
PLE DE L’AJUNTAMENT

SESSIÓ ORDINÀRIA NUM. 09/2016
DATA: 1 D'OCTUBRE DE 2016

ACTA DE LA SESSIÓ

ASSISTENTS:

GRUP SOCIALISTA:

Alcalde-President:

Sr. Roger Cerdà Boluda

Regidors:

Sr. Ignacio Reig Sanchis
Sra. Xelo Angulo Luna
Sr. Jordi Estelles Carrasco
Sra. Lena Baraza Lorente
Sr. Pedro Aldavero López
Sra. Mariola Sanchis Del Valle

GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIÀ

Sr. Miquel Angel Lorente López
Sra. Francesca Chapi Albero
Sr. Miguel Alcocel Maset
Sra. Maria Amor Amorós Giménez
Sr. Alfred Boluda Perucho

GRUP PARTIT POPULAR

Sra. María José Pla Casanova
Sr. Vicente Ribes Iborra
Sr. Jorge Herrero Montagud
Sra. Pilar García Morell
Sr. José Francisco Domínguez Rivera
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GRUP BLOC-COMPROMÍS:

Sra. Cristina María Suñer Tormo
Sr. Joan Josep García Terol
Sra. María Pilar Gimeno Calabuig

GRUP CIUTADANS:

Sr. Juan Giner Company

Durant el transcurs del punt número 10 de l'ordre del dia i abans de la votació, 
abandona la sessió el Sr. Jordi Estellés, incorporant-se després de la votació.

Es fa constar que abans de tractar el punt número  12 de l'ordre del dia, la  
Sra. Regidora Cristina Suñer Tormo i  la Sra. Amor Amorós Giménez, s'ausenten, 
reincorporant-se abans de tractar el punt 13.

També es fa constar que abans de tractar el punt número 15 de l'ordre del dia, 
el Sr. Joan Josep García Terol, abandona la sessió plenària, no reincorporant-se ja a 
la mateixa.

En la Ciutat de Xàtiva, a les onze hores del dia un d'octubre de dos mil setze, 
es reuneixen en el Saló 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 
única convocatòria la sessió ordinària prèviament convocada.

La  Corporació  està  assistida  per  la  Sra.  Interventora  Dª  Carmen  Savalls 
Sanfélix, i pel Sr. Secretari, Rafael Pérez Alborch, que actúa a més com fedetari.

El Ple es constitueix vàlidament al compareixer la totalitat de membres de la 
Corporació 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  NÚMERO  8  DE  10  DE 
SETEMBRE DE 2016.

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, el 
senyor Alcalde President pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular 
alguna observació a l'acta de la sessió anterior, que ha estat distribuïda juntament 
amb la convocatòria de la present sessió.

Juan Giner diu que hi ha un error pel que fa a la seua intervenció AL  punt 7è 
precs i preguntes, pàgina10, ja que diu “carrer López Barberà” i  ha de dir “Avinguda 
la Murta”. 

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 9, D'1 D'OCTUBRE DE 2016

2



A continuació i no formulant-se cap objecció més, per unanimitat dels vint-i-un 
membres  s'aprova  l'acta  corresponent  a  la  sessió  ordinària  celebrada  el  10  de 
setembre de 2016.

2n.-  EXP.  NÚM.   478/2016,  APROVACIÓ  DE  LA  MODIFICACIÓ  DEL 
PRESSUPOST PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS DE 
DIFERENT ÀREA DE GESTIÓ.

          Pel Secretari se n’adona dels antecedents de l’expedient on consta proposta  
formulada pel regidor d’Hisenda per a l’obertura d’un expedient per a suplementar 
crèdit en diferents aplicacions per un import total de 73.619,18€.

Vist  l’escrit  del  regidor  on  proposa  la  transferència  de  crèdits  per  al 
finançament de la primera anualitat del pla de mobilitat, per un import de 40.000€.

Vist  que  d’acord  amb els  informes  del  departament  tècnic  cal  anul·lar  les 
adjudicacions realitzada FCC per la liquidació de les obres del Cris i Ceem i a Limset 
Sl per cicle integral de l’aigua, a l’haver-se realitzat l’adjudicaico en base a l’informe 
d’un tecnic extern, i en el cas de Limset per estar en concus de creditors.

Vist que per l’oficina pressupostaria s’han realitzat les retencions de crèdit per 
a les modificacions propostes, i per tant existeix saldo suficient per a l’autoritzacio´de 
les disminucions de crèdit.

Vist que la proposta del regidor suposa transferir crèdits entre distintes àrees 
de despesa que, d’acord amb l’article 179.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, l’aprovació correspon al Ple de la Corporació.

Vist  que  l’expedient  ha  estat  fiscalitzat  de  conformitat  i  dictaminat 
favorablement per la Comissió de Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes, en 
sessió celebrada el 23- de setembre.

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 cinc vots del regidors del grup 
municipal EUPV: AC, els tres vots dels regidors del grup municipal Compromís i un 
vot del regidor del grup municipal Ciudadanos), cinc abstencions (els cinc vots dels 
regidors del grup municipal PP) i cap vot en contra, adopta el següent ACORD:

Primer. Aprovar  la  modificació  del  pressupost  per  transferència  de  crèdits 
entre els grups de programes que es relacionen mitjançant l’augment i disminució de 
les aplicacions pressupostàries que seguidament s’expressen, amb els imports que 
s’indiquen:

Transferències negatives
Aplicació Descripció Import
4330/22791R Desenvolupament local. Promoció comerç local...................15.000,00
4330/21000R Desenvolupament local. Comunicació portal web.................25.000,00
2310/62205R Benestar Social. Liquidació obres CRIS i CEEm..................27.199,15
1610/60900R Aigua. Pla nuclis 2012.............................................................6.420.03
Total transferències negatives..................................................................73.619,18
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Transferències positives
Aplicació Descripció Import
1530/61901R Reposició infraestructures. Pla sostenibilitat.........................33.619,18
1330/22799R Ordenació del tránsit i l’estacionament. 

Contracte Prestació Serveis, Pla de Mobilitat.......................40.000,00
Total transferències positives...................................................................73.619,18

Segon. Publicar anunci d’aprovació al Butlletí Oficial de la Província, durant 
quinze dies, a fi que els interessats puguen examinar-ho i presentar reclamacions 
davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el termini de 
temps establert no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un 
mes per a resoldre-les.

Tercer. Donar  compte  d’aquest  acord  a  l’Oficina  Pressupostària  i  als 
departament corresponents per al seu coneixement i efectes.

Intervencions:

Miquel A. Lorente manifesta que es una modificació important i necessària per 
fer possible el pla de sostenibilitat  i també per al pla de mobilitat, que consisteix en 
fer un diagnóstic i marcar uns objectius, i que no es un capritxo sinó una obligació de  
la llei de mobilitat. 

3r.- EXP. NÚM. 1932/2016, APROVACIÓ INICIAL DE LES ORDENANCES 
FISCALS PER A 2017.

Atès  que  el  tècnic  de  l’àrea  econòmica  ha  emès  informe  de  data  20  de 
setembre de 2016, que recull totes les propostes de les diferents àrees, on es pretén 
modificar les ordenances per a l’exercici 2017.

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,   estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text  
legal  esmentat  estableix  que  les  Ordenances  fiscals  contindran  com a  mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seua aplicació.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003,  
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans.

Així  mateix,  la  Disposició  addicional  quarta,  apartat  3,  de  la  Llei  General 
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Tributària, i  l’article 12   del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
possibiliten  que  les  Entitats  locals  adapten  l’aplicació  de  la  normativa  tributària 
general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta 
que justifica la  proposta d’aprovar  i  mantenir  actualitzada,  amb les modificacions 
necessàries,  una Ordenança General, redactada a l’empar de l’article 106.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals municipals obeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment.

Les susdites modificacions no entrarán en vigor fins que no es publique el nou 
text en el Butlletí Oficial de la Província, previa exposició pública durant el termini de 
30 díes.

Per la qual cosa, els departaments han enviat a l’àrea econòmica per a la 
seua tramitació les següents propostes:

Taxa d'aigua potable. Es proposa ajustar la taxa a aplicar al cost real o previsible 
del  servei  d'acord  amb  l'art.  24-2  del  TRLRHL  i  l'informe  econòmic  sobre 
actualització  de  tarifes  signat  en  data  16  de  setembre  de  2016,  establint  la 
modificació  per  als  consums  d'aigua  superiors  a  24  m3.
Pel  2017 es proposa aplicar una tarifa binòmica de 0,2796 Euros/m3 per als 
primers 24 m3 i de 0,3704 Euros/m3 a partir d'aquests 24 m3. 

 Ocupació via pública. Sobre la base de les noves necessitats que sorgeixen 
en l'ocupació de la fira a més de buscar l'eficiència administrativa amb motiu 
de l'eliminació dels cèntims en els imports de les taxes i tenint en compte que 
aquests  arrodoniments  no  suposen  alteració  substancial  de  les  taxes  es 
proposa:

 Pel 2017 incorporar en la fira dels animals la “Ocupació de la via pública de la 
carpa de 5 X 5 “ import taxa 150.- Euros. 

 En la Fira “Ocupació via pública carpa (Real de la Fira) de 5 X 5” 300.- Euros; 
“Ocupació via pública caseta (Real de la Fira) de 3 X 3” 180.- Euros.

 Respecte a les modificacions per arrodoniments:
2. Llocs de venda categoria 1ª (Real de la Fira) per metre lineal 68.- Euros
3. Posats de venda categoria 2ª (laterals interiors) per metre lineal 60.- Euros.
4. Fira de Nadal: atraccions per metre lineal 24.- Euros.
5. Llocs de venda per metre lineal 28.- Euros.

 Cementeri: altres serveis. Es pretén buscar la racionalitat de la utilització del 
cementeri municipal, en el sentit de proposar que quan els nínxols o panteons 
estiguen en estat de ruïna o hagi transcorregut més de 50 anys, passaran a 
propietat municipal.

 Cementeri:  ocupació de nínxols. Es proposa ajustar gradualment el cost del 
servei per ocupació dels nínxols als ingressos per la taxa aplicada d'acord 
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amb l'informe econòmic evacuat en data 16 de Setembre, incrementant un 5% 
la taxa per l'ocupació dels nínxols de les tramades 2,3,4 i 5, deixant la trama-
da 1 sense variació per correspondre a nínxols destinats a persones sense re-
cursos econòmics.

 Participació en proves selectives d'ocupació. Es proposen diferents exem-
pcions i bonificacions per participar en processos selectius d'ocupació per for-
mar part de la plantilla de l'Ajuntament de Xàtiva, sent les exempcions aque-
lles persones amb discapacitat superior al 33% i les persones parades amb 
un any mínim d'antiguitat i les bonificacions del 50% afectaran a les persones 
membres de família nombrosa i a empleats que participin en processos de 
promoció interna.

 Taxa de recollida de fem. Es proposa disminuir la bonificació en la taxa de 
recollida de fem passant del 45% al 40%, d'acord amb el manament legal que 
pretén ajustar els ingressos per taxes al cost real dels serveis.

 Impost de Construccions (ICO). Es proposa que tant en les obres subjectes 
a llicència com en les obres subjectes a declaració responsable que neces-
siten col·locar contenidors en la via pública hauran de col·locar una còpia de 
l'acord  municipal  en  el  propi  contenidor  en  lloc  perfectament  visible.  Així 
mateix l'incompliment d'aquesta mesura porta aparellada una sanció de 100.- 
Euros.

