CERDA BOLUDA, ROGER ( 1 de 2 )
Alcalde
Data Signatura : 25/07/2018
HASH: a156359b36f433196207ac5637e4182c

PLE DE L’AJUNTAMENT

SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 6/2018
DATA: 30 DE JUNY DE 2018
ACTA DE LA SESSIÓ
ASSISTENTS:
GRUP SOCIALISTA:

Sr.

Roger

Cerdà

Boluda

Reig
Estellés
Baraza
Aldavero
Sanchis

Sanchis
Carrasco
Lorente
López
Del Valle

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

Ignacio
Jordi
Lena
Pedro
Mariola

GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.

Miquel
Francesca
Miguel
Maria Amor
Alfred

Lorente
Chapí
Alcocel
Amorós
Boluda

López
Albero
Maset
Giménez
Perucho

Pla
Herrero

Casanova
Montagud

GRUP PARTIT POPULAR
Sra. Maria José
Sr. Jorge
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BALAGUER PALLAS, EDUARDO ( 2 de 2 )
Vicesecretario
Data Signatura : 25/07/2018
HASH: 3c0a5dc374ced871cd4d1bc01ddda0c4

Alcalde-President:

Sra. Pilar
Sr. Vicente

García
Ribes

Morell
Iborra

Suñer
Gimeno
Penadés

Tormo
Calabuig
Estrela

Giner

Company

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

Juan

No assisteix :
Sra. Xelo Angulo Luna, regidora del Grup municipal socialista, a qui el Sr.
Alcalde considera excusada.
Sr. José Francisco Domínguez Rivera, regidor del Grup municipal Partit
Popular, a qui el Sr. Alcalde considra excusat.
A la Ciutat de Xàtiva, a les onze hores i cinc minuts del dia trenta de juny
de dos mil díhuit, 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.

El Ple es constitueix vàlidament per complir els assistents amb més del
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 26 DE MAIG DE 2018
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
2
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La Corporació està assistida pel Vicesecretari, en funcions de Secretari,
Eduardo Balaguer Pallás que, a més, actua com a fedatari.

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 dinou
membres presents, s'aprova l'acta corresponent a la sessió ordinària, celebrada
el dia 26 de maig de 2018.
2n. EXP. NÚM. 3258/2018 MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE LES
CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I MODIFICACIÓ
DEL CONVENI COL·LECTIU DE CONDICIONS DE TREBALL DELS
EMPLEATS PÚBLICS SUBJECTES A RÈGIM JURÍDIC LABORAL DE
L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA: REGULARITZACIÓ DE LES MILLORES
SOCIALS PER GUARDA I CUSTÒDIA DE MENORS.
Se n'adona de l'informe de la proposta de la directora de l'àrea de
recursos humans del tenor literal següent:

Vista la proposta de la Regidora Delegada de Recursos Humans, en el
què s’expressa la procedència de regularitzar les ajudes socials per guarda i
custòdia de menors, amb caràcter temporal a l’espera d’una millor cojuntura
económica, establint uns percentatges de cobrament de l’ajuda, en funció dels
serveis prestats en l’Ajuntament o en l’Administració Pública en periodes
continuats en el temps, tant per al personal funcionari com laboral, i commutar
l’ajuda econòmica deixada de percebre si és el cas, per una mesura de
conciliació que es traduiria en una ajuda immaterial per atenció als fills i filles
referenciats.
Considerant que dita proposta ha sigut negociada i aprovada en la Mesa
General de Negociació Conjunta, en la sessió del dia 15 de juny de 2018, i
ratificada en dita Mesa del dia 21 de juny de 2018 segons s’acredita en a
diligència efectuada per la Secretària de la Mesa General de Negociació
Conjunta.
Considerant que conforme estableix l'article 32 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, la negociació col·lectiva, representació i participació dels
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“La Mesa General de Negociació Conjunta del dia 2 de maig de 2007 va
acordar l'abonament de 40 euros mensuals en concepte d'ajuda social per
guarda i custòdia de menors per cada fill i filla menor d'edat i majors fins a 23
anys que pertanguen a la unitat familiar, als treballadors i treballadores de
l’Ajuntament de Xàtiva.

empleats públics amb contracte laboral es regirà per la legislació laboral, sense
perjudici dels preceptes del Capítol IV del Títol III de la citada llei, que
expressament els són aplicable.
Atès que l'article 85 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, permet la regulació
per Conveni de les matèries d'índole econòmica, laboral, sindical i, en general,
de quantes unes altres afecten a les condicions d'ocupació.
Tenint en compte que conforme a l'article 37.1 i) del Text Refós de la Llei
de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d'octubre, poden ser objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i en
relació amb les competències de cada Administració Pública i amb l'abast que
legalment procedisca en cada cas, els criteris generals d'acció social.
Vist el que es disposa en l’article 38 del Reial Decret Legislatiu 5/2015,
citat, en el què s’establix que en el si de les Meses de Negociació
corresponents, els representants de les Administracions Públiques podran
concertar Pactes i Acords amb la representació de les organitzacions sindicals
legitimades a tals efectes, per a la determinació de condicions de treball dels
funcionaris d'aquestes Administracions.
Els Pactes se celebraran sobre matèries que es corresponguen
estrictament amb l'àmbit competencial de l'òrgan administratiu que ho subscriga
i s'aplicaran directament al personal de l'àmbit corresponent.

