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 AJUNTAMENT DE XATIVA 
ACTA PLE ORDINARI NÚM. 10 DE 27 D'OCTUBRE DE 2018 

  
ACTA 

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/10 El Ple 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària 

Data 27 / octubre / 2018 

Durada Des de les 11:05 fins a les 12:55 hores 

Lloc Saló de Plens 

Presidida per CERDÀ BOLUDA, ROGER 

Secretari BALAGUER PALLÁS, EDUARDO 

 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix 

20416266V ALCOCEL MASET, MIGUEL SÍ 

20407490G ALDAVERO LOPEZ, PEDRO SÍ 

20429318M AMORÓS GIMÉNEZ, MARIA AMOR SÍ 

20426231T ANGULO LUNA, MARIA CONSUELO SÍ 

20439842H BARAZA LORENTE, LENA SÍ 

20413250Z BOLUDA PERUCHO, ALFRED SÍ 

20433165B CERDA BOLUDA, ROGER SÍ 

20409636B CHAPI ALBERO, FRANCESCA SÍ 
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20437822E DOMINGUEZ RIVERA, JOSE FRANCISCO SÍ 

20444115J ESTELLÉS CARRASCO, JORDI SÍ 

20440159J GARCIA MORELL, PILAR SÍ 

20416944M GIMENO CALABUIG, MARIA PILAR SÍ 

20405152N GINER COMPANY, JUAN SÍ 

20413312F HERRERO MONTAGUD, JORGE SÍ 

20445295C LORENTE LÓPEZ, MIGUEL ANGEL SI 

20423927L PENADÉS ESTRELA, EMPAR SÍ 

20414045G PLA CASANOVA, MARIA JOSÉ SÍ 

20425253B REIG SANCHIS, JUAN IGNACIO SÍ 

20437535B SANCHIS DEL VALLE, MARIOLA SÍ 

20426395A SUÑER TORMO, CRISTINA MARIA SÍ 

 

NO ASSISTEIX: 

El Sr. Vicente Ribes Iborra, regidor del grup municipal PP, amb excusa, per motius 
personals. 

 
 

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

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

A) PART RESOLUTIVA 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 6 d’octubre de 2018. 

Favorable Tipus de votació: Nominal 

 A favor: 18 ALCOCEL  MASET, 
MIGUEL 
ALDAVERO  LOPEZ, 
PEDRO 
AMORÓS GIMÉNEZ, M.ª 
AMOR 
ANGULO  LUNA,  M.ª 
CONSUELO 
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BARAZA LORENTE, LENA 
BOLUDA  PERUCHO, 
ALFRED 
CERDA BOLUDA, ROGER 
CHAPI  ALBERO, 
FRANCESCA 
ESTELLÉS  CARRASCO, 
JORDI 
GIMENO CALABUIG, M.ª 
PILAR 
PENADÉS  ESTRELA, 
EMPAR 
REIG SANCHIS, JUAN 
IGNACIO 
SANCHIS DEL VALLE, 
MARIOLA 
DOMINGUEZ  RIVERA, 
JOSE FCO. 
GARCÍA MORELL, PILAR 
HERRERO  MONTAGUD, 
JORGE 
PLA CASANOVA, M.ª JOSÉ 
GINER COMPANY, JUAN 

En contra: 0 --- 

Abstencions: 2 LORENTE  LÓPEZ, 
MIGUEL ANGEL 
SUÑER  TORMO, 
CRISTINA MARIA 

Absents: 0 --- 

En compliment d'allò preceptuat en l'article 91 del vigent Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre 
de 1986, l'Alcalde President pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular 
alguna observació a l'acta de la sessió anterior corresponent al dia 6 d’octubre de 
2018, que els ha estat facilitada amb anterioritat a la convocatòria de la present sessió. 

 
A continuació i no formulant-se cap objecció més, s'aprova l'acta de referència, 

corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 6 d’octubre de 2018. 
 