 Preu públic per utilització instal·lacions culturals de l'Ajuntament. Es pro-
posa modificar el preu públic per utilització de la Casa de la Cultura establint 
un preu únic per cada dia d'utilització de la Casa de Cultura sent de 43,75 Eu-
ros/dia la utilització de la 2ª. planta i de 131,15.- Euros/dia per utilització del 
Saló d'Actes de la 1ª planta.

Prestació,  realització  i  utilització  d'activitats  esportives  (CONSELL 
ESPORTIU). Es proposen bonificacions en la quota tributària per a persones amb 
discapacitat  funcional;  també  es  proposen  tarifes  especials  per  a  la  utilització 
d'instal·lacions esportives per a les persones amb discapacitat funcional d'acord amb 
determinat nivell d'ingressos. Es proposen modificacions de tarifes en les activitats 
de joves, adults i tercera edat.

Es proposa bonificació del 20% en la quota tributària de les tarifes per utilització de 
“III  altres instal·lacions esportives municipals “ aplicable a activitats i instal·lacions 
esportives municipals per a gent que demostre que està inscrita en el Servei Públic 
d'Ocupació amb una antiguitat mínima de 2 anys.

Ademés,  pel  tècnic  de  l’àrea  econòmica-financera,  se  n’adona  de  dues 
ESMENES aprovades  per  despatx  extraordinari  en  la  Comissió  Informativa 
d’Hisenda de 23 de setembre, sobre:
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6. taxa per ocupació de ninxols dobles
7. requeriment d’accés a proves selectives de personal.

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

data 23 de setembre de 2016, va dictaminar favorablement.

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 cinc vots 
del  regidors del  grup municipal  EUPV:  AC, i  els  tres vots  dels  regidors del  grup 
municipal  Compromís),  sis  abstencions  (els  cinc  vots  dels  regidors  del  grup 
municipal PP i un vot del regidor del grup municipal Ciudadanos) i cap vot en contra,  
adopta el següent ACORD:

Primer.   Aprovar  provisionalment  per  a  l’exercici  de  2017  i  següents  la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 

PREU PÚBLIC DE L´AIGUA POTABLE

 Art. 4t. Tarifa 
1.  S'estableix  amb  caràcter  general  una  quota  de  servei  de  5,17€/quadrimestral 
(15,51 €/any) per cada comptador i usuari.

2. S'estableix una quota de consum per distribució i subministrament d'aigua potable 
de carácter binòmica amb el següents trams i preu per cadascú:

 Per als primers 24 m3 de consum, per m3………………0,2796 €
 A partir de 24 m3 de consum, per m3…………………0,3704 €

3. Connexions: En concepte de dret de connexió es pagarà:
Per cada vivenda 94,39
Per cada local comercial o industrial, 1,03€/m2 amb un mínim de 108,55
Local comercial o industrial en polígon industrial urbanitzat pels 
propietaris

188,64

El pagament d’aquestes quantitats es verificarà per una sola vegada i en el concepte 
que s'expressa. Les connexions són per compte del peticionari sota la supervisió i 
direcció tècnica de l'Ajuntament.

4. Alta nova: s'estableix una quota en funció del calibre del comptador segons el 
següent quadre:

Calibre comptador Taxa per alta nova
13 mm 60,11
15 mm 63,08
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20 mm 69,98
25 mm 117,73
30 mm 140,94
40 mm 191,51
50 mm 345,78
65 mm 422,54
80 mm 513,72

L'alta, pressuposa la instal·lació d'un aparell comptador a càrrec de l'Ajuntament. El 
canvi  de  nom  no  implica  cost  per  al  sol·licitant,  excepte  quan  això  suposa  la 
instal·lació d'un nou comptador, que es considerarà una alta nova. A més de la quota 
d'alta, i al a signatura de la pòlissa d'abonament, s'hauran de dipositar en concepte 
de fiança la quantitat de 57,87 €. Per a la devolució de la fiança l'usuari haurà de 
presentar, en el moment de la baixa del servei, còpia de la pòlissa d'abonament.

5. Els aparells comptadors se subministraran i  s’instal·laran per l’Ajuntament amb 
verificació oficial de la Conselleria d’Indústria.

APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PUBLICA

Art. 5è. La tarifa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança és la següent:

1. Ús comú.
Activitats comercials i industrials i elements annexos:

▪ Aparells automàtics en €
a) Aparells de venda automàtica, any 24,49
b) Aparells de venda automàtica per fira 20,80

1.1.2. Taules i cadires amb finalitat lucrativa:
Objecte
És  objecte  d’aquest  apartat  regular  la  utilització  i  l’establir  les  condicions 

necessàries per a un correcte ús de la via pública amb taules i cadires.

Utilització en precari
Al  tractar-se d’un espai  públic les autoritzacions o llicències es concediran 

sempre en precari,  poden  ser  revocades quan  per  causes  d’interés  general  així 
s’aconselle, igualment es podrà reduir l’espai assignat i  fins i tot la seu supressió 
total,  sense  que  aquest  fet  done  lloc  a  cap  tipus  d’indemnització,  encara  que 
s’haguera emès la corresponent llicència.

Sectors i categories
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Les diferents categories de terrasses en funció de la situació i de les especials 
condicions, queda de la següent manera:

- Categoria Especial – Albereda Jaume I, Avinguda de Selga.
- Categoria Primera – Pl. La Bassa, Plaça del Mercat, Vicente Boix, Gregorio 

Molina i Baixada de l’Estació.
- Categoria Segona – Les restants vies de la població.

Materials
Els  materials  que  s’utilitzaran  a  les  terrasses  situades  en  les  zones  de 

Categoria Especial i  Categoria Primera seran de vímet o de ferro de forja, sense 
continguts publicitaris, les ombrel·les o parasols seran de colors de tonalitats crema 
sense anuncis publicitaris, i aquests no podran estar fixats de forma permanent a la  
via pública.

Neteja
Els adjudicataris de les llicències atorgades en base a la present ordenança, 

tindran cura de forma continuada i acurada de la neteja de la superfície assignada, 
sent-ne responsables, el no compliment o falta d’atenció a aquest requisit donarà lloc 
a la supressió de la llicència. Diàriament es retiraran les taules i cadires de la via a 
l’objecte de què els equips de neteja municipals realitzen la neteja de la via pública,  
en  cap cas les  taules  i  cadires  romandran en la  via  pública quan no s’estiguen 
utilitzant.

Superfície màxima i mínima
Als  efectes  d’establir  les  diferents  superfícies  a  ocupar  per  l’ús  de  les 

terrasses es tindrà especialment en compte la longitud de la façana de l’establiment, 
establint-se com a mesura mínima l’ocupació de l’espai de la façana de l’establiment 
que es tracte, tota ocupació superior a la longitud de la façana de l’establiment es 
concedirà de forma discrecional previ informe dels tècnics municipals, sempre que 
concórreguen circumstàncies especials, o quan almenys no entorpisquen el pas dels 
vianants  o  que  dita  ocupació  no  impedisca  el  normal  desenvolupament  d’altres 
activitats establertes en els locals comercials immediats al lloc de l’ocupació.

Setmana de Fira
L’ocupació  que  es  realitze  en  el  mes  d’agost  amb  motiu  de  la  Fira,  és 

independent de la realitzada durant la temporada d’estiu,  aquesta tindrà caràcter  
especial i el període d’ocupació comprén des de l’1 al 31 d’aquest mes.

Efectivitat de la llicència d’ocupació
Les llicències d’ocupació concedides seran efectives en el moment en què es 

liquiden  les  taxes  corresponents,  no  podent  invocar  l’acord  de  concessió  de  la 
llicència per a justificar l’ocupació, si el titular no ha satisfet les taxes previstes en 
aquesta ordenança i a més a més es troba al corrent de totes les seues obligacions  
amb la Hisenda Municipal.

Seguretat de les instal·lacions
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Tot  adjudicatari  de  la  llicència  estarà  obligat  a  subscriure  la  corresponent 
Assegurança de Responsabilitat Civil, que contemple una adequada cobertura, amb 
la finalitat de fer front a possibles accidents que es podràn ocasionar pel seu ús.

Els  serveis  de  la  Policia  Local,  emetran  el  preceptiu  informe  sobre  les 
condicions de seguretat  amb relació al  trànsit  rodat i  d’altres circumstàncies que 
consideren adequades.

Les terrasses disposaran de l’adequada protecció,  amb la finalitat  que des 
d’aquestes  no  es  puga  accedir  a  la  calçada  de  forma  directa,  a  tal  efecte  es 
col·locaran les tanques corresponents, les quals harmonitzaran amb l’entorn urbà, 
sent preferiblement de fusta i color blanc.

Períodes d’ocupació
El pagament de la taxa done dret a l’ocupació de la via pública durant tot l’any 

excepte el mes d’agost 
Fira d’agost. Tot el mes d’agost.
S’estableix la  modalitat  d’ocupació especial  de cap de setmana dins de la 

temporada d’estiu.

Mesures i mòduls
Les taxes es reportaran per l’ocupació de metres quadrats que s’empren a les 

terrasses.
Les taxes es  reportaran per  l’ús  d’unitats  de  taula,  entenent-se  com a tal  

aquelles que comprenguen les mesures de 0’90 x 0’90 metres, o fracció, la qual 
porta aparellada la quantitat de quatre cadires.

Les tarifes dels aprofitaments regulats en la present ordenança són les següents:
Categoria especial Unitat (taula i quatre cadires) 43,54
Categoria primera Unitat (taula i quatre cadires) 27,68
Categoria segona Unitat (taula i quatre cadires) 19,92
Ocupació cap de setmana Unitat (taula i quatre cadires) € 

setmana
8,01

Per a la setmana de Fira d’Agost, mes d’agost, s’estableixen les següents tarifes:
Categoria especial Unitat (taula i quatre cadires) 26,00
Resta categories Unitat (taula i quatre cadires) 20,00

Infraccions i sancions
Als  efectes  de  la  present  ordenança,  es  consideren  infraccions  totes  les 

accions tendents a vulnerar de manera voluntària com involuntària el present text, 
tals com la deguda protecció amb les tanques reglamentàries, falta o descuit en la 
neteja de la superfície, ocupació major a la concedida, etc., i sancionades amb les 
quanties següents:

- Infraccions molt greus fins a 3.000 euros
- Infraccions greus fins a 1.500 euros
- Infraccions lleus fins a 750 euros
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Per a l’ocupació de taules i cadires de la via publica es considere com a falta 
molt greu que s’instal·len el 100 per cent o més de les sol·licitades, o la reiteració 
d’una  falta  greu.  Es  considera  falta  greu  instal·lar  el  50  per  cent  o  més  de  les  
sol·licitades o la reiteració d’una falta lleu, i es considera falta lleu instal·lar fins un 50  
per cent mes de les sol·licitades, en tot cas la tramitació de l’expedient determinarà 
la tipologia de la falta d’acord amb els articles 139 a 141 de la Llei de Bases de 
Règim Local

1.1.3 Per ocupació de via pública com a conseqüència de l’execució d’obres.
Per a les obres el termini d’execució no siga superior a 6 mesos, es cobrarà el 10% 
de la quota líquida de l’impost sobre construccions.

