercer. Posar a disposició els equipaments municipals de Xàtiva, segons disponibilitats, 
al moviment ciutadà sorgit en contra de la instal·lació de  l’àrea d’eliminació de residus 
per a fer efectiva la seua campanya de conscienciació (conferències, taules rodones…) 
en el municipi de Xàtiva. 

Quart. Remitir l'acord plenari a totes les administracions i entitats que formen part 
d’aquest procés. 
 

La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics municipals, i es 
produeixen les següents intervencions, que es pot consultar i escoltar en el fitxer 
d'àudio adjunt al document amb el nom següent i en el vídeo que podrà copiar l'enllaç 
en el seu navegador web per a la reproducció: 
  
– Juan Giner Company, portaveu del grup municipal Ciudadanos: Manifesta el 
sentit del vot a favor, explicant que a ningú li agrada este tipus d'actuació, i menys en 
un paratge natural com és aquest. 
 
– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta el sentit del 
vot a favor, i diu que el grup del PP en Barxeta, ha sol·licitat crear una comissió 
institucional d'estudi i seguiment. 
  
– Pilar Gimeno Calabuig, regidora del grup municipal Compromís: Manifesta el 
sentit del vot a favor. Recolzen totalment la plataforma contra l'abocador de barxeta i 
manifesta que el procés s'ha fet molt mal, que no s'ha comptat en el COR, que és 
l'encarregat de gestionar tot el tema de residus, per tant, és el competent. 
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– Alfred Boluda Perucho, regidor del grup municipal EUPV: AC: Manifesta el sentit 
del vot a favor. Diu que és tracta de nou d'un negoci del fem, actividad econòmica, que 
pels anys s'ha convertit en molt lucrativa. Que afecta als tres municipis, principalment, 
Barxeta, Genovés i Llocnou. 
 
– Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Manifesta el sentit del 
vot a favor. Diu que no volen cap abocador per gestió privada, que s'habria de gestionar 
per via pública  o mitjançant el COR, i que per supost, recolzen totalment la plataforma 
contra l'abocador de Barxeta. 
 
– Sr. Alcalde, Dóna un missatge de tranquil·litat als veïns de la ciutat i pobles 
afectats, perquè les Administacions implicades estàn treballant, Ajuntament de Barxeta, 
Genovés i Llocnou, estàn fent molt bon treball, han presentant 2.500 firmes i 
al·legacions per COR i també per part de l'empresa que gestiona els residus del 
Consorci. Estàn fent el treball per a resoldre-ho. 
 
  
 Àudio: punt.04.1 
  
 Vídeo: video.punt.04.1 

 

 
 
5.  DESPATX EXTRAORDINARI 
 
No hi han assumptes que tractar. 
 
  

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 
 
 

6. 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 517 fins al 648 (corresponents al mes de juliol de 2018). 
 Números des del 649 fins al 730 (corresponents al mes d'agost de 2018). 
 
 L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.  
 

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinaria-celebrada-el-dia-15-de-setembre-de-2018/5


- 9 - 
 

 AJUNTAMENT DE XATIVA 
ACTA PLE ORDINARI NÚM. 8 DE 15 DE SETEMBRE DE 2018 

 
La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics municipals, i es 
produeixen les següents intervencions, que es pot consultar i escoltar en el fitxer d'àudio 
adjunt al document amb el nom següent i en el vídeo que podrà copiar l'enllaç en el seu 
navegador web per a la reproducció: 
  
– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP:  pregunta sobre la 
Resolució del dia 14 d'agost, sobre l'excedència voluntària d'Eloy Pedron, si hi ha algun 
procés en marxa. 
 
– El Sr. Alcalde, li contesta que sí està previst, inicialment es farà un contracte de 
serveis, i després una borsa de mèrits per a tindre la plaça coberta, sense cap 
problema, es farà igual que es va fer amb la plaça de l'Arquitecte. 
 
 Àudio: punt.06 
  
 Vídeo: video.punt.06 

 
 

7. Dació de compte de matèries delegades en la Junta de Govern Local 

 
No hi ha cap assumpte per a tractar. 

 
 
 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

 

Es formulen els següents precs i preguntes, que a continuació es relacionen, 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: 
  
1ra. Pregunta: 
 
a) Juan Giner, pregunta pel festival al Ras, que va vindre en Fira un grup musical català, 
portant unes pancartes a favor dels presos polítics, la pregunta és si quan es va 
contractar, es coneixia el perfil catalanista o independentista d'aquest grup musical. 
 
b) Lena Baraza, és un festival que es prepara des del departament de Joventut, a la 
pregunta de Juan Giner, li contesta que no es tenia constància, que creuen que no s'ha 
vulnerat cap Llei, i que els grups locals estàn agraïts perquè s'haja fet aquest tipus de 
música. 
 

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinaria-celebrada-el-dia-15-de-setembre-de-2018/7
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c) Juan Giner, diu que per la contestació dedueix que no és pendran  cap tipus de 
mesures perquè al futur no es torne a produir. 
 
2na. Pregunta: 
 
a) Juan Giner, diu que estàn molt preocupats, perquè durant la Fira van caure algunes 
branques. La seua pregunta és, que fa temps es va contractar una empresa externa per 
a fer un estudi i seguiment sobre aquest tema, no sé si ha servit per alguna cosa, si ens 
pot informar en quina situació ens trobem. 
 
b) Pilar Gimeno, contesta que sobre el tema dels arbres no es pot assegurar al 100% 
que vagen a caure més branques, per molts motius, que estan fent el possible per a 
prevenir aquest tipus de supòsits i utilitzant tots els mecanismes necessaris. I que 
conforme tinga més dades anirà informant. 
 
Àudio: punt c) 
 
Vídeo: video.punt.c) 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinaria-celebrada-el-dia-15-de-setembre-de-2018/9
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