- Àudio: punt.01 

- Vídeo: video.punt.01 

 

2. Expedient 5740/2018. Aprovació Pressupost any 2019 Ajuntament, Consell 
Esportiu i PROEXA. 

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinria-celebrada-el-dia-27-de-octubre-de-2018/1
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Favorable Tipus de votació: Nominal 

 A favor: 15 ALCOCEL  MASET, 
MIGUEL 
ALDAVERO  LOPEZ, 
PEDRO 
AMORÓS GIMÉNEZ, M.ª 
AMOR 
ANGULO  LUNA,  M.ª 
CONSUELO 
BARAZA LORENTE, LENA 
BOLUDA  PERUCHO, 
ALFRED 
CERDA BOLUDA, ROGER 
CHAPI  ALBERO, 
FRANCESCA 
ESTELLÉS  CARRASCO, 
JORDI 
GIMENO CALABUIG, M.ª 
PILAR 
LORENTE  LÓPEZ, 
MIGUEL ANGEL 
PENADÉS  ESTRELA, 
EMPAR 
REIG SANCHIS, JUAN 
IGNACIO 
SANCHIS DEL VALLE, 
MARIOLA 
SUÑER  TORMO, 
CRISTINA MARIA 

En contra: 5 DOMINGUEZ  RIVERA, 
JOSE FCO. 
GARCÍA MORELL, PILAR 
HERRERO  MONTAGUD, 
JORGE 
PLA CASANOVA, M.ª JOSÉ 
GINER COMPANY, JUAN 

Abstencions: 0 --- 

Absents: 0 --- 

Pel Secretari, se n’adona de l’expedient instruït per a l’aprovació del Pressupost 
General per a l’exercici 2019, 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 els pressupostos estan equilibrats en ingressos i despeses, que figuren 

la memòria explicativa de les principals variacions en relació a l’exercici anterior i els 
annexos d’inversions, personal, beneficis fiscals, informe sobre els convenis amb 
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matèria de benestar social, així com la memòria de l’alcalde, amb les principals 
modificacions i l’informe econòmic financer sobre les bases utilitzades per a l’avaluació 
dels ingressos i les bases d’execució que regiran la seua gestió. 

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

dictaminar favorablement l’avantprojecte de Pressupost General de l'Ajuntament per a 
l’exercici 2019. 

L'Ajuntament en Ple, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el Pressupost General per a l’exercici 2019 format pel de 

l’Ajuntament, el Consell Esportiu i la societat municipal PROEXA SA, i la plantilla de 
personal amb el següent resum: 

 
PRESSUPOST  CONSOLIDAT INGRESSOS 2019 

 INGRESSOS 
Ajuntame

nt 
Consell 
Esportiu 

PROE
XA 

Pressup
ost 

General 

Deducció 
transferè
ncies 

internes 

Pressupo
st 

Consolida
t 

-I     IMPOSTOS 
DIRECTES 

10.859.5
00,00 

  10.859.5
00,00 

 10.859.50
0,00 

C-II    IMPOSTOS 
INDIRECTES 

491.800,
00 

  491.800,
00 

 491.800,0
0 

C-
III   
TAXES I ALTRES 
INGRESSOS 

3.733.56
4,00 

261.900,
00 

 3.995.46
4,00 

 3.995.464,
00 

C-
IV    
TRANFERENCIES 
CORRENTS 

8.325.00
0,00 

950.000,
00 
198.57
0,00 

9.473.57
0,00 

1.148.75
0,00 

8.324.820,
00 

C-
V 
INGRESSOS 
PATRIMONIALS 

438.300,
00 
5.530,00 58.446,

00 
502.276,

00 
 502.276,0

0 
C-
VII   
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 

312.888,
38 

  312.888,
38 

 312.888,3
8 

C-
IX 
PASSIUS 
FINANCERS 

1.462.00
0,00 

  1.462.00
0,00 

 1.462.000,
00 

        TOTAL INGRESSOS 25.623.0
52,38 

1.217.43
0,00 

257.01
6,00 

27.097.4
98,38 

1.148.75
0,00 

25.948.74
8,38 

 
PRESSUPOST  CONSOLIDAT DESPESES 2019 

        DESPESES                          
Ajuntam

ent 

Consell 
Esporti

u 
PROE
XA 

Pressup
ost 

General 

Deducció 
transferè
ncies 

internes 

Pressupo
st 

Consolid
at 

C-I     PERSONAL 10.562.6
56,08 

 145.76
2,00 

10.708.4
18,08 

 10.708.41
8,08 

C-II    COMPRA DE BENS 
CORRENTS 

9.141.15
0,64 

925.857,
58 
39.934,

00 
10.106.9
42,22 

 10.106.94
2,22 

C-INTERESSOS 198.037,1.572,42 2.750,0202.359,  202.359,8
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III   47 0 89 9 
C-
IV    
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 