Per  a  les  obres  amb un termini  d’execució  superior  a  6  mesos es  practicarà  la 
liquidació  provisional,  tenint  en compte  el  termini  d’execució  fixat  en  el  projecte, 
segons la tarifa de 5,07€ al mes per metre quadrat de via pública ocupada, a aquest 
efectes, els sol·licitants de les llicències deuran aportar plànol on conste la superfície 
que es pretén ocupar a l’objecte de practicar la liquidació provisional. A la finalització 
de les obres es practicarà la liquidació definitiva tenint en compte la duració efectiva 
de les obres.

Les obres que es realitzen en polígons industrials, unitats d’actuació o en la zona de 
Bixquet  i  l’execució  de  les  obres  que  no impliquen  l’ocupació  de  la  via  pública,  
estaran exemptes d’aquesta taxa.

◦ Llicència per a l’exercici d’activitats a la via pública. 

1.2.1 Per a activitats cinematogràfiques €
a) Impressió de pel·lícules, per dia o fracció 417,48
b) Fotografia amb finalitat comercial o publicitària per dia o 
fracció

167,40

Quan la filmació exigeix la prestació de serveis especials de vigilància, es pagarà, a 
més, la despesa d’aquest servei.

1.2.2. Per a la resta d’activitats:€
a) Si és al dia, per metre lineal o fracció 5,55
b) Si és al mes, per metre lineal o fracció 29,12
1.3. Per la instal·lació de caixers automàtics.
Per cada caixer amb accés directe des de la via pública, per any 538,46

2.  Ús privat.

2.1. Activitats recreatives.
L’ocupació de la via pública per al desplegament d’activitats recreatives s’adiu a la 
tarifa següent:
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2.1.1. Closos i envelats destinats a celebrar espectacles, per dia d’espectacle
Fins 1.000 espectadors de capacitat: 67,42
Més de 1.000 espectadors de capacitat: 183,32

2.1.2. Tarifes per fires i altres
FIRA DEL BESTIAR

Per Box 20,00
Per pessebre o corralet (amb capacitat per a 6 animals) 35,00
Per carpa 5 X 5 150,00

FIRA D’AGOST I ALTRES, PER ATRACCIONS I LLOCS DE VENDA
Llocs de venda categoria  1ª (reial de la fira) per ml. 68,00 €
Llocs de venda categoria 2ª (voreres interiors) per ml. 60,00 €

Llocs de venda garrots per ml.
48,00 €

Atraccions per ml. 100,00 €
Ocupacio vía pública (carpa) (Reial de la Fira) de 5 X 5 300,00 €
Ocupacio vía pública (carpa) (Reial de la Fira) de 3 X 3 180,00 €

FIRA DE NADAL
Atraccions en Fira de Nadal per metre lineal 24,00 €

Llocs de venda per metre lineal 28,00 €
Si  l’Ajuntament  decidira  que  l’adjudicació  dels  llocs  de  Fira  es  fera  mitjançant 
subhasta, aquests preus s’entendran com a mínims.

2.2. Quioscs.
Per l’aprofitament especial  de la via pública, mitjançant la instal·lació de quioscs, 
regeix la tarifa següent:
En carrers de primera categoria per m2 o fracció, a l’any. 74,27
En carrers de segona categoria per m2 o fracció, a l’any 37,25

Nota: Carrers de primera categoria: estan compresos l’albereda de Jaume I, 
l’avinguda Selgas, la plaça de la Bassa, Vicente Boix, República Argentina, Gregori 
Molina i Baixada de l’Estació. Carrers de segona categoria: la resta no esmentada 
adés.

2.3. Aprofitaments especials de sòl, volada i subsòl.
2.3.1 Les empreses explotadores de subministres que afecten la generalitat o 

a  una  part  important  del  veïnat,  reportaran  el  preu  públic  regulat  en  aquesta 
ordenança fiscal, en tot cas i sense excepció, en quantia equivalent a l’1’5% dels 
ingressos  bruts  procedents  de  la  facturació  que  obtinguen  anualment  en  aquest 
terme municipal dites empreses.
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2.3.2 La Quantia que per aquest preu dega satisfer la Companyia Telefònica 
Nacional d’Espanya, SA, s’ajustarà a allò previst en la Llei 15/1987, de 30 de juny, 
sobre tributació de dita entitat i normes que la desenvolupen.

TAXA PELS SERVEIS PRESTATS EN CEMENTERI MUNICIPAL

Art. 4t. Els drets o taxes que reb l'Ajuntament són els que es determina en la 
tarifa següent:

- Per ocupació temporal de nínxols situats en:
Primera 123,92
Segona 1.060,50
Tercera 1.060,50
Quarta. 1.060,50
Cinquena. 1.060,50
Cripta de nova construcció de 4 cossos en 4 altures 9.420,31

Per a blocs de nínxols de quatre tramades el preu serà el de 1.060,50 € com a tarifa 
única.

Art.  11. L'Excm. Ajuntament pot recuperar,  els ninxols cedits a perpetuïtat, 
quan hagen transcorrit més de cinquanta anys, desde l'última acupació, previ acord 
de la Corporació, i amb el compliment dels requisits següents:

a) L'acord de recuperació del ninxol cedit, es notificarà als familiars de l'últim 
cadàver inhumat, si existiren i foren coneguts, amb una antel·lació de tres mesos, 
previ a la data en que es procedirà a l'exhumació de les restes mortals. En el cas de 
esser  desconeguts  els  familiars,  es  publicarà  l'acord  mitjançant  edicte  al  Tauler 
d'Anuncis de l'Ajuntament durant un plaç de tres mesos.

b) Si  durant  l'expressat  plaç de tres mesos els familiars de l'últim cadaver 
inhumat vullgueren conservar les restes mortals del mateix, l'Ajuntament els cedir un 
ninxol de la primera tramada, i efectuar l'exhumació i el trasllat de les restes al nou 
ninxol,  gratuïtament,  sense  més  costos  que  el  del  dipósit  de  garantia  per  a  la 
col·locació de la làpida.

c) També podrà l'Ajuntament recuperar els ninxols cedits als particulars, abans 
de  que  haja  transcorregut  el  plaç  de  50  anys,  al  que  fa  referència  l'apartat  a) 
d'aquest article, quan les necessitats així ho aconsellen, previ acord de la Corporació 
i  notificació  als  familiars de l'últim cadàver  inhumat,  en el  plaç  i  la  forma abans 
exposat, i mitjançant pagament, en aquest cas, per part de l'Ajuntament del 50 % del  
preu del ninxol en el moment de la recuperació. 

d) Quant els nínxols i  pateons de qualsevol classe no siguen atesos  pels 
titolars o parents i estiguen  en estat de ruïna  o abandono, amb el consegüent  perill  
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o mal aspectet, o haja transcorregut  un periode de  més de  50 anys sense haver-se 
utilitzat,  podrà  declarar-se  la  caducitat   dela  concessió  i  els  nínxols  i  panteons 
revertiràn a favor de l'Ajuntament. 

e) La declaració  d'abandonament  o ruïna dels nínxols i  panteons es farà 
mitjançant  expedient administratiu , amb el informe tècnic previ i lnotificació  al titolar 
o la publicació en el Butlletí Ofical de la Provincia, i en un diari  de difusió provincial  
en el termini assenyalat transcorregut el qual si no compareix l'Ajuntament  acordarà 
la decalració de ruïna i la reversió dels drets al seu favor.

d)  Quant  els  ninxols  I  panteons  de  qualsevol  mena  no  siguen atesos  pels 
titolars  o  parents  i  estiguen  en  estat  de  roïna  o  abandonament,  amb  el 
consegüent perill o mal aspecte, o haja transcorregut un periode de més de 50 
anys sense haver-se  utilitzat, s'entendrá caducada la concessió i els ninxols 
revertirán a favor de l'Ajuntament.

e)  La  declaració  d'abandonament  o  roïna  deis  ninxols  i  panteons  es  fará 
mitjantzant expedient administratiu, amb l'informe técnic, previa notificació al 
titolar o la publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia i en un diari de difusió 
provincial  en  el  termini  assenyalat,  transcorregut  el  qual  si  no  compareix 
l’Ajuntament  acordará  la  declaració  de roïna i  la  reversió  dels  drets  al  seu 
favor.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA PER A LA CONCURRÈNCIA A PROVES 
SELECTIVES DE PERSONAL DE L´AJUNTAMENT DE XÀTIVA

Articule 8. Exempció i Bonificació 
1. Estaran exemptes del pagament de la taxa:
- Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.
- Les persones que figuraren com a demandants d'ocupació durant el 

termini,  almenys,  d'un  any  anterior  a  la  data  de  convocatòria  de 
proves selectives d'accés als Cossos i Escales de funcionaris o a les 
categories de personal laboral de  l`ajuntament de Xàtiva 

2.  Gaudiran d'una bonificació del 50 per cent els empleats que participen 
en  processos  de  funcionarización  i/o  de  consolidació  d'ocupació  així  com  els 
funcionaris  que  participen  en  processos  de  promoció  interna y  les  persones, 
membres d´una familia nombrosa.
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TAXA DE RECOLLIDA DE FEM

Art. 5è. Exempcions i bonificacions.
Les  unitats  fiscals,  els  ingressos  familiars  de  les  quals  siguen,  en  el  seu 

conjunt, inferiors al salari mínim interprofessional, se’ls aplicarà la quota reduïda.
S’aplicarà una bonificació del 40% a totes les tarifes, tret de les tarifes 

corresponents a grans productors.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL.LACIONS I OBRES 
(ICIO)

Art.8è.-  Col·locació  de  contenidors  d'obra  en la  via  pública  per  a  execució 
d'obres particulars

En  les  obres  subjectes  a  LLICÈNCIA,  d'acord  amb  el  que  es  disposa  en 
l'articule 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del 
Territori,  Urbanisme i Paissatge, de la Comunitat Valenciana, els sol·licitants 
hauràn  de  col·locar  en  el  propi  contenidor  una  còpia  de  l'acord  municipal 
mitjançant el qual es concedisca la llicència d'obres.

En les obres subjectes a DECLARACIÓ RESPONSABLE, d'acord amb el que es 
disposa en l'articule 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol,  de la Generalitat,  
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paissatge, de la Comunitat Valenciana, 
els  sol·licitants  hauràn de  col·locar  en el  propi  contenidor  una  còpia  de la 
Declaració  responsable  presentada  en  l'Ajuntament  de  Xàtiva,  en  la  qual 
conste la data de la seua presentació.

L'incompliment  d'aquestes  mesures  porta  aparellada  una  sanció  de  100.- 
Euros

Art. 9è. Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2017 i vigeix fins 
a ser modificada o derogada expressament.
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PREU PÚBLIC PER UTILITZACIO DE LES INSTAL.LACIONS 
CULTURALS DE L´AJUNTAMENT

Art. 6è. Les tarifes aplicables són les següents:
1) Casa de la Cultura
a) Salons d'exposicions per cada dia d’ús Import €
    Saló Montcada 32,55 €
    Saló Entresòl 10,90 €
    Sala 1ª Planta 10,90 €
b) Salons de conferències 2ª Planta: 
    1 dia d'ús 43,75 €
c) Saló d’actes Montcada 1ª planta
    1 dia d'ús 131,15 €
d) Patí exterior a l’aire lliure:
    1 dia d'ús 43,75 €
e) Patí Cobert Montcada 
    1 dia d'ús 73,75 €
Les  hores  realitzades  pel  personal  de  l’Ajuntament  fora  de  l’horari  laboral,  les 
abonarà qui utilitze els serveis de la Casa de la Cultura, com a hores extraordinàries 
segons conveni.

