
PLE DE L’AJUNTAMENT

SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 10/2017

DATA: 28 D'OCTUBRE 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 PAÍS VALENCIÀ

Sr. Miquel Àngel 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 Pla Casanova
Sr. Jorge Herrero Montagud
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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 CIUDADANOS:

Sr. Juan Giner Company

No assisteix :

Sr.  Vicente  Ribes  Iborra,  del  Grup  Partit  Popular,  a  qui  el  Sr.  Alcalde
considera excusat.

Els  regidors  del  grup municipal  Esquerra  Unida del  País  València,  Sr.
Miquel Lorente López i Alfred Boluda Perucho, s’absenten del plenari, en el punt
5è de l'ordre del dia, sent  les 12:17 hores, reincorporant-se a la sessió plenària,
en el punt 6è de l'ordre del dia, el Sr. Miquel Lorente López, a les 12:21hores, i el
Sr. Alfred Boluda Perucho, a les 12:25 hores.

El Sr. Alcalde-President, s'absenta del plenari, en el punt 9è.2 de l’ordre
del dia, sent les 12:44 hores, presidint la sessió plenària el 1 r. Tinent d'Alcalde,
reincorporant-se a la mateixa a les 12:45 hores.

El Sr. Alcalde-President, anuncia que s'absenta del plenari, en el punt 11è

de l'ordre del dia, sent les 13:45 hores, i que presidira la sessió plenària el 1 r.

Tinent d'Alcalde, Sr. Miquel Lorente López. La presidència del Sr. Lorente López
es perlonga fins el final de la sessió.  

A la Ciutat de Xàtiva, a les onze hores del dia vint-i-vuit d'octubre de dos
mil dèsset, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, i sota la
Presidència del Sr. Alcalde-President, Roger Cerdà Boluda, els regidors indicats,
a  fi  de  celebrar  en  una  única  convocatòria  la  sessió  ordinària  prèviament
convocada.

La Corporació està assistida per la Interventora, Carmen Savalls Sanfélix i
pel  Vicesecretari,  en  funcions de Secretari,  Eduardo Balaguer  Pallàs,  que,  a
més, actua com a fedatari.
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El Ple es constitueix vàlidament per complir els assistents amb el terç del
nombre legal dels seus membres i assistir el president i el secretari.

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 30 DE SETEMBRE 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
membres presents, s'aprova l'acta corresponent a la sessió ordinària, celebrada
el dia 30 de setembre de 2017.

2n.-  EXP.  NÚM.  4353/2017,   MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DE  LA
PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT  DE  XÀTIVA  ANY  2017:  CREACIÓ,  SUPRESSIÓ  I
MODIFICACIÓ DE PLACES I LLOCS.

Vist l'informe de la Secció de Recursos Humans, del tenor literal següent:

“Vista la providència d’alcaldia del dia 2 d’octubre de 2017, en la que s’indica
que s'inicie i tramite l’expedient per a dur a terme la modificació puntual de la
plantilla  de  personal  de  l'Ajuntament  de  Xàtiva  i  de  la  Relació  de  Llocs  de
Treball, adequant-les a les propostes de les regidories corresponents i que en
aquesta providència es recullen  i que s’emeta informe a l’efecte, tot açò, en el
marc del Decret d’Organització dels Serveis Municipals, aprovat per  Resolució
d'Alcaldia 2016-0007, de 12 de gener de 2016, s’emet el següent informe.

ANTECEDENTS:

Aquesta Resolució determina la següent estructura organitzativa:

a)  Àrea  5:  Foment,   integrada,  per  les  següents  seccions:  5A Unitat  de
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Contractació i Bens, 5B Medi Ambient i Agricultura, 5C Urbanisme, 5D Serveis
Públics i 5E Obres Públiques, als que están adscrits, de forma transversal
entre altres, els següents empleats públics:

 Tècnic  Administratiu  d'Administració  Especial,  Inspector:  Pedro
Miñarro Hernández. El lloc es configurarà de TMAE funcionari, sense
perjudici del que finalment resulte de la ulterior aprovació de la RPT.

b). Àrea 5: Foment,  Secció 5E: Obres Públiques, es troba el Departament
5E02 Agricultura al  que estan adscrits  entre altres,  els següents empleats
públics:

 COORDINADOR  del  Grup  del  Vigilància  Rural.  Subaltern
d'Administració Especial, laboral indefinit, vigilant rural: Gregorio Moyá
Sanz. El lloc es configurarà d'oficial funcionari, sense perjudici del que
finalment resulte de la ulterior aprovació de la RPT.

En  la  plantilla  pertany  a  la  plantilla  de  personal  funcionari,  Escala
d'Administració  Especial,  Subescala  Serveis  Especials,  Classe  Personal
d'Oficis, Categoria Oficial, Grup de titulació C2.

 Subaltern  d’Administració  Especial,  laboral  indefinit,  vigilant  rural:
Enrique Perales Morales.  El  lloc es configurarà de funcionari,  sense
perjudici del que finalment resulte de la ulterior aprovació de la RPT.

En  la  plantilla  pertany  a  la  plantilla  de  personal  funcionari,  Escala
d'Administració  Especial,  Subescala  Serveis  Especials,  Classe  Personal
d'Oficis, Categoria Oficial, Grup de titulació C2.

c). Àrea 3: Cultura, Secció 3D: Educació, Conservatori  i  Política Lingüística,
està el Departament 3D02 Conservatori i Sant Agustí, en el que està adscrita,
entre altres, la següent empleada pública:

 Carmen  Sanchis  Cucarella,  Conserge,  laboral  indefinit.  Auxiliar
d’oficis de la universitat.

d) Àrea 3: Cultura, Secció 3B Cultura, Departament 3B03 Casa de la Cultura,
CCX i Sant Doménech, està adscrit entre altres, el següent empleat públic:

 José Perale Segrelles. Peó, laboral indefinit.

Pertany a la plantilla de personal laboral, Personal d’Oficis, Categoria Peó,
Grup de titulació AP.
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e) Àrea 3: Cultura, Secció 3F Turisme i Castell, Departament 3F01 Turisme i
Castell, contempla la creació de la següent plaça:

 Tècnic Superior d’Administració Especial,  funcionari.  Plaça a crear i
proveir en funció de regulació legal i disponibilitat pressupostària.

f) Àrea 4:  Social,  Secció 4D Esports,  Departament  4D01 Esports,  es troba
adscrit, entre altres, el següent treballador:

 Tècnic  Auxiliar  d’Administració  Especial,  responsable  d’activitats
esportives, laboral indefinit José  Enrique Sanchis Calabuig.

g)  Àrea 4: Social,  Secció 4D Esports,  Departament 4D01 Esports,  es troba
adscrit, entre altres, el següent treballador:

 Tècnic  Auxiliar  d’Administració  Especial,  Oficial  de  manteniment
d'instal.lacions esportives, laboral indefinit: Mateo Manuel Burgos Ordónez.

Pertany a la plantilla de personal funcionari, Escala d'Administració Especial,
Subescala  Serveis  Especials,  Classe Personal  d'Oficis,  Categoria  Oficial,
Grup de titulació C2.

h) Àrea 1: Règim Interior, Secció 1A: Secretaria General, Departament 1A02:
Coordinació  Jurídica  i  Defemsa  en  Judici,  es  troba  el  treballador  Eduardo
Balaguer Pallàs.

Les funcions que lloc de treball té atribuïdes són, a més de les pròpies dels
llocs de col·laboració ,  una sèrie de noves funcions que requereixen de major
exigència tècnica i qualificació professional.

2. Modificacions de la Resolució amunt referenciada, atès que al llarg de l'any
2016 s'han produit successives  modificacions i  innovacions en l'organització
dels serveis municipals que han sigut recollides en diverses resolucions, al hi
haver-se  observat  determinats  àmbits  precisats  de  millora,  la  qual  cosa  va
suposar una reordenació de funcions i  una reasignació de recursos humans,
amb vistes a produir, en el més breu espai de temps, una adaptació entre les
polítiques  públiques   i  els  recursos  que  han  de  fer-les  possible.  D’aquesta
resolució s’extrau la següent reassignació:

 Resolució  d’Alcaldia  número 2016-0524,  de 3 de novembre de 2016 i
Resolució d’Alcaldia número 2016-0570,  de 24 de novembre de 2016,
sobre  modificació  puntual  del  Decret  d’Organització  dels  serveis
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municipals:

 Reassignació de Juana Maria Borrás Gómez, Tècnic Mitjà d'Administració
Especial. Enginyer Tècnic Topógraf, laboral indefinit, Subgrup de titulació
A2, al Departament 1B02: Prevenció de Riscos Laborals.

3. Resolució  d’Alcaldia  número  3684/2017,  sobre  destinació  de  l'empleada
pública   Amparo  Boils  Peropadre  al  Departament  3D02  Conservatori  i  Sant
Agustí, amb funcions d’Auxiliar.

4. Proposta de la Regidora Delegada de Turisme sobre la creació d’una plaça de
Tècnic Mitjà d’Administració Especial, funcionari, el lloc de treball de la qual està
vinculat  al  Departament  3F  Turisme  i  Castell,  amb  funcions  específiques
relacionades en el turisme i en el desenvolupament local i informe del Director
de l’Àrea Cultural sobre les funcions de dit lloc, que es conté a l’expedient.

5.  Proposta de l'Intendent Principal de la Policia Local, amb el vist-i-plau de la
Regidora Delegada de Seguretat i Transport, sobre la creació de dues places en
la plantilla de personal funcionari d’Agent de la Policia Local, el lloc de treball de
les  quals  estarà  vinculada  a  l’Àrea  6,  atesa  la  necessitat  d’ampliació  de  la
plantilla de dit cos, per l’increment de policies en segona activitat que ha deixat
de prestar el seus serveis en l’àmbit de la policia local, sent destinats a altres
departaments municipals, proposant que s’adopten els tràmits i gestions legals a
l’efecte.

6.  Proposta  de la  Regidora  Delegat  de  Recursos Humans sobre  modificació
puntual de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Xàtiva: creació, supressió,
transformació  i  modificació  de  la  naturalesa  de  places,  que  es  conté  a
l’expedient, proposant:

 La transformació d’una plaça d’operari, Personal d’Oficis de la plantilla de
personal  laboral,  Grup  de  titulació  AP,  en  una  plaça  de  personal
funcionari, Subaltern d’Administració General, Grup de titulació AP.

 La modificació de la naturalesa de tres places de la plantilla de personal
funcionari,  d’Administració  Especial,  Classe  Comeses  Especials,
Categoria Oficial, Grup de titulació C2, transformant-les en tres places de
la plantilla de personal laboral, Personal d’Oficis, Categoria Oficial, Grup
de titulació C2.