1.814.63
0,00 

290.000,
00 

 2.104.63
0,00 

1.148.750
,00 
955.880,0

0 
C.V FONS DE 
CONTINGÈNCIA 

165.000,
00 

  165.000,
00 

 165.000,0
0 

C-
VI    
INVERSIONS 2.257.88

8,38 
 68.570,

00 
2.326.45
8,38 

 2.326.458
,38 

C-
IX    
AMORTITZACIÓ 
PRÉSTECS 

1.483.68
9,81 

  1.483.68
9,81 

 1.483.689
,81 

        TOTAL DESPESES 25.623.0
52,38 

1.217.43
0,00 

257.01
6,00 

27.097.4
98,38 

1.148.750
,00 
25.948.74

8,38 
 

 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 
SUBALTERN  .......................................................................................... 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 EXECUTIVA B 5 1 A EXTINGIR 
d)ESCALA BÀSICA  ................................................................................ C1  .......... 48 
d)ESCALA AUXILIARS  ........................................................................... C1  ............ 1 
2. CLASSE COMESES ESPECIALS 
a) CATEGORIA TÈCNIC SUPERIOR  ..................................................... A1  .......... 20 
b) CATEGORIA TÈCNIC MITJA  ............................................................. A2  ............ 7 
c) CATEGORIA TÈCNIC AUXILIAR  ........................................................ C1  .......... 10 
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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 EXTINGIR ........................................................ C2  ............ 5 
CATEGORIA OPERARI A EXTINGIR ...................................................... AP  ............ 6 

4.PERSONAL LABORAL 
PROFESSORS CONSERVATORI A EXTINGIR ...................................... A1  ............ 4 
PERSONAL D'OFICIS 
CATEGORIA OFICIAL  ............................................................................ C2  .......... 21 
CATEGORIA OPERARI  .......................................................................... AP  .......... 22 

5.PERSONAL EVENTUAL 
RESPONSABLE GABINET D'ALCALDIA  ............................................... C1  ............ 1 
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ I PREMSA  .................................. C1  ............ 1 
RESPONSABLE DE CULTURA I FIRA  .................................................. C1  ............ 1 
RESPONSABLE SECRETARIA GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ........ C2  ............ 1 
TOTAL  ........................................................................................................  ......... 245 
 
Segon. Aprovar la concertació d'una operació de préstec per import de 

1.462.000€, per al finançament de les inversions, amb les normes establertes en les 
bases d'execució, així com les plurianualitat 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. 

 
Quart. En compliment d'allò 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 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 portaveus dels grups polítics municipals, i es 

produeixen les següents intervencions, que es pot consultar i escoltar en el fitxer d'àudio 
adjunt al document amb el nom següent «punt.02», i en el vídeo que podrà copiar 
l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció: 
  
– Juan Giner Company, portaveu del grup municipal Ciudadanos, manifesta i 
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motiva el sentit del vot del seu grup, en contra de la proposta d’acord. 
 
– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP, manifesta i motiva el 
sentit del vot del seu grup, en contra de la proposta d’acord. 
  
– Cristina Maria Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Compromís, manifesta i 
motiva el sentit del vot del seu grup, a favor de la proposta d’acord. 
 
– Miguel Angel Lorente López, portaveu del grup municipal EUPV, manifesta i 
motiva el sentit del vot del seu grup, a favor de la proposta d’acord. 
 
– Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE, manifesta i motiva el 
sentit del vot del seu grup, a favor de la proposta d’acord. 
 
- Àudio: punt.02 

- Vídeo: video.punt.02 

 

3. Expedient 2395/2018. Donar compte dels Informes de fiscalització a posteriori 
del Compte General 2017 de l’Ajuntament i Consell Esportiu i de control financer 
de PROEXA. 

Pel Sr. Secretari, se n’adona compte dels informes de fiscalització a posteriori 
realitzats, per la Intervenció, del Compte General 2017 de l'Ajuntament i del Consell 
Esportiu Municipal, i del informe de control financer de PROEXA. 

 
La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics municipals, i es 

produeixen les següents intervencions, que es pot consultar i escoltar en el fitxer d'àudio 
adjunt al document amb el nom següent «punt.03», i en el vídeo que podrà copiar 
l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció: 
 
– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP, fa algunes 
puntualitzacions en referència a les discrepàncies observades per la Interventora, al 
respecte de que, sobre un número de 90 expedients de contingut econòmic elegits 
aleatòriament, en 41 d’ells no tenen la conformitat per part de la intervenció. 
 
– Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE, manifesta que les 
dades de la liquidació del exercici 2017 recolzen que śha millorat la gestió  tant 
econòmicament, com en matèria de contractació. 
 