Vist l'informe emès pel Departament de Planificació i Gestió dels
Recursos Humans amb el conforme, fiscalitzat i signat per la Intervenció
Municipal.
Vist el dictamen favorable de La Comissió de Règim Interior, Hisenda i
Especial de Comptes sobre la proposta de les millores socials per guarda i
custòdia de menors.
El Ple de l'Ajuntament, per catorze vots a favor (el vot del Sr. AlcaldePresident, els cinc vots dels regidors del grup municipal PSOE, els cinc vots dels
regidors del grup municipal EUPV: AC i els tres de les regidores del grup
municipal Compromís), cinc abstencions (les quatre dels regidors del grup
4
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Vista la providència d’Alcaldia en la què s’indica que pel Departament de
Planificació i Gestió de Recursos Humans, es realitzen els tràmits i gestions
oportunes a l’efecte de procedir a la regularització de les ajudes socials per
guarda i custòdia de menors, d’acord amb la proposta aprovada en la Mesa
General de Negociació.”

municipal PP i la del regidor del grup municipal Ciudadanos) i cap vot en contra,
ACORDA:
Primer. Prendre en consideració l’acord consensuat en la Mesa General
de Negociació Conjunta del dia 15 de juny de 2018 i ratificat en dita Mesa el dia
21 de juny de 2018 i en conseqüència, modificar el Conveni Col·lectiu de
Condicions de Treball dels Empleats Públics Subjectes a Règim Jurídic Laboral
de l’Ajuntament de Xàtiva, incorporant una disposició addicional cinquena que,
amb una vigència de 2 anys, establirà la regulació de les ajudes socials per a
guarda i custòdia de menors, quedant redactada de la següent forma.
L’Ajuntament de Xàtiva abonarà 40 euros mensuals en concepte d'ajuda
social per guarda i custòdia de menors per cada fill o filla menor d'edat i majors
fins a 23 anys que pertanguen a la unitat familiar, als treballadors i treballadores
de l’Ajuntament de Xàtiva, que reunixquen els següents requisits:
Treballadors i treballadores que compten en el moment de fer efectiva
l’ajuda, amb serveis prestats en l’Ajuntament de Xàtiva o en l’Administració
Pública en periodes continuats en el temps, de més de 18 mesos:
Ajuda familiar per cada fill menor d'edat i majors fins a 23 anys que
pertanguen a la unitat familiar, 50% de l’import total de l’ajuda.
Treballadors i treballadores que compten en el moment de fer efectiva
l’ajuda, amb serveis prestats en l’Ajuntament de Xàtiva o en l’Administració
Pública en periodes continuats en el temps, de més de 3 anys:

Si concorren en tots dos progenitors o tutors la condició de personal
empleat públic municipal, solament es reportarà una ajuda.
L'abonament de l'ajuda referenciada mantindrà el caràcter trimestral,
abonant-se en les nòmines del mes de març, juny, setembre i desembre, en
concepte de millores socials, de caràcter extrasalarial.
El personal empleat públic que deixe de percebre aquesta ajuda per
trobar-se en els trams anterioments citats, gaudirà d’una ajuda immaterial global
per a l’atenció de tots els fills i filles referenciats, consistent en un permís
d’absència autoritzada del treball de mitja hora al dia, sense descompte
econòmic, acumulables inclòs en el temps per periodes setmanals (2 hores a la
setmana) o mensuals (1 dia al mes), en proporció a la duració del contracte,
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Ajuda familiar per cada fill menor d'edat i majors fins a 23 anys que
pertanguen a la unitat familiar, 100% de l’import total de l’ajuda.

jornada i temps treballat.
El periode de vigència d’aquesta mesura de regularització serà de 2 anys.
Segon. Prendre en consideració així mateix l’acord consensuat en la
Mesa General de Negociació Conjunta del dia 15 de juny de 2018 i ratificat en
dita Mesa el dia 21 de juny de 2018, i en conseqüència, modificar l'Acord de les
Condicions de Treball del Personal Funcionari de l'Ajuntament de Xàtiva,
incorporant una disposició addicional tercera que, amb una vigència de 2 anys,
establirà la regulació de les ajudes socials per a guarda i custòdia de menors,
quedant redactada de la següent forma:
L’Ajuntament de Xàtiva abonarà 40 euros mensuals en concepte d'ajuda
social per guarda i custòdia de menors per cada fill o filla menor d'edat i majors
fins a 23 anys que pertanguen a la unitat familiar, als treballadors i treballadores
de l’Ajuntament de Xàtiva, que reunixquen els següents requisits:
Treballadors i treballadores que compten en el moment de fer efectiva
l’ajuda, amb serveis prestats en l’Ajuntament de Xàtiva o en l’Administració
Pública en periodes continuats en el temps, de més de 18 mesos:
Ajuda familiar per cada fill menor d'edat i majors fins a 23 anys que
pertanguen a la unitat familiar, 50% de l’import total de l’ajuda.
Treballadors i treballadores que compten en el moment de fer efectiva
l’ajuda, amb serveis prestats en l’Ajuntament de Xàtiva o en l’Administració
Pública en periodes continuats en el temps, de més de 3 anys:

Si concorren en tots dos progenitors o tutors la condició de personal
empleat públic municipal, solament es reportarà una ajuda.
L'abonament de l'ajuda referenciada mantindrà el caràcter trimestral,
abonant-se en les nòmines del mes de març, juny, setembre i desembre, en
concepte de millores socials, de caràcter extrasalarial.
El personal empleat públic que deixe de percebre aquesta ajuda per
trobar-se en els trams anterioments citats, gaudirà d’una ajuda immaterial global
per a l’atenció de tots els fills i filles referenciats, consistent en un permís
d’absència autoritzada del treball de mitja hora al dia, sense descompte
econòmic, acumulables inclòs en el temps per periodes setmanals (2 hores a la
setmana) o mensuals (1 dia al mes), en proporció a la duració del contracte,
6

Codi Validació: NATG3N3QF6LSGPPKWPG93MGAZ | Verificació: http://xativa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 21

Ajuda familiar per cada fill menor d'edat i majors fins a 23 anys que
pertanguen a la unitat familiar, 100% de l’import total de l’ajuda.

jornada i temps treballat.
El periode de vigència d’aquesta mesura de regularització serà de 2 anys.
Tercer. Facultar a l’Alcalde, o en el seu nom, la Regidora Delegada de
Recursos Humans, per a que adopte o realitze quantes actuacions siguen
necesàries per a l’execució del present acord.
Quart. Notificar el present acord al President de la Junta de Personal, al
President del Comité d’Empresa i als Delegats Sindicals, i donar trasllat del
mateix a la Regidora Delegada de Recursos Humans. Així mateix, emplaçar a
les parts per a la signatura de la modificació del Conveni Col·lectiu que consta
en l’ordinal primer i segon.
Cinquè. Signada la modificació referenciada, remetre el text de la
disposició addicional cinquena i de la disposició addicional tercera esmentada
davant l'Autoritat laboral competent, a l'efecte de registre i perquè ordene la seua
publicació obligatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

–

Juan Giner Company, portaveu del grup municipal Ciudadanos: No fa
cap intervenció.

–

M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: No fa cap
intervenció.

–

Empar Penadés Estrela, regidora del grup municipal Compromís:
Manifesta el sentit del vot a favor, explicant la proposta presentada.

–

Miquel Lorente López, portaveu del grup municipal EUPV: AC:
Manifesta el sentit del vot a favor, explicant que és tracta de la
modificació del Conveni, que s'han incrementant en aquest any el
número de treballadors i treballadores, per tant, sorgeixen diverses
necessitats que s'han de regularitzar.

–

Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Manifesta el
sentit del vot a favor, explica la postura del grup municipal PSOE i diu
7
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La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics
municipals, i es produeixen les següents 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:

que és tracta de facilitar les noves contractacions i que els nous
treballadors mantinguen els mateixos drets.
Àudio: 02.mp3
Vídeo: http://videople.es/953
3r. EXP. NÚM. 3199/2018, DETERMINACIÓ DE LES FESTIVITATS
LOCALS NO RECUPERABLES PER A L'ANY 2019.
Donat compte de l'escrit del Servei Territorial de Treball, Economia Social i
Emprenedoria de València, en el qual se sol·licita l'acord del Ple d'aquesta
corporació proposant les dues festivitats locals que, amb caràcter retribuït i no
recuperable i pel seu caràcter tradicional, hauran de celebrar-se en la ciutat de
Xàtiva durant el pròxim any 2019, a fi de procedir a l'elaboració del calendari
laboral de la província per al pròxim any.
Considerant que les dues festes locals que se celebren en aquest
municipi, els dies 1 i 5 d'agost, no coincideixen en dies festius.
Vista la proposta del regidor delegat de Promoció Econòmica Local,
sol·licitant la declaració dels dies 1 i 5 d'agost de 2019, dijous i dilluns,
respectivament, com a festes locals per a l'any 2019.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa permanent Sociocultural i de
Promoció Econòmica celebrada el dia 20 de juny de 2018.