 Prendre en consideració la proposta de la Regidora Delegada de Turisme
sobre la necessitat de modificar la plantilla de personal funcionari, atenent
a les necessitats de recursos humans específics en el Departament de
Turisme-Castell, i transformar la plaça vacant de la plantilla de personal
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funcionari,  Tècnic  Mig  de  Gestió  de  l’Escala  d’Administració  General,
Subescala de Gestió, Grup de Titulació A2 en una plaça en la plantilla de
personal  funcionari,  Escala  d'Administració  Especial,  Classe  Comeses
Especials, categoria Tècnic Mitjà, Grup de Titulació A2.

 Modificar  la  categoría  professional  de  la  plaça  de  Vicesecretari  de  la
plantilla de personal funcionari  que corresponen un lloc integrant en la
escala  de  funcionaris  d’administració  local  amb habilitació  de  caràcter
nacional, transformant la seua classificació, des de l’actual subescala de
secretaria-intervenció, Grup de titulació A1 a una nova classificació en la
subescala de secretaria, categoria d’entrada, Grup de titulació A1.

 Prendre  en  consideració  la  proposta  de  l'Intendent  Principal  i  de  la
Regidora Delegada de Seguretat i  Transport i  en conseqüència que es
realitzen els tràmits i gestions oportunes per a crear dues places en la
plantilla  de  personal  funcionari  d’Agent  de  la  Policia  Local,  l’Escala
d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia
Local, Escala Bàsica, Grup de Titulació C1.

7. Proposta de la Regidora Delegada de Recursos Humans, sobre modificació
puntual  de  la  Relació  de  Llocs  de  Treball:  creació,  supressió  i  canvi  de  la
denominació de llocs, que es conté a l’expedient, proposant el següent:

1. Modificació  de  la  denominació  dels  llocs  de  treball  de  dos  enginyers
tècnics, dels guardes rurals, de dos dels oficials de Personal d’Oficis, de
dos llocs d’auxiliar amb funcions administratives en els edificis municipals
i del lloc de treball de l’Oficial d’instal.lacions esportives. 

2. Supressió del lloc de treball Tècnic de Gestió AFIC i creació del lloc de
treball de Tècnic Mitjà de desenvolupament turístic.

8.  Acord  plenari  de  29  d'octubre  de  2016,  pel  què  s'aprova  la  plantilla  de
personal i el pressupost de  l'Ajuntament de Xàtiva per a l’exercici 2017, en la
què consta la relació de les places que formen la plantilla de personal d'aquest
Ajuntament.

9. Acord plenari de 3 de novembre de 2005, pel què s'aprova la Relació de Llocs
de Treball, i posterior modificació aprovada pel mateix organ el dia 3 d’octubre
de 2008, el dia 6 de juliol de 2012 i el dia 2 de desembre de 2013.

10. Resolució  d'Alcaldia  número  2013-0116,  de  5  d'abril  de  2013  sobre
Implementació de mesures en el marc dels plans de millora sobre Avaluació i
Racionalització  de la  Plantilla  de Personal  de l'Ajuntament  de Xàtiva  i  sobre
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Catalogació i per a la Sostenibilitat dels Serveis Públics Municipals de Xàtiva:
Reassignació d'efectius de personal, i acord del ple de la corporació del dia 2 de
desembre de 2013, de modificació en la Relació de Llocs de Treball.

11. Acord de la Junta de Govern Local del dia 13 de juny de 2016, expedient
1516/2016, sobre la contractació menor del servei consistent en la col.laboració
en el Pla d'Ordenació de Recursos Humans sobre regularització de l'ocupació
precària,  gestió  del  coneixement  i  qualificació  professional  de  la  Plantilla  de
l'Ajuntament  de  Xàtiva,  amb  l'empresa  ABOGADOS  Y  CONSULTORES  DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, S.L, (ACAL S.L.).

FONAMENTS JURÍDICS

1. Potestad  d’autoorganització  de  l’Ajuntament  de  Xàtiva,  reconeguda  per
l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local,  i  per  tant,  aquest  Ajuntament  pot  modificar  la  plantilla  de  personal,
atenent a necessitats organitzatives i de reestructuració dels seus serveis en el
marc del nou Decret d'Organització.

2. Article 22.2.i)  de la Llei  7/1985, de 2 d'abril,  Reguladora de les Bases del
Règim  Local,  en  el  que  es  diposa  que  correspon  al  Ple  de  la  Corporació
l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball.

3. Article 90.1 i 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril citada, en el què es disposa
que les plantilles hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i
eficiència i establir-se d'acord amb l'ordenació general de l'economia, sense que
les despeses de personal puguen depassar els límits que es fixen amb caràcter
general,  i  per tant,  la modificació de la plantilla que a continuació es detalla,
respon als principis que en aquest article es recullen.
Les Corporacions locals formaran la relació de tots els llocs de treball existents
en la seua organització, en els termes previstos en la legislació bàsica sobre
funció pública.

4. Els  articles 126 i  següents  del  Text  Refós de les Disposicions vigents  en
matèria  de Règim Local  aprovat  pel  Reial  decret  Legislatiu  781/1986,  de 18
d'abril, sobre creació, modificació i ampliació de la plantilla de personal i organ
competent per a la seua aprovació.

Les plantilles podran ser ampliades en els següents suposats:
a. Quan l'increment de la despesa quede compensat mitjançant la reducció
d'altres unitats o capítols de despeses corrents no ampliables.
b. Sempre que l'increment de les dotacions siga conseqüència d'establiment o
ampliació  de  serveis  de  caràcter  obligatori  que  resulten  imposats  per
disposicions legals.
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La modificació de les plantilles durant la vigència del Pressupost requerirà el
compliment dels tràmits establits per a la modificació d'aquell.

5. Article 169 del  Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de Règim
Local  aprovat  pel  Reial  decret  Legislatiu  781/1986,  de  18  d'abril,  sobre  les
funcions que corresponen als funcionaris de l’Escala d’Administració General,
que establix  que correspon a aquestos funcionaris  l'acompliment  de funcions
comunes a l'exercici de l'activitat administrativa. En conseqüència, els llocs de
treball  predominantment  burocràtics  hauran  de  ser  exercits  per  funcionaris:
tècnics, de gestió, administratius o auxiliars d'Administració General.

6. Article 170 del  Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de Règim
Local  aprovat  pel  Reial  decret  Legislatiu  781/1986,  de  18  d'abril,  sobre  els
funcionaris  de  l’Escala  d’Administració  Especial  que  establix  que  tindran  la
consideració  de  funcionaris  d'Administració  Especial  els  que  tinguen  atribuït
l'acompliment de les funcions que constitueixen l'objecte peculiar d'una carrera,
professió, art o ofici. 

7. Article 69 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, sobre objectius i
instruments  de  la  planificació,  en  el  que  s’establix  que  la  planificació  dels
recursos  humans  en  les  Administracions  Públiques  tindrà  com  a  objectiu
contribuir a la consecució de l'eficàcia en la prestació dels serveis i de l'eficiència
en  la  utilització  dels  recursos  econòmics  disponibles  mitjançant  la  dimensió
adequada  dels  seus  efectius,  la  seua  millor  distribució,  formació,  promoció
professional i mobilitat.

8. Article 74 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, de l’ordenació dels
llocs  de  treball,  en  el  que  s’indica  que  les  Administracions  Públiques
estructuraran la seua organització a través de relacions de llocs de treball  o
altres  instruments  organitzatius  similars  que  comprendran,  almenys,  la
denominació  dels  llocs,  els  grups  de  classificació  professional,  els  cossos  o
escales, si  escau, al  fet  que estiguen adscrits,  els sistemes de provisió i  les
retribucions complementàries. Aquests instruments seran públics.

9. Els articles 169 i 177 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en els
que es disposa que les modificacions de RPT i Plantilla queden supeditades a
l'existència de crèdit adequat i suficient, prèvia la modificació del Pressupost de
l'entitat en els termes de l'article 179 del Reial decret Legislatiu 2/2004, citat.
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10.  Article 37 i 38 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la
Funció  Pública  Valenciana,  sobre  els  llocs  de  treball  que  poden  ser  de
naturalesa funcioinarial i laboral, en el què s'indica que:

Amb  caràcter  general,  els  llocs  de  treball  es  classificaran  de  naturalesa
funcionarial  i,  en  tot  cas,  aquells  l'acompliment  dels  quals  implique  la
participació directa o indirecta en l'exercici de les potestats públiques o en la
salvaguardia dels interessos generals.

Només podran ser classificats com a llocs de naturalesa laboral aquells que
impliquen l'exercici d'un ofici concret.

11. En el mateix sentit, l'article 9 de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic,
aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, indica que en tot
cas, l'exercici de les funcions que impliquen la participació directa o indirecta en
l'exercici  de  les  potestats  públiques  o  en  la  salvaguardia  dels  interessos
generals  de  l'Estat  i  de  les  Administracions  Públiques  corresponen
exclusivament  als  funcionaris  públics,  en  els  termes  que  en  la  llei  de
desenvolupament de cada Administració Pública s'establisca.

PROPOSTA SOBRE MODIFICACIÓ DE PLANTILLA

En conseqüència, per a pendre en consideració la proposta de les regidories
corresponents: Regidora Delegada de Recursos Humans i Regidora Delegada
de Turisme, i el disposat en la Providència d’Alcaldia referenciada, procedix, en
el  marc  del  Decret  d'Organització  i  d’acord  amb  la  legislació  referenciada,
modificar  la  plantilla  de personal  de  l'Ajuntament  de  Xàtiva,  en  els  següents
termes:

 Supressió  d’una plaça vacant  de  la  plantilla  de  personal  funcionari  de
l’Ajuntament  de  Xàtiva,  de  Tècnic  Mig  de  Gestió  de  l’Escala
d’Administració  General,  Subescala  de  Gestió,  Grup  de Titulació  A2,  i
creació  d’una  plaça  de  la  plantilla  de  personal  funcionari,  Escala
d'Administració  Especial,  Subescala  de  Serveis  Especials,  Classe
Comeses Especials, categoria Tècnic Mitjà, Grup de Titulació A2, el lloc
de treball de la qual està vinculat al Departament 3F Turisme i Castell,
atenent  a  les  necessitats  de  recursos  humans  específics  en  el
Departament de Turisme-Castell.

• Modificar  la  naturalesa  de  dues  places  de  la  plantilla  de  personal
funcionari  de  l'Escala  d'Administració  Especial,  Subescala  Serveis
Especials, Classe Personal d'Oficis, Categoria Oficial,  Grup de titulació
C2, que corresponen als llocs de treball de Guardes Rurals, que integren
el Departament 5E02 Agricultura del Decret d'Organització dels Serveis
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Municipals  de  l'Ajuntament  de  Xàtiva,  tranformant-les  en  places  de
naturalesa laboral, pertanyent a Personal d’Oficis, Categoria Oficial, Grup
de titulació C2, atès que les funcions inherents al lloc no són reservades
per  als  funcionaris  i  impliquen  l’exercici  de  tasques  manuals  que
requereixen esforç físic i són propies d'un ofici concret.