- Àudio: punt.03 

- Vídeo: video.punt.03 

 

4. Expedient 6167/2018. Aprovació Plurianualitat despesa adquisició Monestir 
Santa Clara. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat 

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinria-celebrada-el-dia-27-de-octubre-de-2018/2
http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinria-celebrada-el-dia-27-de-octubre-de-2018/3
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Vist la provisió d'Alcaldia de data 5 octubre per a l'aprovació d'una despesa 

plurianual per import de 1.550.000.-€ a distribuir en tres anualitats i a fi de ĺadquisició 
del Convent de santa Clara per un import total de 2,050,000.-€. 
 

De conformitat amb el que sestableix en l'art.174.5 de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals que estableix que en casos excepcionals el Ple de la Corporació podrà 
ampliar en nombre d́anualitats així com elevar els percentatges a què es refereix 
l'apartat 3 d'aquest article, correspon l'autorització de les despeses plurianuals al Ple de 
l'entitat. 
 

Vist l’informe de fiscalització favorable emès per la Interventora. 
 
Atès que la Comissió de Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes de data 

19 d'octubre de 2018, va dictaminar favorablement. 
 
L'Ajuntament en Ple, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2019-2021, per un 

import total de 1,550,000.-euros per a finançar l'adquisició del Monestir de Santa Clara, 
d'acord amb el següent règim financer periodicitat: 
 

ANY 2019 2020 2021 

DESTI Adquisició Monestir 
Santa Clara 

Adquisició Monestir 
Santa Clara 

Adquisició Monestir 
Santa Clara 

APLICACIÓ 5E1.3360,62202 5E1.3360,62202 5E1.3360,62202 

IMPORT 500.000’00 500.000’00 550.000’00 

TOTAL 1.550.000’00 

 
L'anualitat del present exercici 2018 ascendeix a la quantitat de 500.000.-€ que 

serà finançat amb càrrec a l'aplicació pressupostària 5A1.3360,622,02 Adquisició del 
Monestir de Santa Clara operació RC número 12018000022038. 

 
La inversió total per a l'adquisició del Monestir de Santa Clara ascendeix a un 

import de 2,050,000.-€, dels quals 1.550.000.-€ corresponen a l'informe proposta que es 
pretén aprovar. 

 
Aquesta despesa plurianual es finançarà amb càrrec als recursos municipals. 
 
Segon. Incorporar les plurianualitats aprovades a les bases de execució dels 

exercicis que corresponguen. 
 
 
La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics municipals, i es 

produeixen les següents intervencions, que es pot consultar i escoltar en el fitxer d'àudio 
adjunt al document amb el nom següent «punt.04», i en el vídeo que podrà copiar 
l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció: 
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– Juan Giner Company, portaveu del grup municipal Ciudadanos, manifesta i 
motiva el sentit del vot del seu grup, a favor de la proposta d’acord. 
 
– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP, manifesta i motiva el 
sentit del vot del seu grup, a favor de la proposta d’acord. 
 
– Empar Penadés Estrela, concejal del grup municipal Compromís, manifesta i 
motiva el sentit del vot del seu grup, a favor de la proposta d’acord. 
 
– Alfred Boluda Perucho, concejal del grup municipal EUPV, manifesta i motiva el 
sentit del vot del seu grup, a favor de la proposta d’acord. 
 
– Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE: manifesta i motiva el 
sentit del vot del seu grup, a favor de la proposta d’acord. 
 
- Àudio: punt.04 

- Vídeo: video.punt.04 
 
 
 

 

5. Expedient 1867/2018. Adhesió i assumpció de compromisos a la xarxa de 
municipis protegits contra la violència de gènere de la Diputació de València. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Xàtiva, en la seua sessió ordinària 
del 3 d’abril de 2018, va aprovar l’adhesió i assumpció de compromisos a la Xarxa de 
Municipis Protegits Contra la Violència de Gènere, seguint les indicacions que figuren en 
l’anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació definitiva 
del Reglament de Creació i Funcionament de la Xarxa de Municipis Protegits contra la 
Violència de Gènere, el qual va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
València de 14 de març de 2018. 

 
La sol·licitud d’adhesió per part de l’Ajuntament de Xàtiva a l’esmentada Xarxa es 

va realitzar mitjançant la Carpeta Ajuntament de la Diputació, aportant la documentació 
que en el seu moment era necessària, amb certificat de registre d’entrada 
VIRTUAL/2018/E/34759, de 17 de maig de 2018. 