Primer. Declarar que les dues festivitats locals no recuperables siguen en
aquesta ciutat, per al pròxim exercici 2019, les corresponents als dies 1 d'agost,
dijous, festivitat de Sant Feliu, i 5 d'agost, dilluns, festivitat de la Mare de Déu de
la Seu.
Segon. Remetre una còpia certificada del present acord al Servei
Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de València i donar
compte de la mateixa a les associacions d'empresaris de Xàtiva.
No es produeix cap intervenció.
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, dels dinou membres presents,
ACORDA:

4r. EXP. NÚM. 2925/2015, DESIGNACIÓ D'UN NOU VOCAL TITULAR
DEL CONSELL DE LES DONES PER LA IGUALTAT, EN SUBSTITUCIÓ DE
L'ACTUAL DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS.
Vist l'acord del Ple de la corporació, en sessió extraordinària, de data 4 de
juliol de 2015, en el qual es van designar representants de la corporació en
alguns òrgans col·legiats de la corporació.
Vist l'acord del Ple de la corporació, en sessió ordinària, de data 25 de
juliol de 2015, en el qual es designen representants de la corporació en l'òrgan
col·legiat Consell de les Dones per la Igualtat, entre altres.
Vista la sol·licitud d'instància genèrica que presenta per registre d'entrada
d'aquest Ajuntament, núm. 2018-E-RC 2383, de data 9 de març de 2018, la
regidora del grup municipal Compromís, Cristina Suñer Tormo, en la qual
sol·licita el canvi del representant en el CMDI del grup municipal Compromís,
Empar Penades Estrela, per Isabel Serra Marco.
Vist l'acord del Consell Municipal de les Dones per la Igualtat, d'11 de
maig de 2018, on s'aprova el canvi de titular de Compromís al CMDI, d'Empar
Penadés Estrela a Isabel Serra Marco.
Vista la providència del Sr. Alcalde en funcions, sobre inici d'expedient.

Vist l'informe de la tècnic d'igualtat, signat amb el vistiplau de la
responsable de secció promoció socio-econòmica i la directora d'àrea de règim
interior, fiscalitat conforme per la Sra. Interventora Municipal.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Sociocultural i de Promoció
Econòmica de 20 de juny de 2018.
Considerant, que l'expedient, està tramitat conforme la legislació vigent, i
vista la competència del Ple, en virtud dels articles 4, 22.2.d), 25, 49 i 70.2. de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l'article 56
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós
de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, dels dinou membres presents,
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Vista la proposta de la Regidora de Dona i Igualtat, en la que manifesta
que s’impulse la tramitació de l’expedient i s’aprove el canvi de membres del
Consell de les Dones per la Igualtat abans esmentats.

ACORDA:
Primer. Designar a Isabel Serra Marco, com a vocal titular del Consell de
les Dones per la Igualtat, del grup municipal Compromís, en substitució de
Empar Penades Estrela.
Segon. Notificar el present acord a les dos vocals interessades i
comunicar el present acord a la regidoria de Dona i Igualtat i al departament de
dona i igualtat als efectes procedents.
No es produeix cap intervenció.
5è. EXP. NÚM. 113/2018. EDIFICANT. PLA DE CONSTRUCCIÓ,
AMPLIACIÓ, ADEQUACIÓ, REFORMA, I EQUIPAMENT DE CENTRES
PÚBLICS DOCENTS DE LA GENERALITAT: COL·LEGI “MARIA TERESA
COLOMA”. SOL·LICITUD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
Vist el DECRET LLEI 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell, pel qual
s'estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les
administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció,
ampliació, adequació, reforma, i equipament de centres públics docents de la
Generalitat.

CPEE Pla de la Mesquita. Nova construcció
CPEIP Attilio Bruschetti. Reforma i Ampliació
CPEI M. Teresa Coloma. Reforma i ampliació
CPIFP La Costera. Reforma
CPEIP Martínez Bellver. Ampliació (Gimnàs)
CPEIP Taquígraf Martí. Ampliació (Gimnàs)
IES Josep de Ribera. Ampliació
CPFPA Francesc Bosch i Morata. Reforma
CPEIP Gozalbes Vera. Reforma
CPEIP Beat Jacint Castañeda. Reforma
Vista la notificació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport respecte a l'actuació 46015940-99999-REFORMA I AMPLIACIÓ: BANYS,
ACCESIBILITAT, ADEQUACIONS PATI DEL CPEI M. TERERSA COLOMA, amb
10
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Atés que l’Excel·lentíssim Ajuntament d’esta Ciutat, en sessió ordinària
del Ple de la seua Corporació, celebrada el dia 27 de gener de 2018, va
acordar sol·licitar l'adhesió al Pla de Cooperació EDIFICANT, amb les prioritats
següents:

la qual, s'informa: que aquest Ajuntament ja pot realitzar la Sol·licitud de
Delegació de Competències.
Vist que l'expedient ha estat fiscalitzat de conformitat per la Interventora.
La Comissió Informativa Sociocultural i de Promoció Econòmica, per
unanimitat i sense debat previ, va dictaminar favorablement la proposta de
sol·licitud de delegació de Competències.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, dels dinou membres presents,
ACORDA:
Únic. Sol·licitar la Delegació de Competències de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, a favor de l'Ajuntament de Xàtiva, per
a l'execució de les obres referenciades.

–

Juan Giner Company, portaveu del grup municipal Ciudadanos:
Manifesta el sentit del vot a favor, explicant la seua postura.