• Modificar la naturalesa d'una plaça de la plantilla de personal funcionari
de  l'Escala  d'Administració  Especial,  Subescala  Serveis  Especials,
Classe  Personal  d'Oficis,  Categoria  Oficial,  Grup  de  titulació  C2,  que
correspon  al  lloc  de  treball  d'Oficial  de  Manteniment  de  Instal.lacions
Esportives,  que  integren  el  Departament  4D01  Esports  del  Decret
d'Organització  dels  Serveis  Municipals  de  l'Ajuntament  de  Xàtiva,
transformant-la en una plaça de naturalesa laboral, pertanyent a Personal
d’Oficis,  Categoria  Oficial,  Grup de titulació  C2, atès que les  funcions
inherents  al  lloc  no  són  reservades  per  als  funcionaris  i  impliquen
l’exercici de tasques manuals que requereixen esforç físic i són propies
d'un ofici concret.

• Transformar  una  plaça  de  la  plantilla  de  personal  laboral,  Personal
d'Oficis, Categoria Operari, Grup de titulació AP, que correspon al lloc de
treball  de  Peó  de  Jardins,  en  una  plaça  de  la  plantilla  de  personal
funcionari,  Subaltern  d'Administració  General,  Subescala  Subalterna,
Grup  de  titulació  AP  el  lloc  de  treball  de  la  qual  està  vinculat  al
Departament  3B03,  Casa  de  la  Cultura,  CCX  i  Sant  Doménech,  en
congruència a l’establert en la Resolució d’Alcaldia número 2013-0116, de
5 d’abril de 2013 i en la Relació de Llocs de Treball aprovada pel plenari
el dia 2 de desembre de 2013.

• Modificar  la  categoría  profesional  de  la  plaça  de  Vicesecretari  de  la
plantilla de personal  funcionari  que corresponen un lloc integrant en la
escala  de  funcionaris  d’administració  local  amb  habilitació  de  caràcter
nacional, transformant la seua classificació, des de l’actual subescala de
secretaria-intervenció, Grup de titulació A1, a una nova classificació en la
subescala de secretaria, categoria d’entrada, Grup de titulació A1,  ateses
les  funcions  de  responsable  del  departament  de  coordinació  jurídica  i
defensa en judici que li atribueix el Decret d'organització municipal, que es
fonamenta en les noves funcions afegides a les de col.laboració amb la
secretaria general, funcions que requereixen de major exigència tècnica i
qualificació professional, abandonant el vessant econòmica (pròpia de la
intervenció)  i  centrant-la  en  l'aspecte  netament  jurídic  (propi  de  la
secretaria)  en  la  categoria  d'entrada  (immediatament  darrere  de  la
categoria superior que correspon a la secretaria general).

EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA
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• Creació de dues places de la plantilla de personal funcionari d'Agent de la
Policia Local, pertanyent a l'Escala de l'Administració Especial, Subescala
de Serveis Especials, Classe Policia Local, Escala Bàsica, en el Grup de
titulació C1, atenent a les necessitats de recursos humans en dita àrea.

PROPOSTA SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL

Aquesta modificació de plantilla porta incardinada la modificació de la Relació de
Llocs  de Treball  de  l’Ajuntament  de  Xàtiva  aprovada pel  plenari  el  dia  3  de
novembre de 2005 i modificada per acord del mateix òrgan del dia 3 d’octubre
de 2008, el dia 6 de juliol de 2012 i el dia 2 de desembre de 2013.

En conseqüència,  per  a  pendre  en  consideració  la  proposta  de  la  Regidora
Delegada de Recursos Humans i  de  la  Regidora  Delegada de Turisme,  i  el
disposat  en  la  Providència  d’Alcaldia  referenciada,  procedix,  en  el  marc  del
Decret  d'Organització  i  d’acord  amb  la  legislació  referenciada,  modificar  la
realció de llocs de treball de personal de l'Ajuntament de Xàtiva.

La variació en les característiques que defineixen als llocs de treball, afecten a
determinats factors que integren la relació de llocs de treball  i  que finalment
tenen el seu reflex en els complements retributius que arrepleguen la valoració
d'aqueixos  factors.  L'acompliment  del  lloc  de  treball  recull,  entre  uns  altres,
factors tals com l'especialització, dedicació, l'horari i la jornada de treball i es fa
necessari  el  lògic  ajust  en  els  mateixos  a  causa  dels  canvis  interns  de
l'organització.

Conseqüentment,  també  han  de  realitzar-se  adequacions,  revisions  i
modificacions de la denominació d'alguns llocs de treball  de la RPT, que no
afectaran  a  les  característiques  del  lloc,  és  a  dir,  són  modificacions  sense
repercussió económica.

Tenint en compte el  que antecedix,  la modificació de la Relació de Llocs de
Treball seria la següent:

PRIMER:  Modificar la denominació dels llocs de treball  que a continuació es
detallen, sense repercussió econòmica ja que no afecten a les característiques
dels llocs;

1. Unificació de la denominació dels quatre llocs de treball dels enginyers
Tècnics de l’Ajuntament de Xàtiva, i en conseqüència:
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1.Modificar la denominació del LLoc de Treball Enginyer Tècnic Topògraf,
ocupat  per  Juana  Maria  Borrás  Gómez,  passant  a  nomenar-se
Enginyer Tècnic.

2.Modificar la denominació del LLoc de Treball Enginyer Tècnic Inspector,
ocupat per Pedro Miñarro Hernández, passant a nomenar-se Enginyer
Tècnic.

2. Canvi de la denominació dels llocs de treball dels Guardes Rurals, que
passen a denominar-se Oficials Rurals, atès que les tasques que realitzen
són tasques manuals que requereixen d’un esforç físic, pròpies d’un ofici.

 Modificar la denominació dels LLocs de Treball Guardes Rurals, ocupats
per Gregorio Moya Sanz i Antonio Perales Morales, passant a nomenar-
se Oficials Rurals.

3. Unificació de la denominació dels llocs de treball del tots els Oficials de
l’Ajuntament  de  Xàtiva  que  pertanyen  a  la  plantilla  de  personal  laboral:
personal  d’Oficis,  que passen a denominar-se  Oficials,  atès que realitzen
tasques comunes i similars a la resta de personal d’Oficis del seu mateix gup
de titualció:

- Modificar la denominació del LLoc de Treball d’Oficial de Manteniment,
ocupat per Carlos Vila Perucho, passant a nomenar-se Oficial.

- Modificar la denominació del LLoc de Treball d’Oficial de Manteniment de
Instal.lacions  esportives,  ocupat  per  Mateo  Manuel  Burgos  Ordónez,
passant a nomenar-se Oficial.

4.  Canvi  de la denominació dels llocs de treball  del  personal  auxiliar  que
presta serveis en els edificis municipals i que realitza tasques administratives
especifiques relacionades amb els serveis que presten els centres als que
estan  vinculats  els  llocs  de  treball,  passant  a  denominar-se  Auxiliar
d’Equipaments Públics:

 Modificar  la  denominació  del  LLoc  de  Treball  Auxiliar  d’Oficis  de  la
Universitat,   ocupat  per  Carmen  Sanchis  Cucarella,  passant  a
nomenar-se Auxiliar d’Equipaments Públics

 Modificar  la  denominació  del  LLoc  de  Treball  d’Auxiliar  ocupat  per
Amparo  Boils  Peropadre,  passant  a  nomenar-se  Auxiliar
d’Equipaments Públics.

EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA
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5. Canvi de la denominació del lloc de treball de Tècnic Esportiu, passant a
denominar-se Oficial  d’Activitats Esportives, més d’acord amb les funcions
inherents  a  dit  lloc  de  treball  que  comporta  la  relació   amb  les  entitats
esportives de la ciutat.

3. Modificar la denominació del LLoc de Treball Tècnic Esportiu, ocupat
per  Jose  Enrique  Sanchis  Calabuig,  passant  a  nomenar-se  Oficial
d’Activitats Esportives.

SEGON:  Modificar  així  mateix  la  Relació  de  Llocs  de  Treball  d'aquest
Ajuntament,  suprimint el lloc de treball d’ AFIC, amb un Complement Específic
de 1300 punts i un nivell de Complement de Destí 24,  creant un lloc de treball
de Tècnic Mitjà de Desevolupament Turístic, valorant dit lloc de treball d’acord
amb les funcions a realitzar en el mateix, que consten en l’informe del Director
de l’Àrea Cultural, quedant fixada en un Complement Específic de 1300 punts i
un nivell de Complement de Destí 24 i que a continuació es detalla: 

Lloc: TÈCNIC MIG DE DESENVOLUPAMENT TURISTIC  vinculat a
Turisme i Castell

Factor : Punts

A4
INGENIERIA TECNICA, DIPLOMADO UNIVERSITARIO. FP
III

400

B5 ESPECIALIZACION ALTA 200

C5 DE 19 A 24 MESES 150

D2 CONTROL PERSONAL SIN MANDO 25

E3 MEDIA REPERCUSION 225

F3 NIVEL MEDIO DE ESFUERZO INTELECTUAL 50

G1 SIN ESFUERZO FISICO 0

H2 ACUMULACION DE TAREAS 25

I1 SIN PELIGROSIDAD ESPECIAL 0

J1 JORNADA ORDINARIA NORMAL 0

K1 DEDICACION NORMAL 0

L3 INCOMPATIBILIDAD PARCIAL PARA PROFESIONES 150

M3 INCIDENCIA MEDIA 75

N1 NINGUNA APORTACION 0

TOTAL 1300

Les funcions inherents a aquest lloc són les següents:

Anàlisi de les potencialitats del Sector Turístic de Xàtiva, proposar polítiques
públiques que coadjuven a valorar el teixit econòmic per a generar ocupació,
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tot  afegint  l'anàlisi  del  seu  impacte  en  la  recuperació  del  Patrimoni,  en
coordinació amb l'àrea de Cultura.

Desenvolupament  Econòmic  del  Sector  Turístic  de  Xàtiva,  modernització,
competitivitat i qualitat del mateix.

Gestió  de l'estructura turística municipal,  és a dir,  de l'Oficina de Turisme,
espais d'informació turística, àrea d'accés al Castell de Xàtiva: 

• Coordinació personal adscrit.
• Control del pressupost de la Secció de Turisme-Castell.
• Coordinació amb les àrees municipals  relacionades per  a la
planificació d'activitats. 

• Planificar i desenrotllar el Pla Director de Turisme del municipi. 