 
No obstant això, el passat 5 d’octubre el departament Dona i Igualtat va rebre un 

requeriment per part de la delegació d’Igualtat de la Diputació, en la qual es va requerir, 
entre d’altres, l’acord plenari d’adhesió a la Xarxa o document de compromís d’adhesió, 
segons model adjunt. 

 
Per aquest motiu, el passat 15 d’octubre, data límit del requeriment, es va 

presentar per registre d’entrada de la Diputació la documentació requerida, incloguent el 
document de compromís d’adhesió signat pel Sr. Alcalde. 

 
Atés que el plenari del mes d'octubre es celebrarà el proper dia 27 i fins el 24 de 

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinria-celebrada-el-dia-27-de-octubre-de-2018/4
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novembre l'Ajuntament no celebrarà l'altre ple ordinari, des de la secció Promoció Socio-
Econòmica s'informa la procedència d'incloure este punt en la Comissió informativa 
socio-cultural per despatx extraordinari, atés la seua urgència, ja que, en cas que la 
Diputació no haja rebut l’acord d’adhesió abans de la publicació de la convocatòria per a 
la concessió de subvencions als ajuntaments adherits, aquests no podran optar a les 
mateixes. 

 
Vist l'Informe emés per la responsable de secció de Promoció Socio Econòmica i 

la Directora d'Àrea de Règim Interior, signat favorablement pel Sr. Interventor en 
funcions. 

 
Considerant, que l’ expedient, està tramitat conforme la legislació vigent, i vista la 

competència del Ple, en virtut 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, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de Règim Local. 

 
La Comissió Informativa Permanent Sociocultural i Promoció Econòmica, 

dictaminen favorablement la proposta, aprovada per unanimitat. 
 

L'Ajuntament en Ple, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la ratificació pel Ple de l'adhesió i assumpció de compromisos a 

la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere de la Diputació de València. 
 
Segon. Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local, de 3 d'abril de 2018, amb 

els mateixos termes, sobre l'aprovació a l’adhesió i assumpció de compromisos per part 
de l’Ajuntament de Xàtiva a la Xarxa de Municipis Protegits Contra la Violència de 
Gènere de la Diputació de València. 

 
Tercer. Donar compte del present acord a la Diputació Provincial de València, als 

efectes oportuns. 
 
 
La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics municipals, i es 

produeixen les següents intervencions, que es pot consultar i escoltar en el fitxer d'àudio 
adjunt al document amb el nom següent «punt.05», i en el vídeo que podrà copiar 
l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció: 
  
– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP, manifesta i motiva el 
sentit del vot del seu grup, a favor de la proposta d’acord. 
  
– M. Pilar Gimeno Calabuig, concejal del grup municipal Compromís, manifesta el 
sentit del vot del seu grup, a favor de la proposta d’acord. 

– Francesca Chapí Albero, concejal del grup municipal EUPV, manifesta el sentit 
del vot del seu grup, a favor de la proposta d’acord. 

– Lena Baraza Lorente, concejal del grup municipal PSOE, manifesta el sentit del 
vot del seu grup, a favor de la proposta d’acord. 
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- Àudio: punt.05 

- Vídeo: video.punt.05 

 

6. Assumptes no dictaminats / Mocions 

 

6.1. Moció sobre la necessitat d’un major nombre de recursos personals i 
materials per a l’Hospital Lluís Alcanyís i el Departament de Salut 14 Xàtiva-
Ontinyent. 

El Sr. Secretari assenyala que per a tractar l'assumpte següent, cal acord de 
ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia, a fi de tractar sobre el mateix, 
atès que no havia estat dictaminat prèviament. Aquesta ratificació s'acorda per 
unanimitat dels vint membres presents. 

Resultat votació Mocio: 

Favorable Tipus de votació: Nominal 

 A favor: 15 ALDAVERO LOPEZ, PEDRO 
ANGULO  LUNA,  M.ª 
CONSUELO 
BARAZA LORENTE, LENA 
CERDA BOLUDA, ROGER 
DOMÍNGUEZ RIVERA, JOSE 
FCO. 
ESTELLÉS  CARRASCO, 
JORDI 
GARCÍA MORELL, PILAR 
GIMENO CALABUIG, M.ª 
PILAR 
GINER COMPANY, JUAN 
HERRERO  MONTAGUD, 
JORGE 
PENADÉS ESTRELA, EMPAR 
PLA CASANOVA, M.ª JOSÉ 
REIG  SANCHIS, JUAN 
IGNACIO 
SANCHIS  DEL  VALLE, 
MARIOLA 
SUÑER TORMO, CRISTINA 
MARIA 