–

M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta el
sentit del vot a favor, explicant la seua postura.

–

Pilar Gimeno Calabuig, regidora del grup municipal Compromís:
Manifesta el sentit del vot a favor, explicant la seua postura, diu que el
col·legi té més de 30 anys d'antiguitat, té deficiències que cal resoldre,
i que estàn contents perquè es faça a través del Pla Edificant.

–

Amor Amorós Giménez, regidora del grup municipal EUPV: AC:
Manifesta el sentit del vot a favor, explicant la proposta, diu que és una
petició de delegació de competències a la Conselleria d'adequació i
millora del Col·legi Públic Teresa Coloma, que l'actuació consisteix en
millorar l'accesibilitat, la eficiència energètica i renovació elèctrica,
renovació dels banys i rehabilitació de la marquesina.

–

Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: Manifesta el
sentit del vot a favor, explicant la seua postura, manifestant que és
tracta d'un repte de gestió d'aquest Ajuntament i que és una obra molt
11
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La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics
municipals, i es produeixen la següent intervenció, que es pot 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:

important.
–

Sr. Alcalde-President, tanca el debat explicant que aquesta inversió és
suma a la del Pla de la Mezquita, que és un compromis de la
Generalitat Valenciana de renovar Centres Educatius, Col·legis,
Instituts, que falten una serie de col·legis però que treballant en
aquesta línia serà possible aconseguir-ho.

Àudio: 05.mp3
Vídeo: http://videople.es/954
6è. EXP. NÚM. 3692/2018, DECLARACIÓ INSTITUCIONAL.
Vista la proposta de la Regidora de Benestar Social, per l’aprovació d’una
Declaració Institucional, que naix amb la unanimitat de tots els assistents a la
sessió extraordinària i urgent celebrada per la comissió específica d’atenció als
refugiats i el Consell d’acció i polítiques socials, día díhuit de juny de 2018, com
un manifest consensuat en el que es demanaran estendre les polítiques de
cooperació mijançant aquesta declaració, del tenor literal següent:

L’arribada el passat diumenge de l’embarcació «Aquarius» amb 629
migrants al port de València, fa que Xàtiva oferisca la seua ajuda a la
Comissió Mixta del Govern valencià, en la que participaran les diferents
Conselleries implicades (Sanitat, Educació i Igualtat i Polítiques
Inclusives), la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, les
Diputacions, la Universitat de València i diferents entitats com Accem,
Cepaim, Càritas, Acnur, Creu Roja o la Comissió Espanyola d’Ajuda al
Refugiat (CEAR). La ciutat de Xàtiva proposa reactivar el Protocol
d’Acollida de Persones refugiades a través de la Comissió Específica de
refugiats amb la intenció de col·laborar i contribuir en l’acollida de
refugiats que van pel Mediterrani sense rumb.
Cal recordar que Xàtiva es va declarar en 2015 ciutat acollidora,
convertint-se en la primera localitat de la Comunitat Valenciana en
demanar a la Conselleria de Polítiques Inclusives ajuda per tal d’acollir
refugiats. Aquesta acció va esdevindre clau per a l’arribada d’una família
siriana que des del passat any 2016 viu al municipi, i que actualment es
12
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“En la Casa de la Ciutat, d'aquest ajuntament de Xàtiva, es reuniren
en data 18 de juny de 2018, la Comissió Específica de Refugiats i el Consell
d’Acció de Polítiques Socials (CAPS), després de l’aplegada en el dia d’ahir
dels 629 refugiats al port de València, a bord de l’Aquarius.

troba totalment integrada tant socialment com econòmicament. Ara que
l’Estat espanyol, que té les competències, va a exercir la responsabilitat,
Xàtiva es mostra predisposada a ser un agent clau per a vehicular la
solidaritat a través dels ciutadans i ciutadanes del municipi.
L'ajuntament alça la veu en els seus diferents òrgans, per a
manifestar una gran satisfacció per la firme i ràpida decisió de l’actual
Govern d’Espanya, trencant els vetos anteriorment establits que no
deixaven acollir refugiats i immigrants en el nostre país. Igualment
recolzem l’oferiment de l’Ajuntament de València d’oferir la ciutat perquè
atraque aquest buc i la bona disposició del Govern valencià d’oferir suport
i ajuda.
Per la qual cosa en l’esmentada reunió celebrada per la Comissió
Especial de Refugiats i el Consell d’Acció i Polítiques Socials s’acorda per
unanimitat dels seus membres proposar a l’Ajuntament en Ple, per
unanimitat de tots els seus membres, un manifest consensuant en el que
demanaran estendre les polítiques de cooperació mitjançant una
declaració institucional, per la qual sol·licita:
-Reiterar la condició de Ciutat d’Acollida.
-Demanar als governs corresponents:
•Estendre les polítiques de cooperació al desenvolupament als
països d’origen.
•Estendre les polítiques d’ajuda humanitària i emergència no
solament als 629 de l’Aquarius, sinó a totes, i cadascuna de les persones
migrants que arriben al nostre país.