 Planificar les activitats d'oferta turística del municipi.  

 Assistència  a  Fires,  esdeveniments  i  qualsevols  actes  que  s'hi
consideren estratègics per a l'acció turistica de l'ajuntament de Xàtiva.

 Establir el calendari d'esdeveniments i accions de promoció comercial
del municipi a l'exterior.

 Coordinar les accions de comercialització del municipi. 

 Participar  en  les  presentacions  dels  productes  i  les  activitats
organitzades per la Regidoria de Turisme, i donar suport a les accions de
productes i empreses turístiques privades presents en el municipi. 

 Coordinar les comissions interdepartamentals que s'organitzen per a
atendre  els  turistes  en  períodes  de  màxima  afluència  de  visitants  (medi
ambient, cultura, economia, etc.) . 

 Coordinar les atencions als visitants de l'Oficina de Turisme.

 Realitzar  les  acollides  d'esdeveniments  que  impliquen  estades  i
activitats en el municipi.

 Guiar a les visites d'assessorament i premsa d'agències de viatges i
periodistes especialitzats.

EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA
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Coneixements d'idiomes, nivell de conversació: anglés i francès.

Igualment,  aquelles  funcions  no  expressament  especificades  en  la  relació
anterior,  però que des de l'alcaldia-presidència,  la  Regidoria  de Turisme o la
Direcció  de l'Àrea s'hi  consideren convenients per  al  bon desenrtollament de
l'estratègia turística de l'ajuntament de Xàtiva”.

Considerant que la despesa que implica la modificació de la plantilla de
personal i de la relació de llocs de treball, no suposa un increment de la massa
salarial en els Generals de l'Estat per a l'any 2017, ni afecta a les previsions de
despesa consignades en forma de crèdits pressupostaris en el capítol I de l’Estat
de Despesa del Presssupost de l’Ajuntament de Xàtiva per a 2017.

Considerant que el projecte de modificació de la plantilla i de la Relació de
Llocs  de  Treball  va  ser  negociat  en  els  representants  dels  funcionaris  i  del
personal laboral amb data 5 d'octubre de 2017 i 18 d'octubre de 2017.

Vist  l’informe  proposta  de  la  Secció  de  Recursos  Humans,  amb  el
conforme fiscalitzar i signat per la intervenció.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Règim Interior,
Hisenda i Especial de Comptes, del dia 20 d'octubre de 2017.

El  Ple de l'Ajuntament,  per quinze vots a favor (el  vot  del  Sr.  Alcalde-
President, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els tres vots de les
regidores del grup municipal Compromís i els cinc vots dels regidors del grup
municipal EUPV: AC), quatre vots en contra  (els quatre dels regidors del grup
municipal  PP)  i  una  abstenció  (del  regidor  del  grup  municipal  Ciudadanos),
adopta el següent ACORD:

Primer.  Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal de
l'Ajuntament  de  Xàtiva,  que  té  com  a  objecte  la   creació,  supressió  i
transformació de les places següents:

• Supressió d’una plaça vacant  de la plantilla de personal  funcionari  de
l’Ajuntament  de  Xàtiva,  de  Tècnic  Mig  de  Gestió  de  l’Escala
d’Administració  General,  Subescala de Gestió,  Grup de Titulació  A2,  i
creació  d’una  plaça  de  la  plantilla  de  personal  funcionari,  Escala
d'Administració  Especial,  Subescala  de  Serveis  Especials,  Classe
Comeses Especials, categoria Tècnic Mitjà, Grup de Titulació A2, el lloc
de treball de la qual està vinculat al Departament 3F Turisme i Castell,
atenent  a  les  necessitats  de  recursos  humans  específics  en  el
Departament de Turisme-Castell.

• Modificar  la  naturalesa  de  dues  places  de  la  plantilla  de  personal
funcionari  de  l'Escala  d'Administració  Especial,  Subescala  Serveis
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Especials, Classe Personal d'Oficis, Categoria Oficial, Grup de titulació
C2, que corresponen als llocs de treball de Guardes Rurals, que integren
el Departament 5E02 Agricultura del Decret d'Organització dels Serveis
Municipals  de  l'Ajuntament  de  Xàtiva,  tranformant-les  en  places  de
naturalesa laboral, pertanyent a Personal d’Oficis, Categoria Oficial, Grup
de titulació C2, atès que les funcions inherents al lloc no són reservades
per  als  funcionaris  i  impliquen  l’exercici  de  tasques  manuals  que
requereixen esforç físic i són propies d'un ofici concret.

• Modificar la naturalesa d'una plaça de la plantilla de personal funcionari
de  l'Escala  d'Administració  Especial,  Subescala  Serveis  Especials,
Classe  Personal  d'Oficis,  Categoria  Oficial,  Grup  de  titulació  C2,  que
correspon  al  lloc  de  treball  d'Oficial  de  Manteniment  de  Instal·lacions
Esportives,  que  integren  el  Departament  4D01  Esports  del  Decret
d'Organització  dels  Serveis  Municipals  de  l'Ajuntament  de  Xàtiva,
transformant-la en una plaça de naturalesa laboral, pertanyent a Personal
d’Oficis,  Categoria Oficial,  Grup de titulació  C2, atès que les funcions
inherents  al  lloc  no  són  reservades  per  als  funcionaris  i  impliquen
l’exercici de tasques manuals que requereixen esforç físic i són propies
d'un ofici concret.

• Transformar  una  plaça  de  la  plantilla  de  personal  laboral,  Personal
d'Oficis, Categoria Operari, Grup de titulació AP, que correspon al lloc de
treball  de  Peó  de  Jardins,  en  una  plaça  de  la  plantilla  de  personal
funcionari,  Subaltern  d'Administració  General,  Subescala  Subalterna,
Grup  de  titulació  AP  el  lloc  de  treball  de  la  qual  està  vinculat  al
Departament  3B03,  Casa  de  la  Cultura,  CCX  i  Sant  Doménech,  en
congruència a l’establert en la Resolució d’Alcaldia número 2013-0116,
de 5 d’abril  de 2013 i  en la Relació de Llocs de Treball  aprovada pel
plenari el dia 2 de desembre de 2013.

• Modificar  la  categoría  profesional  de  la  plaça  de  Vicesecretari  de  la
plantilla de personal funcionari que corresponen un lloc integrant en la
escala de funcionaris  d’administració  local  amb habilitació  de  caràcter
nacional, transformant la seua classificació, des de l’actual subescala de
secretaria-intervenció, Grup de titulació A1, a una nova classificació en la
subescala  de  secretaria,  categoria  d’entrada,  Grup  de  titulació  A1,
ateses  les  funcions  de  responsable  del  departament  de  coordinació
jurídica  i  defensa  en  judici  que  li  atribueix  el  Decret  d'organització
municipal,  que es fonamenta en les noves funcions afegides a les de
col.laboració  amb  la  secretaria  general,  funcions  que  requereixen  de
major exigència tècnica i qualificació professional, abandonant el vessant
econòmica (pròpia de la intervenció) i centrant-la en l'aspecte netament
jurídic (propi de la secretaria) en la categoria d'entrada (immediatament
darrere de la categoria superior que correspon a la secretaria general).

• Creació de dues places de la plantilla de personal funcionari d'Agent de
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la  Policia  Local,  pertanyent  a  l'Escala  de  l'Administració  Especial,
Subescala  de Serveis  Especials,  Classe Policia  Local,  Escala  Bàsica,
Grup de titulació C1, atenent a les necessitats de recursos humans en
dita àrea.

Segon. Aprovar  inicialment  la modificació  de  la  Relació  de  Llocs  de
Treball d’aquest Ajuntament, modificant la denominació dels llocs de treball que
a continuació es detalla, sense repercussió econòmica ja que no afecten a les
característiques dels llocs:

• Modificació  de  la  denominació  del  LLoc  de  Treball  Enginyer  Tècnic
Topògraf, ocupat per Juana Maria Borrás Gómez, passant a nomenar-se
Enginyer Tècnic.

• Modificació  de  la  denominació  del  LLoc  de  Treball  Enginyer  Tècnic
Inspector, ocupat per Pedro Miñarro Hernández, passant a nomenar-se
Enginyer Tècnic.

• Modificació  de  la  denominació  del  LLocs  de  Treball  Guardes  Rurals,
ocupats per Gregorio Moya Sanz i Antonio Perales Morales, passant a
nomenar-se Oficials Rurals.

• Modificació  de  la  denominació  del  LLoc  de  Treball  Oficial  de
Manteniment,  ocupat  per  Carlos  Vila  Perucho,  passant  a  nomenar-se
Oficial.

• Modificació de la denominació del LLoc de Treball Auxiliar d’Oficis de la
Universitat,  ocupat per Carmen Sanchis Cucarella, passant a nomenar-
se Auxiliar d’Equipaments Públics

• Modificació de la denominació del LLoc de Treball Auxiliar  ocupat per
Amparo Boils Peropadre, passant a nomenar-se Auxiliar d’Equipaments
Públics

• Modificació  de  la  denominació  del  LLoc  de  Treball  Tècnic  Esportiu,
ocupat per Jose Enrique Sanchis Calabuig, passant a nomenar-se Oficial
d’Activitats Esportives.

• Modificació de la denominació del LLoc de Treball Oficial de Manteniment
de Instal.lacions esportives, ocupat per Mateo Manuel Burgos Ordónez,
passant a nomenar-se Oficial.

Tercer.  De igual manear, aprovar inicialment la modificació de la Relació
de Llocs de Treball d'aquest Ajuntament, suprimint el lloc de treball d’AFIC, amb
un Complement Específic de 1300 punts i un nivell de Complement de Destí 24,
creant un lloc de treball  de Tècnic Mitjà de Desevolupament Turístic, valorant dit
lloc de treball d’acord amb les funcions a realitzar en el mateix, que consten en
l’informe  del  Director  de  l’Àrea  Cultural,  quedant  fixada  en  un  Complement
Específic  de  1300  punts  i  un  nivell  de  Complement  de  Destí  24  i  que  a
continuació es detalla: 
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Lloc: TÈCNIC MIG DE DESENVOLUPAMENT TURISTIC vinculat a Turisme i Castell

Factor : Punts

A4
INGENIERIA TECNICA, DIPLOMADO 
UNIVERSITARIO. FP III

400

B5 ESPECIALIZACION ALTA 200
C5 DE 19 A 24 MESES 150
D2 CONTROL PERSONAL SIN MANDO 25
E3 MEDIA REPERCUSION 225
F3 NIVEL MEDIO DE ESFUERZO INTELECTUAL 50
G1 SIN ESFUERZO FISICO 0
H2 ACUMULACION DE TAREAS 25
I1 SIN PELIGROSIDAD ESPECIAL 0
J1 JORNADA ORDINARIA NORMAL 0
K1 DEDICACION NORMAL 0

L3
INCOMPATIBILIDAD PARCIAL PARA 
PROFESIONES

150

M3 INCIDENCIA MEDIA 75
N1 NINGUNA APORTACION 0

TOTAL 1300

Quart.  Sotmetre  el  present  acord  a  informació  pública  per  termini  de
quinze dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València,
durant  el  qual  els  interessats  podran  examinar  l'expedient  i  presentar  les
al·legacions  i  reclamacions  que  estimen  pertinents.  Igualment,  donar  tràmit
d'audiència per termini de quinze dies a les persones directament afectades  per
la modificació de la Relació de Llocs de Treball. Transcorregut aquest termini, si
no  s'han  presentat  al·legacions,  s'entendrà  elevat  a  definitiu  aquest  acord
d'aprovació inicial.