En contra: 0 --- 

Abstencions: 5 ALCOCEL MASET, MIGUEL 
AMORÓS  GIMÉNEZ,  M.ª 
AMOR 
BOLUDA  PERUCHO, 
ALFRED 

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinria-celebrada-el-dia-27-de-octubre-de-2018/5
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CHAPI ALBERO, 
FRANCESCA 
LORENTE LÓPEZ, MIGUEL 
ANGEL 

Absents: 0 --- 

 

Resultat votació Esmena: 

Favorable Tipus de votació: Nominal 

 A favor: 11 ALDAVERO LOPEZ, PEDRO 
ANGULO  LUNA,  M.ª 
CONSUELO 
BARAZA LORENTE, LENA 
CERDA BOLUDA, ROGER 
ESTELLÉS  CARRASCO, 
JORDI 
GIMENO  CALABUIG,  M.ª 
PILAR 
GINER COMPANY, JUAN 
PENADÉS ESTRELA, EMPAR 
REIG SANCHIS,  JUAN 
IGNACIO 
SANCHIS  DEL  VALLE, 
MARIOLA 
SUÑER TORMO, CRISTINA 
MARIA 

En contra: 0 --- 

Abstencions: 9 ALCOCEL MASET, MIGUEL 
AMORÓS  GIMÉNEZ,  M.ª 
AMOR 
BOLUDA PERUCHO, ALFRED 
DOMÍNGUEZ RIVERA, JOSE 
FCO. 
CHAPI ALBERO, FRANCESCA 
GARCÍA MORELL, PILAR 
HERRERO  MONTAGUD, 
JORGE 
LORENTE LÓPEZ, MIGUEL 
ANGEL 
PLA CASANOVA, M.ª JOSÉ 

Absents: 0 --- 

 
Es dóna conte pel Sr. Secretari, de la Moció presentada pel Portaveu del Grup 

municipal EUPV-XÀTIVA, el dia 3 d'octubre de 2018 i registre d'entrada número 2018-E-
RC-974, sobre la necessitat d’un major nombre de recursos personals i materials per a 
l’Hospital Lluís Alcanyís i el Departament de Salut 14 Xàtiva-Ontinyent, del següent 
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tenor literal: 
 

«MOCIÓ SOBRE LES NECESSITATS D’UN MAJOR NOMBRE DE RECURSOS 
PERSONALS I MATERIALS PER A L’HOSPITAL LLUÍS ALCANYÍS I EL 
DEPARTAMENT DE SALUT 14 XÀTIVA – ONTINYENT 
 
MIQUEL LORENTE LÓPEZ, IGNACIO REIG SANCHIS, CRISTINA SUÑER 
TORMO, MARIA JOSÉ PLÀ CASANOVA I JUAN GINER COMPANY, presentem 
al Ple Municipal de l’Ajuntament de Xàtiva, d’acord amb l’article 97 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
la següent MOCIÓ, sobre la necessitat d’un major nombre de recursos personals 
i materials per a l’hospital Lluís Alcanyís i el departament de salut 14. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
L’hospital Lluís Alcanyís i el departament de salut 14 Xàtiva – Ontinyent  al que 
pertanyen com a resident a Xàtiva evidencien des de fa anys problemes a l’hora 
d’acomplir amb l’assistència de qualitat a la que tenim dret com a ciutadans i 
ciutadanes. L’envelliment, l’augment de l’esperança de vida la població, la 
reducció dels recursos necessaris i una infradotació tant d’infraestructures, 
equipament i personal estructural l’hospital manté la mateixa plantilla de 
professionals sanitaris des de fa més de 20 anys, havent-se reduït fins i tot en 
alguns serveis en són algunes de les causes. Aquests dèficits es posen de 
manifest i els patim diàriament en forma de llargues llistes d’espera per a 
consultes d’especialitats mèdiques, llargues estades a Urgències hospitalàries i 
falta de llits a les plantes per als malalts que requeriran un ingrés. També s’està 
donant una fuga constant de professionals cap a altres hospitals amb millors 
condicions laborals. Cal afegir que des de fa anys s’estan excedint en alguns 
serveis el total d’hores del decret de jornada laboral per tal de poder acomplir 
l'assistència hospitalària diària. 
 