2) Gran Teatre
    Per cada sessió 1.420,50 €
    Per cada hora que excedeisca de les 8 d’utilització per 
sessió

177,85 €

3) Sala auditori del CCX
Les  tarifes  aplicables  seran  les  mateixes  que  les  corresponents  al  salò  d’actes 
Montcada de la Casa de la Cultura.

4) Utilització edifici de Sant Domènec
Per hora d’hostessa 16,00 €
Per hora normal de tècnic de só 26,00 €
Per hora extra del tècnic de só 35,00 €
Despeses fixes de neteja més consum elèctric i altres 175,00 €

5) Sant Agustí
Per l’ús de l’auditori es devengaran les quantitats següents:
En horari laboral per hora 20,00 €
En horari festiu per hora 25,00 €
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN 
DE  SERVICIOS,  REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  Y  UTILIZACIÓN  DE  LAS  
INSTALACIONES  DEPORTIVAS  DE  PROPIEDAD  MUNICIPAL,  ADSCRITAS  
CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL 2017

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española  

y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de  
conformidad con lo previsto en los artículos 15 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de  
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, este  
Ayuntamiento establece la tasa por prestación de servicios, realización de actividades deportivas y  
utilización de las instalaciones deportivas de propiedad municipal  y  adscritas al  Consell  Esportiu  
Municipal.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio, realización de actividades  

y utilización de las instalaciones deportivas de propiedad municipal.

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las entidades a que  

se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria, que soliciten la utilización de las instalaciones  
deportivas enumeradas en el artículo anterior.

También se considera sujetos pasivos, el Club o asociación deportiva inscritas en el registro  
de  asociaciones vecinales de Xàtiva.

ARTÍCULO 4. Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales. A estos efectos, se considerarán  

deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17  
de diciembre, General Tributaria.

ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria.
EXENCIONES: Sobre la tasa establecida, únicamente se aplicarán las siguientes exenciones:  

1) La  utilización  de  forma  colectiva  de  instalaciones  o  espacios  por  los  CENTROS  DE  
ENSEÑANZA,  PÚBLICOS O CONCERTADOS,  de  la  ciudad  de  Xàtiva,  para  el  desarrollo  de  la  
asignatura de Educación Física, Semanas Culturales, Festivales, etc Se excluye en todo caso el uso  
o realización de actividades en piscinas. 

2) Actividades que  tengan como objeto  la  promoción,  fomento,  divulgación  o  práctica  de  
cualquier  modalidad  deportiva,  organizada  o  patrocinada  por  el  AYUNTAMIENTO  DE  XÀTIVA  
(CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL), GENERALITAT VALENCIANA O DIPUTACIÓN PROVINCIAL. Y 
otras  Administraciones  públicas,  que  soliciten  la  utilización  de  las  instalaciones  deportivas  
municipales, en casos puntuales de necesidad y debidamente justificados.

3) Los deportistas, árbitros-colaboradores, delegados y entrenadores inscritos en los  XXXV 
JUEGOS  DEPORTIVOS  DE  LA  COMUNIDAT  VALENCIANA,  PROMOVIDOS  POR  LA  
GENERALITAT VALENCIANA, en sus fases local, comarcal, provincial, autonómica y nacional en el  
período del 1 de septiembre de 2016 hasta el 31 de Junio de 2017.

4) Cesión  de  instalaciones  a  PARTIDOS POLÍTICOS en  los  términos  establecidos  en  la  
legislación electoral.
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BONIFICACIONES. 
A).CENTROS DE ENSEÑANZA,  PÚBLICOS O CONCERTADOS,  no pertenecientes  a  la  

localidad de Xàtiva, para el desarrollo de la asignatura de Educación Física, Semanas Culturales,  
Festivales, etc, una bonificación del 50 %.Se excluye en todo caso el uso o realización de actividades  
en piscinas. 

B).DEPORTISTA BECADO COMO DEPORTISTA,   por la Diputación Valencia, CSD, Plan  
ADO, Generalidat Valenciana o el  Consell Esportiu Municipal de Xàtiva dentro de los últimos 3  
años, y hasta cumplir los 21 años y que acredite el empadronamiento en la Ciudad de Xàtiva. Una  
bonificación del 100%

Solo en el espacio deportivo, franja horaria y período anual marcado por el Consell Esportiu  
Municipal.

C)  CLUBES,  ASOCIACIONES  DEPORTIVAS  LEGALMENTE  CONSTITUIDAS  E  
INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES VECINALES DE XÀTIVA,  CON LICENCIA  
FEDERATIVA.

Los  miembros  de  un  Club  o  Asociación  Deportiva  con  participación  en  encuentros,  
competiciones y ligas oficiales fuera de la localidad de Xàtiva (deportistas, técnicos, árbitros, jueces,  
delegados y cuerpo médico), con licencia federativa en vigor; obtendrán un 100% de bonificación en  
la tasa correspondiente al abono de las instalaciones deportivas, con acceso gratuito exclusivamente  
a los espacios reglamentarios de la modalidad deportiva correspondiente y en el horario establecido  
por  el  Consell  Esportiu  Municipal,  siendo  el  sujeto  pasivo  el  Club  o  asociación  deportiva  a  que  
pertenezca el miembro federado.

 
Quedando de la siguiente manera:

I.- CARNÉ FEDERADO: Bonificación de un 100% sobre las tasas en la 
modalidad de abonado de las instalaciones deportivas
De 0 a 8 años: 100 %
De 9 a 16 años: 100 %
de 17 a 64 años: 100 %
Jubilados, Pensionistas y Discapacidad Funcional (mayor o 
igual al 33%).

100 %

Requisitos:
Licencia federativa en vigor.

Que el beneficiario pertenezca en un club o asociación deportiva de la ciudad e inscrita en el  
Registro  Asociaciones  Vecinales  del  Ayuntamiento  Xàtiva,  y  con  participación  en  encuentros,  
competiciones y ligas fuera de la localidad de Xàtiva.

Asimismo  gozarán de una bonificación del 100 % de los gastos de la luz artificial.

En casos excepcionales y previa solicitud individual, acreditando la condición de federado y  
miembro  de  un  club  no  usuario  de  las  instalaciones  deportivas  municipales,  podrá  tener  una  
bonificación de hasta un 40 %, previo informe del Coordinador Deportivo y el acuerdo del Consejo de  
Gerencia, regulando las condiciones en cada supuesto.

En el supuesto, que los miembros de un Club o Asociación con licencia federativa, solicitaran  
el acceso a todos espacios deportivos fuera el horario de entrenamiento o competición, establecido  
por el Consell Esportiu Municipal, se le aplicara la tasa correspondiente:

I.- CARNÉ FEDERADO: Bonificación de un 50% sobre la modalidad de  
abonado mensual de las instalaciones deportivas
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De 0 a 8 años: Exento
De 9 a 16 años: 2,55 €
De 9 a 16 años + GIMNASIO (+ 14 AÑOS) 4,10 €
de 17 a 64 años: 5,15 €
de 17 a 64 años + GIMNASIO: 6,70 €
Jubilados, Pensionistas y Discapacidad Funcional (mayor o igual al  
33%).

4,10 €

Jubilados, Pensionistas y Discapacidad Funcional (mayor o igual al  
33%) + GIMNASIO:

5,65 €

Requisitos:
Licencia federativa en vigor.
Que el beneficiario pertenezca en un club o asociación deportiva de la ciudad e inscrita en el  

Registro  Asociaciones  Vecinales  del  Ayuntamiento  Xàtiva,  y  con  participación  en  encuentros,  
competiciones y ligas fuera de la localidad de Xàtiva

La tasa incluye el acceso a todas las instalaciones, excepto piscinas municipales.

D)  MIEMBROS  DE  CLUBES  Y  ASOCIACIONES  DEPORTIVAS,  SIN  CONDICION  DE  
FEDERADOS.

Los miembros de clubes y asociaciones deportivas sin licencia federativa, podrán tener la  
condición de abonados en las instalaciones deportivas.

Se permitirá el uso de los miembros que pertenecen en un club o asociación sin licencia  
federativa, pudiendo bonificarse la cantidad obtenida en función de un baremo aprobado por este  
organismo, siendo la bonificación mínima del 10% y la máxima del 40%, siempre que la actividad que  
se vaya a realizar, sea o no deportiva, tengan carácter benéfico, social,  sanitario, cultural,  etc.,  y  
concurran razones de interés público en su celebración. 

El porcentaje final a aplicar será el resultado de valorar, previa acreditación, los siguientes  
aspectos:

Actividad Bonifica
ción

Entidad  colaboradora  actividades  del  Ayuntamiento  de  Xàtiva  o  
Consell Esportiu Municipal. 20%

Fomento sectores:  Discapacidad Funcional,  mujer, tercera edad,  
adolescentes, etc.

10%

Otros aspectos alegados por la entidad solicitante 10%

E) ASOCIACIONES, NO DEPORTIVAS Y SIN FINALIDAD DE LUCRO INSCRITAS EN EL  
REGISTRO ASOCIACIONES VECINALES.

Se permitirá el uso de las asociaciones sin finalidad de lucro, pudiendo bonificarse la cantidad  
obtenida en función de un baremo aprobado por el Consell Esportiu Municipal, siendo la bonificación  
mínima del 10% y la máxima del 30%, siempre que la actividad que se vaya a realizar, sea o no  
deportiva, tengan carácter benéfico, social, sanitario, cultural, etc., y concurran razones de interés  
público en su celebración.

Dichas actividades deben ser promovidas por asociaciones sin ánimo de lucro e inscritas en  
el Registro asociaciones Vecinales Ayuntamiento de Xàtiva. 

Solo en el espacio deportivo, franja horaria y período anual marcado por el  Consell Esportiu  
Municipal
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El porcentaje final a aplicar será el resultado de valorar, previa acreditación, los siguientes  
aspectos:

Actividad Bonifica
ción

Actividades destinadas a menores 18 años. 10%
Entidad  colaboradora  actividades  del  Ayuntamiento.   Consell  

Esportiu Municipal
10%

Fomento sectores:  Discapacidad Funcional,  mujer, tercera edad,  
adolescentes, etc.

5%

Otros aspectos alegados por la entidad solicitante 5%

F) OTRAS PERSONAS FÍSICAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS SIN FINALIDAD  
DE LUCRO.

El  Consell  Esportiu  Municipal  ofrecerá  la  utilización  bonificada  o  gratuita  a  aquellas  
actividades deportivas promovidas por personas físicas, entidades públicas o privadas, sin finalidad  
de lucro  y  que no estén contempladas en la  presente  ordenanza,  y  que promuevan actividades  
adscritas a la promoción, divulgación y fomento de la actividad deportiva a la ciudad de Xàtiva, previo  
informe y posterior acuerdo si procede del Consell Esportiu Municipal.

G) ENTIDADES CON FINALIDAD DE LUCRO.
Cuando una entidad con finalidad de lucro solicite las instalaciones, se calculará la tasa en  

base a:

FUERA DEL HORARIO DE LA INSTALACION: Previo informe del Oficial de mantenimiento,  
se  calculará  el  precio  /  hora  de  los  gastos  de  apertura  y  consumo de  la  instalación  solicitada,  
valorándose los factores como tiempo uso, número usuarios, etc.

DENTRO DEL HORARIO DE LA INSTALACION: Se aplicará la tasa correspondiente a cada  
usuario que forme parte entidad solicitante. La tasa correspondiente a la utilización de las piscinas  
públicas comprende toda la temporada estival (tres meses). Aquellas entidades con ánimo de lucro  
que solicite tal servicio, por un periodo inferior a un mes, y con una limitación que no supere la hora,  
podrá prorratear el pago de la tasa de forma mensual. 