La  presidència  li  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 seua reproducció:

Àudio:  02.mp3

Vídeo:  http://videople.es/472
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3r.-  EXP.  NÚM.   4205/2017,  APROVACIÓ  DEL  PRESSUPOST
GENERAL DE L'ANY 2018.

Pel  Secretari,  se  n’adona  de  l’expedient  instruït  per  a  l’aprovació  del
Pressupost General per a l’exercici 2018, que comprén el del propi Ajuntament,
el  de  l’Organisme  Autònom  Consell  Esportiu  i  el  de  la  Societat  Econòmica
Municipal PROEXA SA, elaborat de conformitat amb allò que s’ha preceptuat en
els articles 162 i següents del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.

Vist que l’expedient ha estat fiscalitzat per la interventora i que consten el
seus informes sobre l’avantprojecte de pressupost general i sobre el compliment
de l’estabilitat pressupostària.

Vist  el  dictamen favorable de la Comissió de Règim Interior,  Hisenda i
Especial de Comptes, de data 20 d’octubre de 2017.

El  Ple de l'Ajuntament,  per quinze vots a favor (el  vot  del  Sr.  Alcalde-
President, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els tres vots de les
regidores del grup municipal Compromís i els cinc vots dels regidors del grup
municipal EUPV: AC), cinc vots en contra  (els quatre dels regidors del  grup
municipal PP i un del regidor del grup municipal Ciudadanos) i cap abstenció,
adopta el següent ACORD:

Primer. Aprovar el Pressupost General per a l’exercici 2018 format pel de
l’Ajuntament, el Consell Esportiu i la societat municipal PROEXA SA, i la plantilla
de personal amb el següent resum:

DESPESES

Pressupost
Ajuntament

Pressupost
Consell

Esportiu

PROEXA Pressupost
General

Deducció
transferèncie

s
internes

Pressupost
Consolidat

C-I Personal 9.646.396,35 135.170,00 9.781.566,35 9.781.566,35
C-II Compra de bens 

corrents
8.596.361,14 862.700,00 44.930,00 9.503.991,14 9.503.991,14

C-III Interessos 254.389,96 2.700,00 2.200,00 259.289,96 259.289,96
C-IV Transferencies corrents 1.762.385,72 278.600,00 2.040.985,72 1.075.000,00 965.985,72
C-VI Inversions 3.047.030,23 48.000,00 3.095.030,23 3.095.030,23
C-IX Amortització prestecs 1.778.436,60 1.778.436,60 1.778.436,60

TOTAL DESPESES 25.085.000,00 1.144.000,00 230.300,00 26.459.300,00 1.075.000,0
0

25.384.300,00

INGRESSOS
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Pressupost
Ajuntament

Pressupost
Consell

Esportiu

PROEXA Pressupost
General

Deducció
transferèncie

s
internes

Pressupost
Consolidat

C-I Impostos directes 11.422.200,00 11.422.200,00 11.422.200,00
C-II Impostos indirectes 270.100,00 270.100,00 270.100,00
C-III Taxes i altres ingressos 3.467.000,00 233.082,00 3.700.082,00 3.700.082,00
C-IV Tranferencies corrents 7.228.100,00 900.000,00 175.000,00 8.303.100,00 1.075.000,00 7.228.100,00
C-V Ingressos patrimonials 394.600,00 10.918,00 55.300,00 460.818,00 460.818,00
C-VII Transferencies de 

capital
678.000,00 678.000,00 678.000,00

C-IX Passius financers 1.625.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00

TOTAL INGRESSOS 25.085.000,00 1.144.000,00 230.300,00 26.459.300,00 1.075.000,0
0

25.384.300,00

PLANTILLA DE PERSONAL
PERSONAL FUNCIONARI

                                                                                                              ............................................................................................................  GRUP
                                                                                                          ........................................................................................................  PLACES

1.HABILITACIÓ NACIONAL
SECRETARIA Categoria Superior ...........................................................A1 1
INTERVENCIÓ Categoria Superior..........................................................A1 1
VICESECRETARIA Categoria Entrada....................................................A1 1
TRESORERIA...........................................................................................A1 1

2.ADMINISTRACIÓ GENERAL
A SUBESCALA TÈCNICA
TÈCNIC.....................................................................................................A1 3
B SUBESCALA GESTIÓ..........................................................................A2 5
C SUBESCALA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIU......................................................................................C1 16
D SUBESCALA AUXILIAR
AUXILIAR ................................................................................................C2 14
E SUBESCALA SUBALTERN
SUBALTERNO.........................................................................................AP 15

3.ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
A SUBESCALA TECNICA
a) CATEGORIA TÈCNIC SUPERIOR......................................................A1 9
b) CATEGORIA TÈCNIC MIG...................................................................A2 9
c) CATEGORIA TÈCNIC AUXILIAR.........................................................C1 1
B SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS

1.CLASSE POLICIA LOCAL
a) ESCALA SUPERIOR............................................................................A1 1
b) ESCALA TÈCNICA...............................................................................A2 3
c) ESCALA BÀSICA.................................................................................C1 53
d) ESCALA AUXILIARS............................................................................C1 1

2. CLASE COMESES ESPECIALS
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a) CATEGORIA TECNICO SUPERIOR....................................................A1 20
b) CATEGORIA TECNICO MEDIO...........................................................A2 7
c) CATEGORIA TECNICO AUXILIAR......................................................C1 10
d) CATEGORIA AUXILIAR.......................................................................C2 9

3. CLASSE PERSONAL D'OFICIS
CATEGORIA ENCARREGAT...................................................................C1 1
CATEGORIA ENCARREGAT...................................................................C2 2
CATEGORIA OFICIAL..............................................................................C2 0
CATEGORIA OFICIAL (a extinguir)..........................................................C2 5
CATEGORIA OPERARI (a extinguir).......................................................AP 6

PERSONAL LABORAL
PROFESSORS CONSERVATORI (a entinguir).......................................A1 5

PERSONAL D'OFICIS
CATEGORIA OFICIAL..............................................................................C2 21
CATEGORIA OPERARI...........................................................................AP 22

PERSONAL EVENTUAL
RESPONSABLE GABINET D'ALCALDIA................................................C1 1
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ I PREMSA...................................C1 1
RESPONSABLE SECRETARIA DEL GM COMPROMÍS                            ........................  C2             1
TOTAL........................................................................................................... 245

Segon. S’aproven  les  plurianualitats  que  consten  al  pressupost
d’inversions i que, en els percentatges i anualitats corresponents, figuren en les
bases d’execució.

Tercer. De conformitat amb l'article 165 del text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals, es dictaminen favorablement les bases d'execució que
regiran la gestió del mencionat pressupost, en el que consten les condicions que
regiran la contractació del préstec pel finançament del pressupost d'inversions.

Quart. En compliment d'alló establert a l'article 166.3 del TRLRHL es dona
compte al Ple del nou exercici afegit al Pla Director d'Inversions.

Cinquè. En compliment del que estableix l’article 16.2 del RD 1463/2007,
d’Estabilitat Pressupostària, s’adona al Ple de la Corporació de l’informe de la
interventora sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

Sisè. Continuar l'expedient pels tràmits administratius assenyalats en els
articles 168 i 169 del text refós de la Llei Reguladora dels Hisendes locals, per a
l'aprovació definitiva del Pressupost, mitjançant la seua exposició al públic en el
Butlletí Oficial de la província, durant quinze dies, a fi que els interessats puguen
examinar-ho  i  presentar  reclamacions  davant  del  Ple.  El  Pressupost  és
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considerarà  definitivament  aprovat  si  no  és  presenten  reclamacions;  en  cas
contrari, el Ple disposarà d'un mes per a resoldre-les.

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:  03.mp3

Vídeo:  http://videople.es/473

4n.-  EXP.  NÚM. 4728/2017,  APROVACIÓ  DEL   PACTE  VALENCIÀ
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA. 

Vista la proposta  de la regidora Dona i  Igualtat,   comunicant  que, el
Consell ha impulsat el Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista,
que recull les propostes de la Subcomissió sobre l’erradicació de la violència de
gènere de Les Corts i de l’informe sobre l’atenció i protecció a les víctimes del
Síndic de Greuges, i va de la mà dels moviments socials feministes que lluiten
per la igualtat, fent un front comú des de les institucions, i comprometent-nos en
accions  concretes  encaminades  a  l’erradicació  del  patriarcat  en  la  societat
valenciana.

Atès  que   amb  aquest  pacte,  les  institucions  valencianes,  els  partits
polítics,  les  universitats,  els  mitjans  de comunicació,  els  cossos  de justícia  i
seguretat pública, entitats i organitzacions de la societat civil i la ciutadania ens
comprometem a lluitar contra tot tipus de violència cap a les dones, en tots els
vessants. 