A altres departaments semblants al nostre han donat resposta a una 
problemàtica similar amb gran inversions, com els nous hospitals de Dénia 
(inaugurat en 2009), Francès de Borja de Gandia o de Llíria (inaugurats en 2015) 
i la recent reversió de l’hospital de La Ribera, que està comportant grans 
dotacions de mitjans tècnics i de personal. A la nostra àrea està prevista la 
construcció d’un nou hospital a Ontinyent, encara que cal remarcar que la 
majoria dels pacients del departament de salut que requereixen un ingrés són 
amb una Unitat de Cures Intensives. Amb tot, el 2017 va finalitzar una reforma 
integral de les Urgències de l’hospital d’Ontinyent. 
 
És per aquesta raó que la solució adoptada pot estar basada més en decisions 
de caire polític que no en criteris de qualitat assistencial i que se situen fora de 
l’àmbit sanitari que les estrictament destinades a resoldre un problema de salut 
que ens implica a tots els usuaris i habitants del departament Xàtiva Ontinyent 
14, a més de representar una pèrdua de serveis i d’àrea d’influència de Xàtiva. 
 
No fa tants anys que repetíem que la salut no pot ser un negoci, però tampoc pot 
estar subjecta a interessos polítics que no siguen els de garantir una atenció 
sanitària digna i igualitària a la d’altres valencians i valencianes. 
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Per tot el que s’ha dit anteriorment, el Ple de l’Ajuntament de Xàtiva ACORDA: 
 
PRIMER.- Demanar una reunió a tres bandes entre el govern de la ciutat, la 
gerència del departament 14  i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública i 
un compromís públic de l’esmentada conselleria per donar resposta als 
problemes plantejats. 
 
SEGON.- Impulsar l’elaboració d’ un Pla Estratègic i Director que garantisca la 
millora de l’Hospital Lluís Alcanyís, amb la millora estructural i els professionals 
necessaris per donar resposta adequada i necessària a la demanda de salut 
dels nostres veïns i veïnes. 
 
TERCER.- Reclamar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública la 
dotació econòmica necessària per desenvolupar les millores adequades, i de 
forma prioritària, la contractació de personal mèdic i infermeria que equipare la 
ràtio de professionals per població a la resta de departaments de salut. I en 
concret i de manera prioritària en la atenció a pacients amb tractaments 
oncològics i amb patologies cròniques. 
 
QUART.- Donar suport a les reivindicacions efectuades pels treballadors i 
treballadores i pels veïns i veïnes, perquè puguen atendre als ciutadans i 
ciutadanes amb la professionalització que els caracteritza i fer-ho sempre amb 
dignitat. 
 
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, a la Diputació de 
València i a tots els ajuntament que formen part del conjunt de municipis que 
conformen el departament de salut 14.» 
 
A més de l’esmena de forma escrita presentada en aquest acte pel Portaveu del 

Grup municipal PSOE, del següent tenor literal: 
 
«Ignacio Reig Sanchis, portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de 
Xàtiva, en representació del seu grup municipal com a millor en dret DIU: 

Acollint-se al que marca la legalitat vigent, volem realitzar la següent esmena a la 
Moció de Plenari de 27 d’octubre de 2018 relativa a la NECESSITAT D’UN 
MAJOR NOMBRE DE RECURSOS PERSONALS I MATERIALS PER AL 
HOSPITAL LLUÍS ALCANYÍS. 

1. Eliminar el punt 1er. de la moció. 

2. Eliminar en el punt 3er. la última frase «I en concret......patologies cròniques». 

3. Eliminar en el punt 5è. des de «als grups parlamentaris......departament de salut 14». 

Xàtiva, 27 d’octubre de 2018» 
 

Pel Secretari s'explica el procediment a seguir tant per a tractar el debat de la 
Moció presentada com de l’Esmena de substitució, obrint el torn de paraula als 
portaveus per a que facen l’exposició de motius corresponent, que es pot consultar i 
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escoltar en el fitxer d'àudio adjunt al document amb el nom següent i en el vídeo que 
podrà copiar l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció. 

 
– Miguel Angel Lorente López, portaveu del grup municipal EUPV, pren la paraula i 
exposa els motius de la presentació de la Moció. 
 
– Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE, pren la paraula i 
manifesta que se esta d’acord en el fons de la moció i passa a exposar l’ esmena 
presentada. 

 
A continuació la Presidència dóna la paraula a la resta dels portaveus dels grups 

polítics municipals, i es produeixen les següents intervencions, que es pot consultar i 
escoltar en el fitxer d'àudio adjunt al document amb el nom següent i en el vídeo que 
podrà copiar l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció: 
  
– Juan Giner Company, portaveu del grup municipal Ciudadanos, manifesta i 
motiva el sentit del vot del seu grup, a favor tant de l’esmena com de la moció 
modificada. 
 