•Revisar i demanar revisió de l’Estatut del Refugiat i d’estrangeria.
-L'ajuntament des del seu departament de benestar social,
canalitzarà la voluntarietat i solidaritat de la seua la ciutadania per obtenir
recursos d’habitatge a Xàtiva, posant a la seua disposició un telèfon
d’ajuda: 962289808, i oferirà el suport màxim per a recolzar la defensa dels
Drets Humans en tots els aspectes.
La Presidenta de la Comissió Especial de Refugiats i del CAPS
i Regidora de Benestar Social”
13
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•Tancament de les CIES.

Vist el dictamen de la sessió de la Comissió Informativa Permanent
Sociocultural i Promoció Econòmica, de data 20 de juny de 2018, dictaminen
favorablement i per unanimitat, aprovar la proposta del President de la
Comissió Informativa Sociocultural i de Promoció Econòmica, d’aceptar les
esmenes de la Sra.Pla. Per lo que la proposta signada per la regidora de
benestar social en representació de la comissió específica d’atenció als refugiats
i el Consell d’acció i polítiques socials, s’ eleva al plenari amb les esmenes
reflectides i aprovades que consten en el dictamen.
El Ple de l'Ajuntament, per divuit vots a favor (el vot del Sr. AlcaldePresident, els cinc vots dels regidors del grup municipal PSOE, els cinc vots dels
regidors del grup municipal EUPV: AC, els tres de les regidores del grup
municipal Compromís i els quatre vots dels regidors del grup municipal PP), una
abstenció (la del regidor del grup municipal Ciudadanos) i cap vot en contra,
ACORDA:
Primer. Aprovar la proposta signada per la regidora de benestar social en
representació de la comissió específica d’atenció als refugiats i el Consell d’acció
i polítiques socials, amb les esmenes reflectides i aprovades en aquesta sessió,
com a continuació es transcriu en el seu tenor literal:

L’arribada el passat diumenge de l’embarcació «Aquarius» amb 629
migrants al port de València, fa que Xàtiva oferisca la seua ajuda a la
Comissió Mixta del Govern valencià, en la que participaran les diferents
Conselleries implicades (Sanitat, Educació i Igualtat i Polítiques
Inclusives), la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, les
Diputacions, la Universitat de València i diferents entitats com Accem,
Cepaim, Càritas, Acnur, Creu Roja o la Comissió Espanyola d’Ajuda al
Refugiat (CEAR). La ciutat de Xàtiva proposa reactivar el Protocol
d’Acollida de Persones refugiades a través de la Comissió Específica de
refugiats amb la intenció de col·laborar i contribuir en l’acollida de
refugiats que van pel Mediterrani sense rumb.
Cal recordar que Xàtiva es va declarar en 2015 ciutat acollidora,
convertint-se en la primera localitat de la Comunitat Valenciana en
demanar a la Conselleria de Polítiques Inclusives ajuda per tal d’acollir
refugiats. Aquesta acció va esdevindre clau per a l’arribada d’una família
siriana que des del passat any 2016 viu al municipi, i que actualment es
14
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“En la Casa de la Ciutat, d'aquest ajuntament de Xàtiva, es reuniren
en data 18 de juny de 2018, la Comissió Específica de Refugiats i el Consell
d’Acció de Polítiques Socials (CAPS), després de l’aplegada en el dia d’ahir
dels 629 refugiats al port de València, a bord de l’Aquarius.

troba totalment integrada tant socialment com econòmicament. L’Estat
espanyol, que té les competències, va a exercir la responsabilitat, Xàtiva es
mostra predisposada a ser un agent clau per a vehicular la solidaritat a
través dels ciutadans i ciutadanes del municipi.
L'ajuntament alça la veu en els seus diferents òrgans, per a
manifestar una gran satisfacció per la firme i ràpida decisió de l’actual
Govern d’Espanya. Igualment recolzem l’oferiment de l’Ajuntament de
València d’oferir la ciutat perquè atraque aquest buc i la bona disposició
del Govern valencià d’oferir suport i ajuda.
Per la qual cosa en l’esmentada reunió celebrada per la Comissió
Especial de Refugiats i el Consell d’Acció i Polítiques Socials s’acorda per
unanimitat dels seus membres proposar a l’Ajuntament en Ple, per
unanimitat de tots els seus membres, un manifest consensuant en el que
demanaran estendre les polítiques de cooperació mitjançant una
declaració institucional, per la qual sol·licita:
-Reiterar la condició de Ciutat d’Acollida.
-Demanar als governs corresponents:
•Estendre les polítiques de cooperació al desenvolupament als
països d’origen.
•Estendre les polítiques d’ajuda humanitària i emergència no
solament als 629 de l’Aquarius, sinó a totes, i cadascuna de les persones
migrants que arriben al nostre país.
•Tancament de les CIES.