En  el  resto  de  las  instalaciones  y  espacios,  el  abono de la  tasa  se  establece  de  forma  
mensual.

En el supuesto de que por edad, dicho usuario estuviera exento, se le aplicara la tasa mínima  
a la edad inmediatamente superior. 

BONIFICACIONES  Y  EXENCIONES  APLICABLES  A  INSTALACIONES  DEPORTIVAS 
MUNICIPALES.

Bonificación sobre el abono instalaciones
Carné Joven IVAJ. 50%
Otros centros docentes privados. 50%
Centros docentes de Educación Especial. 100%

G) OTRAS PERSONAS FISICAS
Toda persona que demuestre que está inscrita y con una antigüedad superior a 2 años 

como demandante en los Servicios Públicos de Ocupación, tendrán una bonificación del 20% 
en actividades deportivas municipales y acceso a las instalaciones deportivas municipales.
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TARIFAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

I.- ABONADOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES:
Se establece la condición especial de abonado a favor de las personas que solicitan la utilización de  
las instalaciones de: LA CIUTAT DE L´ESPORT;  PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO  
BALLESTER, PABELLÓN MUNICIPAL VOLEIBOL Y CAMPO DE FÚTBOL FRANCISCO COLOMA  
“PAQUITO”, mediante el pago de una cuota periódica.

Constituye el objeto de esta exacción el uso de las instalaciones y se regirá por la tasa que siguen:

I.- TASAS SOCIOS: ( tarifa por mes/ período mínimo anual *) 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
De 0 a 8 años: Exentos
De 9 a 16 años: 5,15 €
De 17 a 64 años: 10,25 €
Jubilados y Pensionistas: Incluido cónyuge mayor 60 años. 8,20 €

Discapacidad  Funcional (mayor  o  igual  al  33%).  Según  tabla 
anexa.

*Aquellos socios que abonan un mínimo de seis meses se beneficiarán de un descuento del  
10 % sobre el total de meses contratados.

II.- TASA ENTRADA: (por día y uso de instalación)
 “INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES” 
De 0 a 8 años: Exentos
De 9 a 16 años: 2,00  €
De 17 a 64 años: 4,00  €
Jubilados y Pensionistas: Incluido cónyuge mayor 60 años. 2,00  €
Discapacidad Funcional (mayor o igual al 33%). Según tabla anexa. 2,00  €
Acceso exclusivo al Gimnasio:

De 14 a 64 años.

Pensionistas y Jubilados.

Discapacidad Funcional(mayor o igual al 33%)

4,00 €
2,00 €
2,00 €

1.- CIUTAT DE L´ESPORT.

ENTRADA INDIVIDUAL:

De 0 a 8 años: Exento

De 9 a 16 años 2,00 €

DE 9 A 16 Años + GIMNASIO  ( +14 Años) 4,00 €

De +17 a 64 años 4,00 €

DE +17 A 64 Años + GIMNASIO 6,00 €

DE Jubilados, Pensionistas y Discapacidad (mayor o igual al 33 %) 2,00 €
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DE Jubilados y Pensionistas + GIMNASIO 4,00 €

Discapacidad Funcional ( mayor o igual al 33%) + GIMNASIO 4,00 €

BONOS MENSUALES
SOCIO  DE 0 A 8 AÑOS Exento

SOCIO  DE 9 A 16 AÑOS 5,15 €

SOCIO  DE 9 A 16 AÑOS + GIMNASIO ( +14 Años) 8,20 €

SOCIO  DE 17 A 64 AÑOS 10,25 €

SOCIO  DE 17 A 64 AÑOS + GIMNASIO  13,40 €

SOCIO  DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 8,20 €

SOCIO  DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS + GIMNASIO  11,30 €

SOCIO DISCAPACIDAD FUNCIONAL (mayor o igual al 33%).Según tabla anexa.

II.- INSTALACIONES:
II.1.- TENIS/ PÁDEL /FRONTÓN/ VOLEI PLAYA:
Luz artificial: (coste ficha/ hora)
Abonados / No abonados: 3,00 €
II.2.- FÚTBOL SALA / BALONCESTO / VOLEIBOL / 
BALONMANO:
Luz artificial (Por hora de juego y partido) Abonados / No abonados: 10,30 €
II.3.- FÚTBOL 7: 
Campo de Fútbol por partido de 60 minutos
Luz artificial (Por hora de juego y partido) Abonados / No 
abonados:

10,30€

II.4.- FÚTBOL 11: Campo de Fútbol por partido de 60 
minutos
Luz artificial (Por hora de juego y partido) Abonados / No abonados:               15,40€
II.5.- PABELLONES DEPORTIVOS Luz artificial (Por hora de juego y 
partido) Abonados / No abonados:
Un tercio de pista 3,60 €
Dos tercios de pista 6,90 €
Pista completa 10,30 €
II.6.- PISTA DE ATLETISMO:
Luz natural Exento
Luz artificial (en función del número de usuarios solicitantes): Mínimo 20 0,60

Durante distintos periodos estacionales, se utiliza el servicio de luz artificial por espacio de 30  
minutos, puede valorarse una tasa por utilización de luz artificial por el 50% de lo que indica la tasa  
en el espacio correspondiente. (Cambios de hora otoño a invierno y primavera a verano).
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2.- ALQUILER DE ESPACIOS DEPORTIVOS.
Constituye el objeto de esta exacción el uso de las instalaciones y se regirá por la tasa que  

siguen  de  las  instalaciones  de  La  Ciutat  de  l  ´Esport;   Pabellón  Deportivo  Municipal,  Francisco  
Ballester ,Pabellón Voleibol y Campo de Fútbol Paquito Coloma.

Previa solicitud al Consell Esportiu Municipal e informe del Coordinador Deportivo Municipal,y  
posterior acuerdo del Consell Esportiu, se podrá alquilar los siguientes espacios deportivos:

Campo de fútbol 7 Por partido o actividad deportiva de 60 
minutos 
Luz natural (Por hora de juego y partido) 33,00 €
Luz artificial (Por hora de juego y partido) 43,00 €

Campo de fútbol 11 Por partido o actividad deportiva de 60 minutos 
Luz natural (Por hora de juego y partido) 53,50 €
Luz artificial (Por hora de juego y partido) 69,00 €

Pista de fútbol sala Por partido o actividad deportiva de 60 minutos

Luz natural (Por hora de juego y partido) 23,50 €
Luz artificial (Por hora de juego y partido) 33,00 €

Sala Multiuso Ciutat Esport Por  actividad deportiva de 60 minutos

Luz natural (Por hora de actividad. 15,00 €
Luz artificial (Por hora de actividad. 20,00 €

Aulario charlas Ciutat Esport Por  actividad formativa de 60 minutos

Luz natural (Por hora de actividad. 10,00 €
Luz artificial (Por hora de actividad. 3,00 €
Proyector audiovisual. 5,00 €

III.-  OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES:

III.1.-PISCINA MURTA Y PISCINA CIUDAT D`ESPORT.

 ABONO TEMPORADAS PISCINAS
ABONO TEMPORADA FAMILIAR (incluye hijos menores  de 16  

años)
660,00 €

ABONO DE TEMPORADA INDIVIDUAL 9 A 16 AÑOS 115,00 €
ABONO DE TEMPORADA INDIVIDUAL 17 A 64 AÑOS 225,00 €
ABONO  DE  TEMPORADA  INDIVIDUAL  JUBILADO  Y 

PENSIONISTA
115,00 €

ABONO DE TEMPORADA DISCAPACIDAD FUNCIONAL (mayor o igual al 33%). 
Según tabla anexa.

*Bonificación del 20% a los abonos de Piscina para los socios de la Ciutat de l ´Esport con  
antigüedad de 365 días. No acumulable a otras bonificaciones.

ENTRADA:
De 0 a 8 años: Exento
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De 9 a 16 años 22,00 €
De +17 a 64 años 33,00 €
Jubilados y Pensionistas 22,00 €
Discapacidad Funcional (mayor o igual al 33%) 22,00 €

ALQUILER HAMACA 0,50 €

Bonificación del 50 % para los Clubs o Entidades que utilicen la piscina en horario convenido  
con el Coordinador Deportivo y por un tiempo inferior a 2 horas.

2.- PISCINAS PEDANIAS.Torre Lloris y Annahuir.

Constituye el  objeto de esta exacción el  uso de las instalaciones de la  “Piscina  
Pedanias”, así como las actividades que se realizan, y se regirá por las tasas que  
siguen:

ABONO DE TEMPORADA FAMILIAR 45,00 €
ABONO DE TEMPORADA INDIVIDUAL 9 A 16 AÑOS 15,00 €
ABONO DE TEMPORADA INDIVIDUAL 17 A 64 AÑOS 20,00 €
ABONO DE TEMPORADA INDIVIDUAL JUBILADO Y  
PENSIONISTA

15,00 €

ABONO DE TEMPORADA DISCAPACIDAD FUNCIONAL (mayor o igual al 
33%). Según tabla anexa.

Familia numerosa 20
%

ENTRADA:
De 0 a 8 años: Exento
ENTRADA PISCINA 2,00 €

III.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES
Constituye el objeto de esta exacción el uso de las actividades deportivas municipales,  y se regirá por los Tasas 
que siguen:

ACTIVIDADES JOVENES, ADULTOS Y TERCERA EDAD.

Pilates, Aeróbic, Mantenimiento físico adultos, 
Gimnasia Correctiva, Thai-Xi, Baile Salón o 
actividad semejante, del 1 de septiembre al 
30 de Junio:

Trimestral
Curso 

Completo 
(10meses)

2 días semana 25,50 € 65,00 €
3 días semana 37,50 € 95,00 €

Jubilados y pensionistas: 2 días semana. 12,75 € 32,50 €
Jubilados y pensionistas :3 días semana 18,75 € 45,00 €

ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS EN EDAD ESCOLAR (3 A 16 AÑOS)
Escuelas Deportivas Municipales. Opción pago por semana. 61,00 € CURSO

Escola Esportiva d´Estiu. Incluidas excursiones. 92,50 € MES
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BONIFICACIONES  Y  EXENCIONES  APLICABLES  A  ACTIVIDADES  E  INSTALACIONES  
DEPORTIVAS MUNICIPALES

Discapacidad  Funcional (mayor  o  igual  al  33%).  Según 
tabla anexa.

Familia numerosa (por cada miembro de la unidad familiar). 20%
Bono Familiar: Padres o/e Hijos hasta 16 años. 20%
Familia  Monoparental.(por  cada  miembro  de  la  unidad  

familiar).
20%

*Previa acreditación condición: Discapacidad Funcional, Familia Numerosa, Libro de Familia  
y Familia Monoparental.

Sobre una tasa con derecho a bonificación por la concurrencia de algún de los supuestos  
indicados en los apartados anteriores, no se podrá acumular otra bonificación, aunque en el usuario  
concurran los requisitos objetivos o subjetivos previstos para su aplicación. 

En caso de concurrencia,  el  usuario  deberá optar  por  la  aplicación  de una de entre  las  
distintas bonificaciones de que pudiere beneficiarse.

CESION MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO.
Cesión de material de infraestructura sillas, mesas, megafonía, etc. Fianza del 20%, del valor  

del material solicitado, previo  informe del Oficial de mantenimiento de instalaciones deportivas.