Atès que consta en el dictamen de la Comissió Informativa Sociocultural i
de Promoció Econòmica, que pel President manifesta en la sessió celebrada en
data  18  d’octubre  de  2017,  que  li  agradaria  que  el  Pacte   fóra  aprovat  per
unanimitat de tots els grups polítics, aixi como donar lectura al Manifest, el qual
procedeix a donar lectura íntegra, el qual a continuació s’adjunta en el seu tenor
literal:

“La desigualtat  estructural,  la  discriminació  i  l’opressió  basada  en el  gènere com a
mecanisme social que utilitza el patriarcat per a subjugar les dones respecte als homes i
al constructe social d’allò “masculí” té, entre les pitjors conseqüències, l’assassinat de
dones.
 Des que hi ha dades oficials, només a l’Estat espanyol, han sigut assassinades més
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dones,  i  els seus fills  i  filles, que víctimes hi  va haver del terrorisme d’ETA. Davant
d’aquesta  situació  d’emergència  nacional,  la  societat  valenciana,  liderada,
especialment, pels moviments feministes i pels col·lectius de dones, ha interpel·lat les
diferents  administracions  per  a  arribar  a  un  pacte  d’Estat  contra  les  violències
masclistes. 
El 21 d’octubre de 2015, les Corts Valencianes van aprovar la creació d’una comissió —
posteriorment subcomissió— d’estudi per a l’eradicació de les violències de gènere amb
la finalitat d’impulsar un pacte autonòmic contra la violència que pateixen les dones i per
la igualtat de gènere. Un treball reflexiu, participat i dialogat amb la societat civil i les
persones expertes, tant en la legislació, les mancances i els problemes derivats de la
seua  aplicació,  com  en  la  conceptualització  de  la  violència  masclista.  Un  treball,
l’Informe sobre l’estudi de les violències masclistes a la Comunitat Valenciana i per a la
creació d’un pacte autonòmic contra la violència que pateixen les dones i per la igualtat
de gènere,  conclòs el  7 de juliol  de 2017 per unanimitat  i  fora de tota confrontació
partidista, que serveix com a base d’aquest pacte. 
El 10 d’abril de 2017, la Generalitat va convocar les persones representants dels partits
polítics, agents econòmics i socials, universitats, entitats feministes, col·lectius de dones
supervivents, tercer sector, mitjans de comunicació, cossos de seguretat, Administració
de Justícia i el conjunt de les administracions públiques valencianes per a treballar en el
Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista. Un pacte basat en el consens,
en el  treball  de la subcomissió de les Corts i  de diferents 4 meses de treball  de la
Vicepresidència i de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, en el marc de la
Convenció sobre l’eliminació de tota forma de discriminació contra la dona (CEDAW); el
Conveni  d’Istanbul,  especialment  contra  el  tràfic  de  dones  i  criatures  amb  fins
d’explotació sexual; la Declaració Universal dels Drets Humans, i de les competències
pròpies de la Comunitat. 
El Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista interpel·la les diferents parts
que hi  intervenen perquè assumisquen i  desenvolupen 293 compromisos i  mesures
concretes per a combatre la violència masclista i treballar per una societat basada en la
cultura de la no-violència, la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i que respecte
la diversitat i els drets humans, per a desenvolupar les mesures i accions en els pròxims
5 anys. 
El Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista inclou en l’agenda pública
valenciana la lluita col·lectiva contra les violències masclistes i per la igualtat de gènere.
 Una oportunitat per a enderrocar els murs que encara hui invisibilitzen la violència de
gènere i masclista i la consideren un fet privat i domèstic, i socialitzar-la com un conflicte
polític, social, cultural i simbòlic.
 Un  manifest  de  sororitat  de  totes  les  administracions  públiques  valencianes  i  les
organitzacions socials, econòmiques, culturals i acadèmiques amb les dones víctimes
de violència de gènere, i un missatge inequívoc de confrontació amb els agressors i la
violència que exerceixen. 
El Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista s’estructura en cinc eixos, 21
objectius i 293 mesures concretes amb l’objectiu de transformar la societat i eradicar les
violències contra les dones.
 La feminització de la societat vinculada als valors tradicionalment atorgats a les dones,
com la cultura de la no-violència, el diàleg, la gestió de les emocions i l’horitzontalitat.
 La promoció de l’equilibri entre l’esfera pública i privada, reproductiva i productiva, la
raó i les emocions. Un equilibri basat en la recuperació de la memòria i les genealogies
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de dones, així com l’empoderament d’aquestes com a nous referents socials.
 Una causa col·lectiva a la  qual cal  sumar els  homes, des del treball  de les noves
masculinitats, i la seua despatriarcalització.
 Teixir sinergies amb la pèrdua  de privilegis dels homes i l’alliberament d’opressions de
les  dones  per  a  garantir  una  societat  més  lliure,  segura  i  inclusiva.  Un  canvi  de
paradigma que ha de fonamentar-se en una escola coeducativa,  en uns mitjans de
comunicació  responsables  amb  perspectiva  de  gènere,  uns  usos  de  temps
coresponsables i un nou espai públic que permeta el desenvolupament de relacions
saludables, crítiques i lliures. 
Un  canvi  de  paradigma  cultural  que  ha  d’anar  emparellat  amb  una  transformació
socioeconòmica que permeta  tant  el  canvi  de forma de vida com la  independència
econòmica de les dones per a garantir l’autonomia personal d’aquestes.
 Un pacte contra la violència de gènere i masclista que treballa sobre les causes i les
arrels  del  conflicte  de  les  violències  masclistes,  però  paral·lelament  també  dóna
resposta a les conseqüències d’aquesta desigualtat estructural i aquesta discriminació.
 La millora de la coordinació institucional i el treball en xarxa per a donar una atenció
integral a les dones víctimes de violència de gènere i als fills i filles d’aquestes, des de
la interseccionalitat i la inclusió activa. 
Un disseny de polítiques públiques des de la prevenció i la sensibilització, la detecció i
la  intervenció,  l’acompanyament  i  la  recuperació  biopsicosocial  de  les  dones,  la
rehabilitació dels agressors i la reinserció sociolaboral de les dones supervivents.
 Unes polítiques públiques desenvolupades per personal amb formació específica en
perspectiva de gènere i violència masclista. 
Una aposta per la intel·ligència col·lectiva i l’empatia contra la violència masclista i les
desigualtats, una suma de compromisos i voluntats, de mesures i accions concretes que
cada  una  de  les  persones  i  institucions  que  hi  intervenim  ens  comprometem  a
desenvolupar per a eradicar totes les formes de violència cap a les dones.
Aquest manifest, així com el Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista, és
un  document  obert  al  qual  persones  individualment  o  altres  organitzacions,
independentment de les promotores, podran subscriure’s i sumar noves accions pròpies
per a combatre les violències masclistes, ja que totes i tots tenim molt a fer.”

Vist  el  dictamen   favorable  de  la  Comissió  Informativa  Permanent
Sociocultural i Promoció Econòmica,  ordinària de data 18 d’octubre de 2017.

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

Primer. Subscriure  el  Pacte  Valencià  contra  la  Violència  de  Gènere  i
Masclista.

Segon. Llegir el manifest contra la Violéncia de Gènere i Masclista.

Tercer. A  complir, fer complir i promoure aquest pacte.

Quart. A blindar els recursos materials, personals i econòmics i  garantir
l’augment de la dotació pressupostària necessària per a poder desenvolupar i
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implementar els objectius d’aquest pacte.

Cinquè. Instar  als/les  membres  de  la  corporació  a  subscriure  aquest
pacte individualment.

Sisè. Traslladar el present acord al Consell, als grups parlamentaris de les
Corts Valencianes, a les associacions feministes del País Valencià i al Consell
Municipal de les Dones per la Igualtat.

La  presidència  dóna  la  paraula  als  portantveus  dels  grups  polítics
municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar en el fitxer d'àudio
adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar l'enllaç
en el seu navegador web per a la reproducció:

Àudio:  04.mp3

Vídeo:  http://videople.es/474

5è.-  EXP.  NÚM.  4098/2017,  APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA
“MODIFICACIÓ  DE  L’ORDENANÇA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE
L'OCUPACIÓ  DE  LA  VÍA  PÚBLICA  MITJANÇANT  TAULES,  CADIRES  I
ALTRES ELEMENTS AUXILIARS”.

Vista la proposta de la regidoria d'Urbanisme, de data 13 d'octubre de
2017,  en  la  que sol.licita  que es  redacte  projecte  per  a  la  modificació  de la
Ordenança reguladora de les condicions de l'ocupació de la vía pública.

Vista la exposició de motius en el que consta:
• Que la instal·lació de taules i cadires per part d'establiments d'hosteleria

a la vía pública de Xàtiva, constitueix una tradició en harmonia amb el
clima càlid de la ciutat, els costums dels seus veïns i el seu afany de
gaudir  d'espais  a  l'aire  lliure,  sent  una  mostra  més  del  dinamisme  i
manera  de  viure  de  la  nostra  ciutat.  No  obstant  això,  aquestes
instal·lacions  han  d'estar  subjectes  a  limitacions  i  condicions  que
permeten compatibilitzar, de la millor manera possible, l'ús dels espais
públics amb taules i cadires, amb el dret dels veïns al descans i al lliure
trànsit per les zones esmentades.

• Que l'Ordenança actualment en vigor (aprovada en ple del dia 3 de juny
de 2013) soluciona el buit reglamentari pel que fa als tancaments dels
espais destinats a la instal·lació de les taules i cadires, tenint en compte
que l'anterior Ordenança municipal només feia referència a la instal·lació
de  para-sols.  La  proliferació  de  tancaments  obligava  a  aquesta
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administració  a regular  les condicions i  característiques per  a  la  seva
autorització.

• Que no obstant això, cal fer una nova revisió motivada per la necessitat
de donar solució a una sèrie de defectes que durant la seva vigència
s'han  pogut  observar,  s'ha  regulat  el  procediment  sancionador,  s'han
recollit  en un nou artículat  tots aquells aspectes relatius a la taxa per
ocupació  de  la  vía  pública,  s'han  inclòs  en  l'àmbit  d'aplicació  de  la
present Ordenança els elements auxiliars,  considerant  que produeixen
"de facto" ocupació de la vía publica i per tant s'han d'entendre subjectes
a prèvia autorització,  amb independència del tipus de establiment que
pretengua instal·lar-los i finalment, s'ha recollit el procediment que han de
seguir  tots  aquells  interessats  en  ocupar  la  vía  pública  amb caràcter
eventual  i  sense  ànim  de  lucre,  incloent  les  instal·lacions  eventuals,
portàtils o desmuntables, com els anomenats castells inflables.

Vist l’informe proposta del departament d’urbanisme, per a l’aprovació de
dita modificació, fiscalitzat de conformitat per l’Intervenció Municipal.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment i Seguretat, de 19
d'octubre de 2017, proposant al Ple de la Corporació l’aprovació inicial de dita
modificació.

El  Ple  de  l'Ajuntament,  per  tretze  vots  a  favor  (el  vot  del  Sr.  Alcalde-
President, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els tres vots de les
regidores del grup municipal Compromís i els tres vots dels regidors del grup
municipal EUPV: AC presents),  set abstencions  (els quatre dels regidors del
grup municipal  PP, un del  regidor  del  grup municipal  Ciudadanos,  i  dos dels
regidors  del  grup  municipal  EUPV:AC,  Sr.  Miquel  Lorente  López  i  Sr.  Alfred
Boluda Perucho, per absència en el moment de la votació) i cap vot en contra,
adopta el següent ACORD:

Primer.  Aprovar  inicialment  la  Modificació  de  l'Ordenança  municipal
reguladora de les condiciones de l'Ocupació de la vía pública, amb la redacció
que consta en l’informe proposta incorporat a l’expedient.