– M. José Pla Casanova, portaveu del grup municipal PP, manifesta i motiva el 
sentit del vot del seu grup, en abstenció a l’esmena i a favor de la moció modificada. 
 
– Cristina Maria Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Compromís, manifesta i 
motiva el sentit del vot del seu grup, a favor del fondo però no de l’esmena i a favor de la 
moció modificada. 
 
– Miguel Angel Lorente López, portaveu del grup municipal EUPV, manifesta i 
motiva el sentit del vot del seu grup, en abstenció tant a l’esmena con a la moció 
modificada. 
 
– Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup municipal PSOE, manifesta i motiva el 
sentit del vot del seu grup, a favor de l’esmena i de la moció modificada. 

L'Ajuntament en Ple, una vegada introduït en la Moció inicial el contingut resolutiu 
de l'esmena, ACORDA: 

Primer. Impulsar l’elaboració d’un Pla Estratègic i Director que garantisca la 
millora de l’Hospital Lluís Alcanyís, amb la millora estructural i els professionals 
necessaris per donar resposta adequada i necessària a la demanda de salut dels 
nostres veïns i veïnes. 

Segon. Reclamar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública la dotació 
econòmica necessària per desenvolupar les millores adequades, i de forma prioritària, la 
contractació de personal mèdic i infermeria que equipare la ràtio de professionals per 
població a la resta de departaments de salut. 

Tercer. Donar suport a les reivindicacions efectuades pels treballadors i 
treballadores i pels veïns i veïnes, perquè puguen atendre als ciutadans i ciutadanes 
amb la professionalització que els caracteritza i fer-ho sempre amb dignitat. 

Quart. Traslladar aquests acords a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
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Pública 
 
- Àudio: punt.06.1 

- Vídeo: video.punt.06.1 

 

7. Despatx Extraordinari 

 

No hi han assumptes que tractar. 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

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

No hi han assumptes que tractar. 

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

Es formulen els següents precs i preguntes, que a continuació es relacionen, que es 
poden consultar i escoltar en el fitxer d'àudio adjunt al document amb el nom següent i 
amb el vídeo que podrà copiar l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció: 
 
1ra. Pregunta: 
 
 
►Juan Giner, pregunta sobre la demora en les actuacions sobre la vivenda de 
caràcter social cedida a ASPROMIVISE. 
 
 

- Xelo Angulo, dona complides explicacions sobre el motius del retardament, 
concretament en el fet que no s'ha tractat d'una mera actuació de rehabilitació sinó que, 
a mes a mes, hi ha hagut que fer tot un rosari de tramitacions administratives, tant per 
part de l'Ajuntament com d'ASPROMIVISE, tendents a la legalització de la situació de 
l'immoble i orientat al seu us actual. 

 
 
- M. Amor Amoros, també pren la paraula recolzant les explicacions donades per la 

senyora Xelo Angulo i afegix que l'adaptació funcional de l'immoble depén del grau de 
diversitat funcional de l'usuari i del vist-i-plau que finalment done la Conselleria. La 
previsió es que el 5 de novembre els serveis tècnics de la Conselleria facen visita 

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinria-celebrada-el-dia-27-de-octubre-de-2018/7
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d'inspecció. 
 
 
2na. Pregunta: 
 
 
► Jorge Herrero, pregunta per les productivitats amb que s'ha retribuït al funcionari 

responsable de Cultura i Fira, quan l'Alcalde va manifestar que no cobraria 
productivitats. 
 
 

- Ignacio Reig, dona les explicacions oportunes al respecte de les productivitats 
assignades, quanties i motius, al dit funcionari, amb la qual cosa, el que l'Alcalde va 
manifestar en el seu moment està complint-se. 

 
 
- El Sr. Alcalde-President, també pren la paraula i contesta en el mateix sentit que 

el senyor Reig, donant complides explicacions sobre les productivitats assignades, 
quanties i motius, amb especial èmfasi en el fet que al dit funcionari no se li assignen 
productivitats per objectius concrets, com a la resta dels funcionaris, sinó per treballs 
concrets i específics en Fira. 
 
- Àudio: punt.C) 

- Vídeo: video.punt.C) 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor Alcalde alça la sessió, 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, 
  L'ALCALDE,             EL SECRETARI, 

 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

http://xativa.axialtic.es/video/va/ple-sessio-ordinria-celebrada-el-dia-27-de-octubre-de-2018/10
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