OTROS SERVICIOS. 
AUTOBUS ESCOLA D´ESTIU. (Mínimo 25 alumnos/as)              54,00 euros 
SERVICIO ACOGIDA ESCOLA ESPORTIVA D´ESTIU.  20,00 euros                              

PÉRDIDA DE LA TARJETA O CARNÉ: Duplicado tarjeta             5,00 euros

DISCAPACIDAD FUNCIONAL:(mayores o iguales al 33%): Nivel de ingresos por  
debajo de la tabla adjunta:

Familia 1 
miembro

Familia 2 
miembros

Familia 3 
miembros

Familia 
numerosa

Familia 
numerosa 
especial

50% 
descuento

12.018,7
2

15.624,34 18.629,02 24.638,38 30.647,74

25% 
descuento

14.522,6
2

18.879,40 22.510,06 29.771,37 37.032,68

ARTÍCULO 6. Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento que se solicita la  

prestación de cualquiera de los servicios, actividades e instalaciones deportivas que se regulan en  
esta Ordenanza.

En caso de que se reserve un espacio o cualquiera de los elementos definidos en la parrilla  
de cuotas tributarias, deberá ingresarse en el momento de la reserva, el coste de la tasa.

ARTÍCULO 7. Normas de Gestión
El ingreso de las cuotas o deudas anuales, semestrales o mensuales se realizará por régimen  

de autoliquidación,  durante  los  5  primeros  días del  período,  en virtud  del  artículo  27.1  del  Real  
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  
Reguladora de las Haciendas locales.
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El resto de servicios, por su misma naturaleza, se podrán gestionar por el sistema de ticket o  
entradas previa reserva que se solicitan en la taquilla correspondiente.

ARTÍCULO 8. Infracciones y Sanciones
En todo el  referente a infracciones y sanciones, será aplicable la Ley 58/2003, de 17 de  

diciembre, General Tributaria, en concreto los artículo 183 y siguientes, y las disposiciones que la  
desarrollan.

ARTÍCULO. 9. Disposición final
Esta ordenanza fiscal entra en vigor el mismo día de la publicación en el Boletín Oficial de la  

Provincia,  se  aplicará  a  partir  del  día  siguiente  de  su  publicación  y  estará  vigente  hasta  ser  
modificada o derogada expresamente.”

Segon. Publicar al Butlletí Oficial de la Província el text de les Ordenances 
fiscals modificades.

Tercer. Exposar  al  públic  en  el  tauler  d’anuncis  de  l’Ajuntament  l’acord 
provisional, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al  
de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província i en un 
diari de gran difusió.

Quart. Durant  el  període  d’exposició  pública  de  les  Ordenances,  els  qui 
tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del 
text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  Hisendes  Locals  aprovat  pel  Reial  Decret 
Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  podran  examinar  l’expedient  i  presentar-hi  les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut  el  període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament 
aprovats,  sense  necessitat  d’acord  plenari.  El  text  íntegre  de  l’ordenança  fiscal 
definitiu es publicarà en el Butlletí oficial de la província.

Cinqué. Aprovar les  ESMENES presentades per despatx extraordinari en la 
Comissió  Informativa  d’Hisenda  de  23  de  setembre,  modificant  les  ordenances 
fiscals amb els següents termes:

TAXA PELS SERVEIS PRESTATS EN CEMENTERI MUNICIPAL

Art. 4t. Els drets o taxes que reb l'Ajuntament són els que es determina en la 
tarifa següent:

- Per ocupació temporal de nínxols situats en:
Primera 123,92 €
Segona 1.060,50 €
Tercera 1.060,50 €
Quarta. 1.060,50 €
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Cinquena. 1.060,50 €
Cripta de nova construcció de 4 cossos en 4 altures 9.420,31 €

Per a blocs de nínxols de quatre tramades el preu serà el de 1.060,50 € com a tarifa 
única.

CRIPTA HORITZONTAL DE 2 NINXOLS:

Primera TRAMADA 2.020,00 €
Segona TRAMADA 2.600,00 €
Tercera TRAMADA 2.600,00 €
Quarta TRAMADA 2.600,00 €
Cinquena TRAMADA 2.600,00 €

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA PER A LA CONCURRÈNCIA A PROVES 
SELECTIVES DE PERSONAL DE L´AJUNTAMENT DE XÀTIVA

Articule 8. Exempció i Bonificació 
1. Estaran exemptes del pagament de la taxa:
- Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.
- Les  persones  que  figuraren  com  a  demandants  d'ocupació  durant  el 

termini, almenys, d'un any anterior a la data de finalització del termini de 
presentació  de sol·licituds de  proves selectives  d'accés als  Cossos i 
Escales  de  funcionaris  o  a  les  categories  de  personal  laboral  de 
l`ajuntament de Xàtiva 

Sisè. Publicar al Butlletí  Oficial  de la Província les  esmenes al text de les 
Ordenances fiscals modificades.

Setè. Exposar  al  públic  en  el  tauler  d’anuncis  de  l’Ajuntament  l’acord 
provisional,  així  com el  text  complet  de  les  esmenes de  les  Ordenances fiscals 
aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des 
del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la  
Província i en un diari de gran difusió

Vuité. Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin 
un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18  del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions 
que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 
presentat  reclamacions,  els  acords  adoptats  restaran  definitivament aprovats, 
sense necessitat  d’acord plenari.  El  text  íntegre de l’ordenança fiscal  definitiu es 
publicarà en el Butlletí oficial de la província.
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Intervencions:

Juan Giner anuncia que el vot del seu grup va a ser l'abstenció ja que encara 
que pareix que es rebaixen algunes taxes, en realitat s'augmenten, com per exemple 
la del  fem i  aigua, i  que tenint  en compte la situació econòmica actual s'haurien 
d'haver mantingut o inclus rebaixat.

Maria  José Pla manifesta que el  seu grup també votarà abstenció,  ja que 
pugen algunes taxes com la dels nínxols i fem.

Cristina Suñer diu que el seu grup votarà a favor encara que serà crític per la  
falta  de  modificació  de  la  ordenança  de  l'IBI.  Diu  que  en  general  les  vigents 
ordenances  fiscals  son  molt  antigues  i  escuetes  i  que  no  responen  a  totes  les 
bonificacions o exempcions que la Llei Reguladora de les Hisendes Locals permet,  i  
que no tenen en compte la situació actual,  i  que la modificació que es presenta  
pretén resoldre problemes que dia a dia es troba l'ajuntament com és el cas de les 
ordenances  d'ocupació  de  la  via  pública,  i  la  del  fem,  i  que  aquesta  última 
modificació  va ser una mesura electoralista de l'anterior corporació que no respon a 
a la realitat. Diu també que el que s'esta fent-se és regularitzar i armonitzar les taxes,  
ja que les ordenances fiscals deuen ser riguroses i respondre al cost efectiu dels 
serveis, sent una obligació adequar-les al  seu cost efectiu,  i  sobretot  la taxa de 
l'aigua per a fer un ús més responsable.

       Miquel  A Lorente assenyala que les ordenances des de l'any passat han 
començat a tindre una orientació política fonamentada en dos pilars: la tarificació 
social i la fiscalitat verda, aspectes que en la legislatura pasada EU va insistir molt. 
Diu que pel que fa a la tarificació social es comença a veure en les taxes d'acces a 
instalacions esportives, proves selectives, nixols; i en relació a la fiscalitat verde s'ha 
fet una reforma interesant però  s'ha de continuar aprofundint, i que esta es centra 
principalment  en  el  consum  d'aigües.   Per  ultim  diu  que  es  necesari  continuar 
caminant en la senda de la tarifiació social , la fiscalitat verda, la coherència i la 
progresivitat 

Ignacio  Reig  diu  que  l'aprovació  de   modificació  de   ordenances  que  es 
proposa suposa basicament un congelació dels tipus en vigor en el 2016, i per  tant  
no s'augmenta la pressió fiscal als ciutadans, encara que diu que son conscients de 
l'alta  pressió  fiscal  que  pateixen  els  ciutadans  de  la  qual  no  es  consideren 
responsables, que arrancà amb la revisió cadastral del 2006 i que va suposar un alt  
increment tributari ja que els valors cadastrals són molt alts.  Diu que enguany s'ha 
començat a regularitzar el tema en tornar a ser rústics aquells bens que mai van 
deixar  de  ser-ho,  i  que  la  baixada  de  la  recaptació  per  aquest  tema  quedarà 
compensada per la revisió cadastral feta en 2016 que ha detectat inmobles que no 
tributaven  o  ho  feien  per  baix  del  seu  valor  real.  En  relació  a  la  resta  de 
modificacions diu que el que es pretén es adaptar les taxes al cost real dels serveis. 
Per  últim  diu  que  durant  el  periode  de  reclamacions  estarà  obert  a  qualsevol 
aportació de millores.
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4r.-  EXP.  NÚM.  1415/2016  APROVACIÓ  DEFINITIVA  DEL  COMPTE 
GENERAL DE 2015.

Atès que en data 20 de setembre de 2016 s’ha emès informe per part de la 
Interventora General, en el qual consta que el Compte General de l’Ajuntament de 
Xàtiva,  corresponent  a l’exercici  2015 va ser  aprovat  inicialment  per  la  Comissió 
d’Hisenda i exposat al públic mitjançant edicte publicat al BOP de 22 de Juny de 
2016,  sense  que  en  el  termini  de  temps  establert  a  l’efecte  s’hagen  presentat  
reclamacions.

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

Vist  el  dictàmen  favorable  de  la  Comissió  de  Règim  Interior,  Hisenda  i 
Especial de Comptes de data 23 de setembre de 20016.

L'Ajuntament en Ple per unanimitat dels vint-i-un regidors,  ACORDA:

Primer. Donar compte dels informes de fiscalització a posteriori realitzats, per 
la  Intervenció  General,  a  l'Ajuntament  de  Xàtiva,  PROEXA  i  Consell  Esportiu 
Municipal.

Segon.  Aprovar definitivament el  Compte General del Pressupost de 2015, 
format pel de la pròpia entitat, el de l'organisme autònom Consell Esportiu i el de la  
societat mercantil, de capital íntegrament municipal, PROEXA SA.

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

5è.-  EXP.  NÚM.  2202/2015,  DESIGNACIÓ  DE  VOCALS  DE  LA JUNTA 
RECTORA,   EN  BASE  A  LA  MODIFICACIÓ  D’ESTATUTS  DEL  CONSELL 
ESPORTIU MUNICIPAL.

Vista la proposta del President del Consell Esportiu Municipal, manifestant   el 
compromís  adoptat  per  l'equip  de  govern  de  l'ajuntament,  de  transparència   i 
participació en tots els òrgans de govern, pel qual procedeix com a President del 
Consell Esportiu municipal, a la modificació del Estatus del CEM, per  a impulsar la 
participació de tots els grups polítics, amb representació en el Ple de l'ajuntament.

Atès l'acord adoptat  pel Consell de Gerència, del Consell Esportiu Municipal, 
en  la  sessió  celebrada  en  data  16  de  maig  de  2016,  aprovant  la   modificació 
d’Estatuts del CEM, per raons d'obertura de la transparència  i  participació en el 
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CEM, proposant   el text íntegre del Estatus, el qual consta en el cos de la referida 
proposta.

Atès l'acord adoptat  pel plenari  de data 28 de maig de 2016, aprovant la 
proposta  del  Consell  de  Gerència,  del  Consell  Esportiu  Municipal,  en  la  sessió 
celebrada  en  data  16  de  maig  de  2016,  aprovant  inicialment  la  modificació  d’ 
Estatuts del CEM, per raons de obertura de la transparència  i  participació en el 
CEM.