Segon. Sotmetre el present acord d'aprovació inicial de la modificació de
l'Ordenança  municipal  de  les  condicions  de  l’ocupació  de  la  vía  pública,  a
informació pública, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tauler
d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguen presentar
reclamacions  o  suggeriments,  que  seran  resoltes  per  la  Corporació.  De  no
presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà
aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.
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Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica
d'aquest Ajuntament.

Tercer.  Facultar  al  Sr.  Alcalde-President  per  a  subscriure  i  signar  tota
classe de 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:  05.mp3

Vídeo:  http://videople.es/475

6è.-  EXP. NÚM. 4500/2017,  APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA
MUNICIPAL REGULADORA DE LES CONDICIONS PER A L'OCUPACIÓ DE
LA VÍA PÚBLICA DURANT EL PERIODE NADALENC.

Vista la proposta de la regidoria de Medi Ambient d'aquest Ajuntament, de
data  6  d'octubre  de  2017,  en  la  que  sol·licita  que  es  redacte  projecte
d'Ordenança reguladora de les condicions de l'ocupació de la vía pública durant
el periode nadalenc.

Vista l'exposició de motius en el que consta que donada la gran afluència
de visitants que durant els últims anys s'ha produït durant la celebració de la Fira
d'agost,  es feia  necessari  regular,  mitjançant  la  corresponent  Ordenança,  les
condicions que s'havien de complir per a instal·lar les atraccions, llocs de venda,
aparadors,  etc.  i  que de la mateixa manera, durant el  període nadalenc s'ha
pogut  observar  com  augmentava  l'afluència  de  visitants  al  nostre  Betlem
Municipal i  al  passeig de l'Albereda, així com un augment considerable en el
nombre d'atraccions, llocs de venda, activitats, etc. Tot açò posa de manifest la
necessitat de regular també les condicions que s'han de complir per a ocupar la
via pública durant el període nadalenc.

Vist l’informe proposta del departament d’urbanisme, per a l’aprovació de
dita modificació, fiscalitzat de conformitat per l’Intervenció Municipal.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment i Seguretat, de 19
d'octubre de 2017, proposant al Ple de la Corporació l’aprovació inicial de dita
Ordenança.
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El Ple de l'Ajuntament,  per quinze vots a favor (el  vot  del  Sr.  Alcalde-
President, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els tres vots de les
regidores del grup municipal Compromís i els cinc vots dels regidors del grup
municipal  EUPV:  AC),  cinc  abstencions   (els  quatre  dels  regidors  del  grup
municipal PP i un del regidor del grup municipal Ciudadanos) i cap vot en contra,
adopta el següent ACORD:

Primer. Aprovar  inicialment  l'Ordenança  municipal  reguladora  de  les
condiciones de l'Ocupació de la vía pública durant el periode nadalenc, amb la
redacció que consta en l'informe proposta incorporat a l’expedient.

Segon. Sotmetre  el  present  acord  d'aprovació  inicial  de  l'Ordenança
municipal reguladora de les condicions de l’ocupació de la vía pública durant el
periode nadalenc, a informació pública, amb publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i  tauler d'anuncis de l'Ajuntament,  pel termini de trenta dies perquè
puguen  presentar  reclamacions  o  suggeriments,  que  seran  resoltes  per  la
Corporació.  De  no  presentar-se  reclamacions  o  suggeriments  en  l'esmentat
termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés
pel Ple.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica
d'aquest Ajuntament.

Tercer. Facultar  al  Sr.  Alcalde-President  per  a  subscriure  i  signar  tota
classe de 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:  06.mp3

Vídeo:  http://videople.es/476

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:
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Números des del 457 fins al 512 (corresponents al mes de setembre 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.

9è.- 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 havien  estat
dictaminats prèviament. Aquestes ratificacions s'acorden per unanimitat dels vint
membres presents.

9è.1.- EXP. NÚM. 4778/2017, PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA DE
LA CIUTAT  DE  XÀTIVA A CAPITAL  CULTURAL  VALENCIANA,  DINS  LA
CONVOCATÒRIA  DE  LA  CONSELLERIA  D'EDUCACIÓ,  INVESTIGACIÓ,
CULTURA I ESPORT, DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Pel Sr. Regidor de Cultura i Patrimoni, s'explica la proposta presentada en
data 23 d'octubre de 2017, del següent tenor literal:

“Vista la convocatòria de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport,  de  la  Generalitat  Valenciana,  del  projecte  Pla  Estratègic  Cultural
Valencià 2016-2020, una eina fonamental que guiarà les polítiques culturals des
del Consell en les pròxims anys.

Considerant que, dins de les finalitats d'aquest Pla està la d'impulsar la
gestió  de  les  infraestructures  culturals,  els  recursos  públics,  etc.,  sent  uns
objectius més importants d'aquest Pla, el Projecte “Capital Cultural Valenciana
(CCV)”, que te com principal finalitat:

- Descentralitzar  una part de l'oferta cultural que es promou habitualment des
del Consell.
-  Millorar la comunicació  entre la Conselleria i els productors, distribuïdors i
programadors culturals que hi ha al llarg i ample del territori.
- Garantir el dret d'accés universal a la cultura, garantit per la legislació vigent
i eix fonamental del Pla Estratègic de la Conselleria.
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-  Generar  activitat  econòmica  en  la  ciutat  guardonada  i  en  la  seua  zona
d'influència a través del  turisme cultural  i  dels  projectes empresarials  que
puguen sorgir, en l'àmbit de la cultura, al caliu de la capitalitat.
- Propiciar espais de trobada (congressos, exposicions, cursos…) en punts del
territori que no siguen (o no sempre) les capitals provincials.
-  Vertebrar el territori  afavorint els intercanvis culturals i els desplaçaments a
aquelles ciutats que siguen mereixedores del guardó.

Resultant que, un dels requisits de la convocatòria és presentar una carta
de motivació i altra documentació, així com un acord plenari sol·licitant acollir-se
a l'esmentat Projecte per a optar a la candidatura de Xàtiva com Capital Cultural
Valenciana.”

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

Primer.  Aprovar  la  sol·licitud  d'adhesió  al  projecte  de  la  Generalitat
Valenciana i la  presentació de la ciutat de Xàtiva a la convocatòria de Capital
Cultural  Valenciana  (CCV).  Iniciar  totes  aquelles  gestions  documentals  i
administratives conduents a eixa finalitat.

Segon. Que  es  remetesca  certificat  d'aquest  acord  a  la  Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de la Generalitat Valenciana, dins del
termini fixat a l'efecte en la pròpia convocatòria.

La  presidència  dóna  la  paraula  als  portantveus  dels  grups  polítics
municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar en el fitxer d'àudio
adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar l'enllaç
en el seu navegador web per a la reproducció:

Àudio:  09.01.mp3

Vídeo:  http://videople.es/477

9è.2.-  MOCIÓ  PRESENTADA PELS  PORTANTVEUS  DELS  GRUPS
MUNICIPALS PSPV-PSOE I COMPROMÍS PER UN FINANÇAMENT I UNES
INVERSIONS JUSTES.

Es  dóna  lectura  pel  Sr.  Secretari,  de  la  Moció  presentada  pels
Portantveus  dels  Grups  municipals  PSPV-PSOE  i  COMPROMÍS,  el  dia  25
d'octubre de 2017 i registre d'entrada número 10884, per un finançament i unes
inversions justes, del següent tenor literal:

EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA
PLE ORDINARI NÚM. 10, DE 28 D'OCTUBRE DE 2017

31

http://videople.es/477


“El pròxim mes de març es compliran 40 anys de la creació del Consell del País
Valencià, un esforç compartit en el qual es va implicar tota la societat i que va
desembocar en l'Estatut d'autonomia, aprovat en l’any 1982, que va permetre la
recuperació de la capacitat dels valencians i de les valencianes de decidir el seu
futur. 

Quatre dècades més tard ens trobem en un moment  que requereix  aqueixa
mateixa unitat per fer-nos escoltar i aconseguir un futur sense més hipoteca que
la nostra capacitat per a generar riquesa, benestar i progrés.

Fins avui, cap dels diferents sistemes de finançament ha tractat amb justícia a la
Comunitat  Valenciana. Aquest mateix any, cada valenciana i  valencià rebrem
237 euros  menys  que la  mitjana de ciutadans  de l'Estat,  o  839 menys que
l'autonomia millor finançada, la qual cosa equival a un 10 % i 29 % menys de
recursos, respectivament. 

Si  sumem  infrafinançament  i  infrainversió,  enguany,  la  nostra  discriminació
aconseguirà  els  1.600  milions  d'euros,  sols  comparant-nos  amb  la  mitjana.
Estem, per tant, en una situació insòlita, tenim una renda per càpita inferior en
12 punts a la mitjana i  necessitem més d'aqueixos 1.600 milions d'euros per
acostar-nos a aquesta.

I, no obstant això, som l'autonomia que menys recursos per habitant rep; l'única
que, tot i ser pobra, aporta al conjunt de l'Estat. El resultat és insuportable per a
la ciutadania valenciana.

Davant  d’aquesta  prolongada  discriminació,  ja  en  l’any  2013  la  Comissió
d'Experts per al disseny d'un nou model de finançament va assenyalar que el
problema es remunta a l'inici dels sistemes de finançament autonòmic.

Així mateix, la Generalitat Valenciana va promoure en l’any 2013 el “Manifest per
un finançament just per a la Comunitat Valenciana” i en l’any 2016 el “Manifest
per un finançament just”, al qual van seguir acords aconseguits per unanimitat
en Les Corts Valencianes que denunciaven la marginació dels valencians i de
les valencianes en matèria de finançament i inversions.

Quatre dècades després de la nostra unitat per l'autonomia, el poble valencià ha
de reivindicar més unit que mai, que puguem aconseguir plenament els drets
reconeguts en la nostra constitució. 

El poble valencià vivim un moment històric en el qual podem posar punt final a la

32



discriminació, per avançar cap a una societat més prospera i més justa.”

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 de les
regidores del grup municipal Compromís, els cinc vots dels regidors del  grup
municipal EUPV: AC i el vot del regidor del grup municipal Ciudadanos), quatre
vots  en  contra   (els  quatre  vots  dels  regidors  del  grup  municipal  PP)  i  cap
abstenció,  adopta el següent ACORD:

Primer. Exigir  una reforma immediata del  sistema de finançament que
establisca un nou model amb recursos suficients i repartits equitativament entre
totes les autonomies, que possibilite als valencians i a les valencianes tenir uns
serveis públics fonamentals dignes i exercir les nostres competències pròpies.

Segon. Un repartiment de les inversions i una execució que acabe amb el
dèficit  inversor  a  la  Comunitat  Valenciana,  que  compense  en  tot  cas  la
insuficiència inversora en els últims anys i  dedique una quantitat de recursos
ajustada al nostre pes poblacional.