-L'ajuntament des del seu departament de benestar social,
canalitzarà la voluntarietat i solidaritat de la seua la ciutadania per obtenir
recursos d’habitatge a Xàtiva, posant a la seua disposició un telèfon
d’ajuda: 962289808, i oferirà el suport màxim per a recolzar la defensa dels
Drets Humans en tots els aspectes.”
Segon. Traslladar aquesta proposta a les institucions que es decidisquen
per la Comissió Específica de Refugiats i el Consell d’Acció de Polítiques
Socials (CAPS).
15
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•Revisar i demanar revisió de l’Estatut del Refugiat i d’estrangeria.

Tercer. Notificar als membres de la Comissió Específica de Refugiats i del
Consell d’Acció de Polítiques Socials (CAPS).

–

Juan Giner Company, portaveu del grup municipal Ciudadanos:
Manifesta que quede constància de que el dictamen de la Comissió no
es va aprovar per unanimitat, perquè el grup municipal Ciudadanos es
va abstendre, pels motius exposats en la mateixa, fer constar per a
que se subsane l'error en l'Acta.

–

M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta el
sentit del vot a favor, explicant la seua postura, diu que és tracta de
millorar les condicions de vida d'origen o bé quan van a demanar
refugi al país, que es el moment de cooperar i canviar les formes
polítiques.

–

Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Compromís:
Manifesta el sentit del vot a favor, explicant la seua postura, diu que hi
ha que recolçar aquesta Declaració Institucional, que en la sessió de la
Comissió Específica de Refugiats i el Consell d'Acció de Polítiques
Socials (CAPS), es va ratificar i reiterar a Xàtiva com a ciutat
acollidora, també diu que és va acordar el tancament del CIES, perquè
és on està tancada la gent per no cometre cap delicte i revisar
l'Estatut dels refugiats.

–

Miquel Lorente López, portaveu del grup municipal EUPV: AC:
Manifesta el sentit del vot a favor, explicant la seua postura, diu que el
tema del vaixell, va quedar en un clar fracàs de la política europea,
que és una qüestió de fons, i que reconeix la implicació de Xàtiva en
que s'integren en la nostra societat, i per aixó està Declaració diu molt.

–

Sr. Alcalde-President, tanca el debat oferint el seu punt de vista
favorable, diu que aquesta Declaració respón a la defensa dels
refugiats globalment i que hi ha que actuar localment, que cal sentirnos orgullosos dels nostres veïns i veïnes de Xàtiva, així com dels
Col·lectius que han participat.

16
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La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics
municipals, i es produeixen la següent intervenció, que es pot 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/955
7è. RESOLUCIONS D'ALCALDIA
En compliment del que preceptua el vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de
1986, en l'article 53-1, en relació amb el 42, als efectes de control i fiscalització
previstos en l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es dóna compte en la
sessió plenària de les següents Resolucions del Sr. Alcalde President:
Números des del 311 fins al 414 (corresponents al mes de maig de 2018).
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
No hi han assumptes que tractar.

Acabats els assumptes inclosos en l'Ordre del Dia per la Portaveu del
Grup municipal COMPROMÍS, Sra. Cristina Suñer Tormo, es manifesta la seua
voluntat de presentar una moció que no ha estat inclosa a l'ordre del dia, ni ha
estat dictaminada.
El Secretari de la sessió adverteix que tractar qualsevol assumpte que no
forma parte de l'Ordre del Dia requereix 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'article 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, so pena de nulitat de ple dret de l'acord.
17
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10è. DESPATX EXTRAORDINARI

La Sra. Cristina Suñer Tormo, defensa la urgència de la moció
presentada.
El plenari, per unanimidad, entén justificadada la moció i declara la
urgència de l’assumpte acordant passar a tractar sobre el fons del mateix.
10.1r. MOCIÓ PRESENTADA PER LA PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL COMPROMÍS, PER UNA «XÀTIVA SEGURA I LLIURE DE
VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES I LES XIQUETES».
El Secretari informa que l'expedient no compta amb informes preceptius ni
tramitació alguna i que el que s'acorde no pot comportar efectes jurídics, ni
drets, ni obligacions per a l'Ajuntament, ni per a tercers, doncs estaria viciat de
nulitat radical.
Seguidament, es dóna lectura de la Moció presentada per la Portaveu del
Grup municipal COMPROMÍS, el dia 2 de juliol de 2018 i registre d'entrada
número 6380, per una «Xàtiva segura i lliure de violència contra les dones i les
xiquetes», del següent tenor literal:

Aquestos quatre individus, a més de fer diversos comentaris xenòfobs i
masclistes, van increpar, molestar i assetjar una jove, també xativina, al llarg de
tot el trajecte. De fet, segons la informació, el mateix periodista va haver de
posar-se davant d’un dels hòmens quan una altra viatgera els va recriminar per
la seua actitud. La valenta viatgera va arribar a comunicar els fets als membres
de seguretat de l’estació més propera només baixar del tren.
Denunciem rotundament els fets, ens solidaritzem amb la jove agredida i
reconeguem, agraïm i aplaudim el valor de l’altra viatgera que va defensar-la,
així com al periodista, que també va intervindre i va fer arribar la notícia als
mitjans. No obstant això, considerem que l’Ajuntament ha de prendre la iniciativa
i respondre immediatament i amb fermesa davant d’aquest tipus de succés. Les
dones i les xiquetes han de ser lliures i estar empoderades. No tenen per què
ser objecte ni víctimes de cap actitud masclista. No vullguem ni tolerarem cap
«manada» xativina. Hem d’estar alerta i, sobre tot, preparats i preparades fer fer
un front comú en la defensa i la protecció de les dones i xiquetes que ho
18
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«A través del mitjà de comunicació Diari la Veu hem tingut coneixement
d’un succés intolerable que va esdevindre al tren de rodalies Xàtiva-València el
passat divendres, 22 de juny. A la columna signada el per Sixto Ferrero
d’aquesta publicació, es descrivia el comportament de quatre hòmens “d’entre
38 i 40 anys, ebris i, alguns, clarament drogats”, que, segons digueren ells
mateixos, eren veïns de Xàtiva.

necessiten.»
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, dels dinou membres presents,
ACORDA:
Primer. Identifique es diferents tipus de violència contra les dones i les
xiquetes i impulse dinàmiques per fer-los front, denunciant tant les macro com
les microagressions, per tal d’evitar que esdevinguen situacions normals o
normalitzades.
Segon. Incloga dins del concepte de violència contra les dones i xiquetes,
la violència contra les dones en les relacions íntimes, la violència sexual en les
seues diverses manifestacions i l’assetjament sexual i sexista.
Tercer. Anime les dones que hagen patit una agressió d’aquest tipus a
que denuncien. L’Ajuntament posarà a la seua disposició tots els recursos
necessaris a tal efecte i, a més, es personarà com acusació particular.
Quart. Mostre el seu recolzament i solidaritat amb la víctima, la seua
família i les seues amistats.
Cinquè. Atribuïsca un rol central i actiu en l’avaluació i el seguiment dels
programes, com a titulars dels fets, a les dones que enfronten la violència.
Sisé. Establisca i garantisca el dret de les dones a la intimitat en tot
l’itinerari d’atenció.

Vuitè. Junt amb les dones i les associacions feministes locals, seguisca
reforçant els protocols contra actuacions masclistes, activant a tal efecte els
mitjans econòmics i tècnics que siguen necessaris.
Novè. S’inste el Congrés dels diputats i diputades i al senat a realitzar les
modificacions legislatives necessàries per introduir la perspectiva de gènere en
la tipificació de delictes de violència sexual.
A més, i respecte a la sentència judicial dictada en el judici de «La Manada» amb
que estem totalment en descord, instem l’Ajuntament a que:
Desè. Declare el seu rebuig frontal a qualsevol campanya mediàtica que
19
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Setè. Arreplegue les dades estadístiques detallades de forma regular
relatives a totes les formes de violència sexista ocorreguts al municipi, o que
afecten a dones i xiquetes xativines.

done veu als membres de la manada i permeta que tinguen beneficis lucratius
per les seues aparicions o declaracions.
Onzè. Declare per unanimitat persones «Non grates» als membres de la
manada Jose Angel Prenda, Angel Boza, Antonio Manuel Guerrero, Alfonso
Jesús Cabezuelo i Jesús Escudero pels fet realitzats i descrits en la sentència.

–

Juan Giner Company, portaveu del grup municipal Ciudadanos:
Manifesta que estàn en contra de tot tipus de violència contra les
dones, però recordar que hi han més manades, el seu vot serà
favorable.

–

M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP: Manifesta que
se sumen i recolzen aquesta moció i que no es poden tolerar aquests
actes, el seu vot és a favor

–

Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Compromís:
Manifesta que efectivament s'està produint un canvi en la societat,
però que es necessita treballar molt en matèria d'igualtat.
Serem acusació particular per a demostar a aquests homes que tenen
aqueixes actituds agressives, per tant l'Ajuntament de Xàtiva està al
costat de les dones, el seu vot és a favor.

–

Francesca Chapí Albero, regidora del grup municipal EUPV: AC:
Manifesta que estan d'acord amb està moció, que el dia 22 van eixir
ha manifestar-se. Que estem en les xarxes contra la violència de
gènere. Que el Consell de les Dones per la Igualtat entén que s'ha
donat un missatge que amenaça a les dones, el Consell se suma a la
moció. El seu vot serà favorable.

–

Lena Baraza Lorente, regidora del grup municipal PSOE: Fa menció
al cas de «la Manada», dient que per un costat ha enfortit a les dones,
però que també ha fet eixir altres «Manades».
Des del grup socialista donen suport a totes aquelles accions que
defensen tot tipus d'igualtat.
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La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics
municipals, i es produeixen la següent intervenció, que es pot 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/956
11è. PRECS I PREGUNTES
No hi han precs i preguntes.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor Alcalde alça la sessió a
les dotze hores i cinc minuts, i s’estén 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,
EL SECRETARI,
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L'ALCALDE,