Atès,  que els  estatuts  es  van sometre a exposició  pública dita  modficació 
d’estatuts, durant 30 dies hàbils mijançant edicte en el Butlletí Oficial de la Provincia 
de València i Tauler d'Anuncis a l'efecte de presentació d'al.legacions, num.128 del 
5-VII-2016,  

Una  vegada  definitivament  aprovats  els  Estatuts  del  Consell  Esportiu 
Municipal, no  presentant-se cap al·legació, es va procedir a la remissió per a la seua 
publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Provincia de València,  num. 
183 del 21-IX-2016.

Considerant el que disposa en els Estatuts del CEM, en concret l'article 9.1 
Composició de la Junta Rectora.

Conforme a  l’informe emès per  la   secretària  delegada,  es  va  procedir  a 
sol.licitar als grups polítics  amb representació municipal la designació de vocals, i 
consta en l’expedient els noms dels reprenentants per part de tots els grups polítics.  
Pel  qual  el procediment s’ajusta a la legislació vigent.

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Permanent  Sociocultural  i 
Promoció Econòmica, de data 21 de setembre de 2016, proposant per unanimitat, 
aprovar la proposta de designar i nomenar com a vocals de la Junta Rectora del 
CEM, als  membres del  mateix conforme a l'article 9.1 dels  estatuts  del  Consell 
Esportiu municipal.

L'Ajuntament en Ple per unanimitat dels vint-i-un regidors,  ACORDA:

Primer.  Designar i nomenar com a vocals de la Junta Rectora del CEM, als 
membres  del  mateix  conforme  a  l'article  9.1  dels  estatuts  del  Consell  Esportiu 
municipal, conforme als  escrits  presentats  pels  grups  polítics  amb representació 
municipal,  que  no necesariament deurà d’ostentar  la  condició  de regidor  /a  de l’ 
Ajuntament de Xàtiva.

President: El regidor d’esports per delegació de l’Alcalde.

PSOE- Pedro Aldavero López

Vocals:
         1 representant a proposta de cada grup polític amb representació en el  Ple 
municipal  que  no  necesariament  deurà  d’ostentar  la  condició  de  Regidor/a  de 
l'Ajuntament de Xàtiva:

PSOE:
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Vocal: Ignacio Reig Sanchis
Suplente: Xelo Angulo Luna 
Suplente: Jordi Estellés Carrasco

EUPV:
      Vocal: Alfred Boluda i Perucho
      Suplente: Miquel Lorente López

COMPROMIS:
      Vocal: Sandra Cortés Martínez
      Suplente: Joanjo García.

PP (POPULARES):
Vocal: Jorge Herrero Montagud
Suplente: José Francisco Dominguez Rivera
Suplente: Mª José Pla Casanova.

CIUTADANS:
     Vocal: David Robres del Camp
     Suplente:Juan Giner Company

                Suplente:David Montero Gordillo.

Intervencions:

Joan Josep García diu  que vol  destacar que amb aquestos nomenaments 
s'acaba amb l'interinitat que ha suposat tindre un Consell Esportiu amb uns estatuts  
heretats de l'anterior  equip de govern que no permitia  la  participació de tots  els 
sectors,  i  que comença amb el  nomenament  de  representants  de  tots  els  grups 
municipals i que continuarà amb el nomenament de representants d'associacions, 
clubs i usuaris.

Pedro Aldavero assenyala que el 21 de setembre es van publicar al butlletí de 
la província els nous estatuts que inclouen una demanda feta la passada legislatura 
per tots els grups polítics de l'oposició i que l'anterior alcalde va negar. Diu que vol  
destacar una data l'1 d'octubre de 2016, que suposa que tots els grups polítics del 
consistori  tinguen veu al  Consell,  i  que s'han de felicitar  perque es  una qüestió 
bàsica  com  es  el  dret  a  tindre  representació  al  Consell  ja  siga  possible  en 
l'ajuntament de Xàtiva.

6è.-  EXP.  NÚM.  2466/2016,  MODIFICACIÓ  DEL  CONSELL  LOCAL  DE 
BENESTAR SOCIAL I NOVA DENOMINACIÓ; -CONSELL D'ACCIÓ I POLÍTIQUES 
SOCIALS  -CAPS-,  PER  A  LA  SEUA  ADAPTACIÓ  AL  CONTEXTE  SOCIAL 
ACTUAL.

Vistos els antecedents obrants a l'expedient tramitat per a la modificació del 
Consell Local de Benestar Social i nova denominació, Consell d'Acció i Polítiques 
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Socials, -CAPS- per a la seua adaptació al context social actual. 
Vist l'acord plenari de 30 de setembre de 1986, pel qual es crea El Consell  

Local de Benestar Social i la seua composició amb la finalitat d'anàlisi i estudi de la  
situació de benestar social, establint criteris i propostes de solució de la problemàtica 
existent. 

Vist l'acord plenari de 3 de febrer de 2012, pel que s'aprova la creació del 
“Consell  Municipal  d’Acció  i  Emergència  Social” així  com les  Normas  de  Règim 
Interior que regulen el funcionament del mateix.

Resultant que, el “Consell Municipal d’Acció i Emergència Social” es un òrgan 
sectorial  de consulta dels previstos en l'article 130 del  Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre, sent el seu 
objectiu la coordinació de totes les associacions locals, sense ànim de lucre per a 
l'actuació unificada davant  situacions d'emergència social  i,  prioritàriament,  per al 
repartiment i distribució d'aliments. 

Vista  l'acord  plenari  de  data  25  de  juliol  de  2015  de  renovació  dels 
representants del CLAS per a la present legislatura, designant a la Sra. Xelo Angulo 
Lluna com a presidenta del mateix. 

Considerant el que es disposa en l'article 6º de les Normes de Règim Interior 
del Consell d'Acció i Emergència Social, aprovades per acord plenari de 3 de febrer 
de 2012, que regula la seua organització i funcionament, i en la qual es va establir la 
representació que a continuació es detalla, així com l'assistència amb caràcter de 
convidats a les sessions de les diferents parròquies del municipi. 

Atès que per raons d'adaptació d'aquest òrgan de participació social de les 
associacions i entitats sense ànim de lucre, al context actual del teixit social més 
vulnerable del municipi, demandant d'actuacions i recursos. 

Vista la proposta de la Regidora Delegada de Benestar Social, en ordre a la 
modificació  de  la  composició  del  Consell  Local  de  Benestar  Social  i  nova 
denominació; Consell d'Acció i Polítiques Socials “CAPS”, per a la seua adaptació al  
contexte  actual,  tenint  com  a  objectiu  principal  generar  processos  d'articulació, 
integració  i  complementarietat  entre  les  institucions  públiques,  privades,  entitats 
socials i de Cooperació, per tal de garantir el millorament de la qualitat de vida de la 
població  del  municipi  de  Xàtiva,  amb  èmfasi  en  la  població  en  situació  de 
vulnerabilitat per a la construcció col·lectiva del desenvolupament humà sostenible 
en el  context local,  proposant  en el  marc social  actual,  una nova composició  de 
l'òrgan sectoria, proposant la modificació de l'article 6º de les referides normes, que 
consta en l’expedient.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent Sociocultural 
i  Promoció  Econòmica,  aprovat  per  unanimitat  del  membres,  en  sessió  ordinària 
celebrada el 21 de setembre de 2016.

L'Ajuntament en Ple per unanimitat dels vint-i-un regidors,  ACORDA:
 

Primer. Aceptar  la  proposta  presentada  per  la  Regidora  Delegada  de 
Benestar  Social,  de  modificació  de  la  composició  del  Consell  Local  de  Benestar 
Social  i  nova  denominació,  Consell  D'Acció  i  Polítiques  Socials,  per  a  la  seua 
adaptació al context social actual. 
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Segon. Aprovar la modificació de l'article 6º de les Normes de Règim Interior 
del Consell Municipal d'Acció i Emergència Social en el seu capítol 3º Organització i  
Funcionament; per a la designació dels vocals segons les àrees de representació 
proposades, amb la següent redacció: 

“ Capítulo 3º Organizació i Funcionament:
Article 6é. Els òrgans de funcionament del Consell d’Acció i Polítiques Socials de la 
ciutat Xàtiva, es conforma per la següent representació:
 PRESIDÈNCIA
De conformitat amb el que estableix l'article 131 del ROF i RJEELL, la presidència 
del  Consell  serà exercida per qui  designe el  Sr.  Alcalde-President  de Xàtiva,  qui  
podrà, de la mateixa manera, ser cessat. 

VICE-PRESIDÈNCIA
La vice-presidència del Consell serà igualment designada per l'Alcalde. 

SECRETARIA
La  Secretaria  del  Consell  Municipal  serà  exercida  pel  vocal  que  designen  els 
membres del Consell. 

VOCALS: un representant per cadascuna de les àreas de representació: 
AREAS DE 

REPRESENTACIÓN
POLÍTICA PSPV-PSOE

ESQUERRA UNIDA-PV
COMPROMÍS
PARTIT POPULAR
CIUDADANOS

IMMIGRACIÓ BALCAN (Associació immigrants búlgaros)
AVSA (A. Val. Solidaritat amb l'Àfrica)

DONES Xateba
TYRIUS (As. Amas de Casa)

COOPERACIÓ FONS VAL. PER LA SOLIDARITAT
MANOS UNIDAS
A. AMICS DEL POBLE SAHARAUI

DIVERSITAT FUNCIONAL AXEM
AFILACOS
ASPROMIVISE
ACOFEM
Associació de Persones Sordes
DIVERGENTS (As. per al suport de persones 
Plataforma Llei Dependència
AECC (As. Enfermos Càncer)

MAJORS UDP (As. Democràtica de Pensionistes)
TAS  (As. Te ayudaremos siempre)

MENORS Entitats/associacions a definir
CENTRES ASSISTENCIALS 
MUNICIPALS

Centre de Dia Malalts d'Alzheímer
Centre d'Atenció Primerenca

CLAS       Creu Roja.
      Cáritas Diocesana Valencia.
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      Gent de la Consolació.
      Compromiso Social Evangélico.

EQUIP SOCIAL BASE      Treballadors i Educadora Social

Proposant així mateix, amb caràcter eventual, la participació amb veu però 
sense vot, de sectors i entitats la presència de les quals s'estime oportuna per a la 
realització de campanyes de sensibilització i intervenció en situacions d'emergència 
social.”

Tercer. Adoptar les Normes de Règim Interior del Consell Municipal d'Acció i  
Emergència Social, com a Normes de Funcionament del CAPS amb la modificació 
quant a la seua denominació i composició per àrees de representació, sobre la base 
dels motius exposats. 

Quart.  Adonar  del  present  acord  a  les  entitats  interesades,  a  la  Regidora 
Delegada de Benestar Social i a l'Equip Social Base, als efectes corresponents. 

Intervencions:

Joan Josep García manifesta que des de Compromís creuen que la proposta, 
és donar un pas endavant en el tema de polítiques inclusives a la ciutat per tal de 
que cap persona es puga sentir exclosa del benestar al que aspira, i considera molt  
positiva l'ampliació del concepte que tenia fins al moment, perque no es tracta de 
pal·liar  les  necessitats  sinó  avançar  en  l'igualtat  social,  i  la  inclusió  de  tots  els 
col·lectius amb la col·laboració de tots els sectors, i que no es tracta de caritat sinó 
de justicia social.