Tercer. El  reconeixement  dels  dèficits  de  finançament  acumulats
directament  pel  mal  funcionament  dels  diferents  sistemes  de  finançament,  i
l’establiment de mecanismes de compensació perquè el nou model no comence
llastrant per la injustícia diferida dels anteriors.

Quart. L’adhesió al manifest “Per un finançament i unes inversions justes
per a la Comunitat Valenciana” promogut per la CEV i els sindicats UGT i CCOO.

Cinquè. Impulsar  la  tramitació  administrativa,  si  escau,  tendent  a  la
contractació per part de l’Ajuntament dels serveis necessaris per a facilitar el
trasllat de les veïnes i veïns a la manifestació que tindrà lloc a València el dia 18
de novembre de 2017.

La  presidència  dóna  la  paraula  als  portantveus  dels  grups  polítics
municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar en el fitxer d'àudio
adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar l'enllaç
en el seu navegador web per a la reproducció:

Àudio:  09.02.mp3

Vídeo:  http://videople.es/478
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9è.3.-  MOCIÓ  PRESENTADA  PELS  PORTANTVEUS  DELS  GRUPS
MUNICIPALS  EUPV-XÀTIVA I  COMPROMÍS,  DAVANT  LES  AGRESSIONS
FEIXISTES DEL PASSAT 9 D'OCTUBRE.

Es  dóna  lectura  pel  Sr.  Secretari,  de  la  Moció  presentada  pels
Portantveus  dels  Grups  municipals  EUPV-XÀTIVA i  COMPROMÍS,  el  dia  25
d'octubre  de  2017  i  registre  d'entrada  número  10924,  davant  les  agressions
feixistes del passat 9 d'octubre, del següent tenor literal:

“El  dilluns  9  d’octubre  l’extrema  dreta  rebentà  violentament  la  tradicional
manifestació  convocada  per  la  Comissió  9  d’octubre  baix  el  lema  “Si  al
Valencià.”

Una  manifestació  que  es  presentava  tensa  pels  últims  esdeveniments  a
Catalunya  i  que,  finalment,  utilizà  l’extrema  dreta  valenciana  per  agredir  els
assistents a una manifestació pacífica i lúdica que se celebra anualment des del
principi de la democràcia. 

Una contra manifestació sense permís encapçalada per grup ultradretà Yomus
paralitzà la marxa i aconseguí aïllar a una part dels manifestants on agrediren a
gent.  Una  vegada  dispersats  s’adreçaren  al  Parterre,  impedint  que  la
manifestació  finalizara  on  tradicionalment  es  dóna  lectura  del  manifest.  Per
aquest  motiu,  la  manifestació  hagué  de  desviar-se  fins  a  la  plaça  Amèrica,
encara  que  continuaven  assetjats  per  gent  amb  banderes  espanyoles  que
seguien insultant als manifestants. 

La falta d’actuació de les Forces i els Cossos de Seguretat de l’Estat, que només
actuà en moments puntuals,  deixà que els feixistes provocaren i  agrediren a
persones que estaven manifestant-se cívicament i pacífica.”

El Ple de l'Ajuntament,  per quinze vots a favor (el  vot  del  Sr.  Alcalde-
President, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els tres vots de les
regidores del grup municipal Compromís i els cinc vots dels regidors del grup
municipal EUPV: AC), cinc vots en contra  (els quatre vots dels regidors del grup
municipal PP i el vot del regidor del grup municipal Ciudadanos) i cap abstenció,
adopta el següent ACORD:

Primer.  Demanem  la  dimissió  del  delegat  del  Govern,  Juan  Carlos
Moragues, per no garantir la seguretat i el dret de manifestació, així com per
permetre la contra manifestació de l’extrema dreta. 

Segon. Donar trallat als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i
del Congrés dels Diputats. 
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Tercer. Donar  trasllat  al  Ministre  de  l'Interior  i  a  la  Ministra  de  la
Presidència i per a les Administracions Territorials. 

 La  presidència  dóna  la  paraula  als  portantveus  dels  grups  polítics
municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar en el fitxer d'àudio
adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar l'enllaç
en el seu navegador web per a la reproducció:

Àudio:  09.03.mp3

Vídeo:  http://videople.es/479

10è.  DESPATX EXTRAORDINARI.

Acabats  els  assumptes  inclosos  en  l'Ordre  del  Dia,  el  Secretari  de  la
sessió va advertir que la inclusió de qualsevol altre assumpte en l'Ordre del Dia
requeria la  justificació prèvia i declaració d'urgència per majoria absoluta del
número legal de membres de la Corporació Municipal, de conformitat amb el que
estableix l'art. 51 RD. Leg. 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós
de les disposicions  vigents en matèria  de Règim Local  i  l'article  82 del  RD
2.568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

 El Sr.  Secretari  proposa previa justificació  la declaració d’urgència de
l’assumpte  que  tot  seguit  s’assenyala,   votant  a  favor  la  totalitat  dels  vint
membres presents.

10è.1.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE
L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA, PER LA CELEBRACIÓ DEL 40 ANIVERSARI DE
LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA.

Es dóna lectura per la Portantveu del  Grup Popular,  Sra. Mª José Pla
Casanova, de la Moció presentada pel seu grup municipal, el dia 26 d'octubre de
2017 i registre d'entrada número 10951, per a la celebració del 40 Aniversari de
la Constitució Espanyola, del següent tenor literal:

“El  próximo año se cumplirán cuarenta años desde aquel  6 de diciembre de
1978, día en que el pueblo español, con un 88% de los votos, dio su respaldo al
proyecto  de  Constitución  aprobado  por  las  Cortes  Generales,  elegidas
democráticamente el 15 de junio de 1977, una fecha digna también de recuerdo,
homenaje  y  reconocimiento.  Con  ejemplar  responsabilidad  y  sentido
constructivo,  los  españoles  nos  dotamos  de  una  norma  constitucional  que

EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA
PLE ORDINARI NÚM. 10, DE 28 D'OCTUBRE DE 2017

35

http://videople.es/479


proclama  en  su  artículo  1  el  principio  fundamental  de  nuestro  sistema  de
convivencia política, al afirmar que “España se constituye en un Estado social y
democrático  de  Derecho,  que  propugna  como  valores  superiores  de  su
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. 

La etapa vivida en nuestro país hasta llegar  a  ese 6 de diciembre de 1978
constituye,  sin  duda,  una de las etapas más fascinantes de nuestra Historia
contemporánea y continúa siendo, a día de hoy, referente y modelo para otros
países que transitan de un régimen autoritario a una democracia sólida, basada
en el imperio de la ley, la participación democrática, el pluralismo político y la
defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas. 

El amplio consenso entre las fuerzas políticas de la época, tan dispares en sus
planteamientos  ideológicos  previos,  son  la  mejor  prueba  de  la  enorme
generosidad de todos en aras a lograr el acuerdo, defender el  bien común y
superar los enfrentamientos del pasado, remando todos en la misma dirección,
con  el  fin  de  convertir  España  en  una  democracia  moderna,  reconociendo
además, el  derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la
integran y la solidaridad entre ellas, tal como proclama el artículo 2. 

Los esfuerzos por buscar puntos de confluencia y la capacidad de anteponer el
sentido de Estado a las legítimas aspiraciones de los partidos políticos dieron
como fruto una Constitución que ha permitido a España consolidar su régimen
democrático y  progresar  en  todos  los  ámbitos:  crecimiento  económico,
desarrollo social, igualdad y pluralismo. 

Cuarenta  años  después,  esos  acontecimientos  y  la  madurez  democrática
demostrada merecen el  reconocimiento  de las  instituciones y  aconsejan que
desde el Ayuntamiento de Xàtiva se impulsen y promuevan aquellos actos de
homenaje que permitan a los españoles celebrar aquella fecha histórica de 1978
y transmitir a las generaciones futuras ese espíritu de acuerdo.

Recreando aquel  histórico consenso pretendemos alcanzar el  mayor acuerdo
posible  para  divulgar  el  contenido  de  la  Constitución  y,  en  definitiva,  rendir
homenaje  a  quienes hicieron posible  que bajo  el  paraguas de nuestro  texto
constitucional,  España  haya  podido  superar  enfrentamientos,  dificultades  y
conflictos y que hoy podamos presumir  de ser  una de las democracias más
prósperas y asentadas de nuestro entorno.”

El  Ple  de  l'Ajuntament,  per  dotze  vots  a  favor  (el  vot  del  Sr.  Alcalde-
President, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els quatre vots dels
regidors  del  grup  municipal  PP  i  el  vot  del  regidor  del  grup  municipal
Ciudadanos),  vuit  vots  en  contra  (els  tres  vots  de  les  regidores  del  grup
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municipal Compromís i els cinc vots dels regidors del grup municipal EUPV: AC),
i cap abstenció,  adopta el següent ACORD:

Primer. La seua adhesió als actes commemoratius que están promovent i
coordinant les Corts Generals per a la celebració el 6 de desembre de 2018, del
“Quaranta  Aniversari  de  la  Constitució  Espanyola  de  1978,”  d'acord  en  allò
acordat en la reunió de Meses conjuntes del Congrés i del Senat el passat 20 de
setembre de 2017. 

Segon. A tal fi, sol·licita participar en aquests actes, així com assumir el
compromís de realitzar, en l'ús de les competències pròpies, les activitats que se
consideren oportunes, buscant la participació de tots els ciutadans. 

Tercer. Manifesta també el seu suport al Govern de la Nació en quantes
activitats  programe per  aquesta  celebració  i  la  incorporació  a quants  actes  i
activitats puguen ser recolzats i difosos en el nostre municipi. 

Quart.  Donar trasllat d'aquestos acords a les Meses del Congrés i  del
Senat, a la Presidència i Vicepresidència del Govern.  

 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:  10.01.mp3

Vídeo:  http://videople.es/480

11è. PRECS I PREGUNTES.

Es formulen  els  següents  precs  i  preguntes  que es  poden  consultar  i
escoltar en el fitxer d'àudio adjunt al document amb el nom següent i  amb el
vídeo que podrà copiar l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:

Àudio:  11.mp3

Vídeo:  http://videople.es/481

EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA
PLE ORDINARI NÚM. 10, DE 28 D'OCTUBRE DE 2017
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I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor Alcalde alça la sessió a
les tretze hores i cinquanta cinc minuts, estenent-se la present acta per mi, el
secretari, amb el seu vist-i-plau. Com a fedatari done fe amb l'advertiment que
l'acta  es  troba  pendent  d'aprovació  i  a  reserva  dels  termes  que  resulten  de
l'aprovació d'aquesta. D'acord amb el que preveu l'article 206 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

            Vist i plau,

L'ALCALDE,                                                               EL SECRETARI,
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