Francesca Chapí  diu que és un repte important tindre un Consell específic de 
Benestar Social, i que no és sols una cosa caritativa sinó que va més enllà en la 
participació i és molt més transversal en altres matèries, i celebra la seua constitució.

Xelo Angulo indica que el concepte de Consell que el nou equip de govern 
volia  posar  damunt  la  taula  és  que  no  ha  de  ser  una  cosa  puntual   per  tapar 
situacions de fam o pobresa energètica, ja que han de ser polítiques inclusives que 
busquen els  orígens dels  problemes i  per  a  aixó  fa  falta  la  participació  de tots, 
associacions, persones individuals etc.  Diu que el Consell el que pretén és buscar 
l'origen  dels  problemes i  treballar  de  forma conjunta  i  transversal  per  a  intentar 
solventar-los,  i  vol  remarcar  l'incorporació  al  consell  de  tots  els  col·lectius  que 
treballen per la diversitat funcional.

7è.- EXP. NÚM. 2925/2015, CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES PER LA 
IGUALTAT: MODIFICACIÓ DE MEMBRES DEL CONSELL.

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.

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 9, D'1 D'OCTUBRE DE 2016

34



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.  2015-E-RC  1160,  de  data  10  de  febrer  de  2016,  el 
portaveu del grup municipal Ciudadanos Xàtiva, Juan Giner Company, en la qual 
sol·licita el canvi del representant de Ciudadanos Xàtiva, nomenat en l'esmentat Ple 
de la corporació, de data 25 de juliol de 2015, Sofia Lopera com a representant del 
Consell de les Dones per la Igualtat, per Susana Sancho Montés, havent pressentat, 
no obstant, amb posterioritat escrit   de data 30 d'agost de 2016, nomenant a Mª 
Angeles Montell Soriano.

Vista  la  sol·licitud  d'instància  genèrica  que  presenta  per  registre  d'entrada 
d'aquest Ajuntament, núm. 2015-E-RC 3831, de data 13 de maig de 2016, el regidor 
del  grup municipal Compromís, Joan Josep Garcia Terol, en la qual sol·licita el canvi 
del representant de Compromís, nomenat en l'esmentat Ple de la corporació, de data 
25 de juliol de 2015, Maria Roca Vila,  com a segona suplent del Consell de les 
Dones per la Igualtat, per Loles Barberà Baraza. 

Vista  la  sol·licitud  d'instància  genèrica  que  presenta  per  registre  d'entrada 
d'aquest Ajuntament, núm. 2015-E-RC 4412, de data 1 de juny  de 2016, el regidor 
del  grup municipal Partit Socialista, Jordi Estelles Carrasco, en la qual sol·licita el 
canvi  del  representant  del  Partit  Socialista,  nomenat  en  l'esmentat  Ple  de  la 
corporació, de data 25 de juliol de 2015, María Sánchez Moreno com a representant 
suplent del Consell de les Dones per la Igualtat, per Esther Insa Conca.

Vista  la  sol·licitud  d'instància  genèrica  que  presenta  per  registre  d'entrada 
d'aquest Ajuntament, núm. 2015-E-RC 4643, de data 8 de juny  de 2016, el regidor 
del  grup municipal  Partit  Socialista,  Ignacio Reig Sanchis,  en la qual sol·licita el 
canvi  del  representant  del  Partit  Socialista,  nomenat  en  l'esmentat  Ple  de  la 
corporació,  de  data  25  de  juliol  de  2015,  Mariola  Sanchis  del  Valle,  com  a 
Vicepresidenta del Consell de les Dones per la Igualtat, per Lena Baraza Lorente.  

Atès que tots aquests canvis van ser aprovats en el Consell de les Dones per 
la Igualtat celebrat el passat 15 de juliol de 2016. 

Vist l'informe emés per la Responsable de la Secció de Promoció Econòmica 
amb la conformitat de la Directora de l'Àrea de Règim Interior.

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Sociocultural  y  de  Promoció 
Econòmica de 21 de setembre de 2016.

L'Ajuntament en Ple per unanimitat dels vint-i-un regidors,  ACORDA:

Primer. Nomenar a M. Angeles Montell Soriano representant suplent del Grup 
Municipal Ciutadans en el Consell Municipal de les Dones per la Igualtat, deixant 
sense efecte el nomenament de Sofia Lopera.

Segon. Nomenar a Loles Barberà Baraza segona suplent  representant del 
Grup Municipal Compromís en el Consell Municipal de les Dones per la Igualtat.
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Tercer. Nomenar  a  Esther  Insa  Conca  representant  suplent  del  Grup 
Municipal Socialista en el  Consell  Municipal de les Dones per la Igualtat,  deixant 
sense efecte el nomenament de Maria Sánchez Moreno.

Quart. Nomenar a Lena Baraza Lorente  vicepresidenta del Consell de les 
Dones per la Igualtat, en representació del Grup Municipal Socialista, deixant sense 
efecte  el  nomenament  de  Mariola  Sanchis  del  Valle.

Cinquè. Comunicar el present acord a les persones interessades.

8é.-  EXP.  NÚM.  2076/2016,  ADHESIÓ  A  CULTURARTS:  CIRCUIT 
CULTURAL  VALENCIÀ  DE  L’INSTITUT  DE  CULTURA  PER  A  LA 
COORGANITZACIÓ  I  COPATROCINI  DE  LA  PROGRAMACIÓ  ESCÈNICA, 
MUSICAL I AUDIOVISUAL EN LES CIUTATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Vista la proposta presentada per l’Alcalde de la Ciutat proposant la sol·licitud 
d’adhesió al Circuit CulturArts del tenor següent:

“Per  part  de  l’Institut  Valencià  de  Cultura  de  la  Generalitat  Valenciana  es  crea 
CulturArts  com  a  entitat  promotora  de  les  activitats  culturals-escèniques  de  la 
Comunitat  Valenciana  dins  del  camp  de:  Teatre,  Circ,  Dansa,  Música,  Lírica  i  
Audiovisuals/Cinema. CulturArts naix de la conjunció dels ens públics: Teatres de la 
Generalitat  Valenciana,  Institut  Valencià  de  la  Música,  Institut  Valencià  de 
Cinematografia, Institut Valencià de Conservació i Restauració i Castellà Cultural.

Tenint en compte que:

PRIMER: L’Ajuntament de Xàtiva Compleix els requisits mínims per a formar part de 
CulturArts donat que:
Es  disposa  d’un  Teatre  de  propietat  i  gestió  municipal,  a  més  d’altres  Espais 
escènics  on  desenvolupar  la  programació  escènica  professional  (CCX,  Sant 
Domènech, Casa Cultura, etc)
Es disposa d’un gestor cultural encarregat de les tasques de programació, difusió i  
tramitació corresponents.
Es  disposa  d’un  pressupost  mínim  per  tal  d’assumir  els  costos  derivats  de  la 
programació, entre els quals l’assumpció del 50% dels caitxets que formen part del 
conveni.
Els preus mínims per a les funcions estan establerts dintre dels marges marcats: 3€ 
teatre familiar, 3€ concerts, 5€ teatre i dansa adult i 12€ lírica.

SEGON: Les modalitats a les que es pot accedir son:

Modalitat Teatre, Dansa i Circ - A
Programació d’un mínim de 10 espectacles de teatre, dansa i circ de companyies 
professionals;  entre  les  quals,  com  a  mínim,  han  de  figurar  7  de  companyies 
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valencianes (incloent-hi tant teatre com dansa).
En funció de la programació presentada, els ajuntaments disposaran d’una aportació 
econòmica indirecta de 15.000 euros (a base del pagament directe de CulturArts 
Generalitat del 50% dels caixets pactats i ressenyats en els Anexos corresponents 
dels  Convenis  de  Cogestió  que  signen  cadascun  dels  ajuntaments  i  CulturArts 
Generalitat).

Modalitat Teatre, Dansa i Circ - B
Programació d’un mínim de 6 espectacles de teatre,  dansa i  circ de companyies 
professionals valencianes (incloent-hi tant teatre com dansa).
En funció de la programació presentada, els ajuntaments disposaran d’una aportació 
econòmica indirecta  de 6.000 euros  (a  base del  pagament  directe  de CulturArts 
Generalitat del 50% dels caixets pactats i ressenyats en els Anexos corresponents 
dels  Convenis  de  Cogestió  que  signen  cadascun  dels  ajuntaments  i  CulturArts 
Generalitat)

Modalitat Música
Programació d’un mínim de 6 concerts de grups professionals valencians.
En funció de la programació presentada, els ajuntaments disposaran d’una aportació 
econòmica indirecta  de 5.000 euros  (a  base del  pagament  directe  de CulturArts 
Generalitat del 50% dels caixets pactats als grups valencians).

Modalitat Lírica
Programació d’un mínim de 2 espectacles de sarsuela o òpera en format escènic i  
representada per companyies professionals valencianes.
En funció de la programació presentada, els ajuntaments disposaran d’una aportació 
econòmica indirecta  de 5.000 euros  (a  base del  pagament  directe  de CulturArts 
Generalitat  d’un  percentatge  no  superior  al  25%  dels  caixets  pactats  amb  les 
companyies valencianes)

Modalitat Cinema / Modalitat audiovisual:
Disposició pels ajuntaments dels catàlegs de Curts per a la seua exhibició. A cada 
programador se li facilitarà un password i contrasenya per tal d’accedir al web on es 
pot veure i escollir entre tota l’oferta disponible. Es facilitarà als ajuntaments els DVD 
corresponents  a  cost  zero.  Els  ajuntaments  hauran  d’assumir  els  costos  de 
reproducció  o  d’autor  i  —en el  casos  que  ho  sol·liciten— el  cost  del  viatge  del 
director o intèrprets a la projecció per tal de participar estos en la presentació de 
l’audiovisual o/i en un col·loqui posterior.

Tenint  en  compte  que  la  normativa  de  les  ajudes  que  atorga  la  Conselleria 
d’Educació, Cultura i  Esport  o CulturArts obliga a les productores beneficiàries a 
presentar els curtmetratges en valencià i  en castellà,  es prioritzarà l’exhibició  en 
valencià.

Amb la intenció d’homogeneïtzar el cost de la minuta o factura per la participació en 
la projecció del director o dels intèrprets, s’estipularà un mínim que també assegure 
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a l’ajuntament el compromís del artista: 70€ si el desplaçament és inferior a 100 Km i 
100 € si suposa un desplaçament superior (menys l’IRPF que corresponga).

TERCER: CulturArts es compromet a servir d’eina de difusió de les arts escèniques, 
musicals i audiovisuals:

elaborant catàlegs amb la producció anual de cadascun dels sectors artístics que 
serviran  d’informació  puntual  i  contrastada  als  diferents  ajuntaments.  (En  estos 
moments  s’està  fent  un  programa  informàtic  que  afavorirà  que  companyies  i  
programadors compartisquen determinades zones del web de CulturArts Generalita 
amb informació introduïda directament per les pròpies companyies i productores i 
pels  propis  ajuntaments  que  participen  en  una  o  en  les  diverses  modalitats  del 
Circuit CulturArts),
organitzant sessions de treball regulars amb els programadors o gestors culturals 
dels municipis amb la intenció de preparar les programacions, propiciar economies 
d’escala en les contractacions, buscar noves sinergies, aprofundir en la promoció i 
difusió  de  les  arts,  presentar  noves  eines  de  màrqueting  aplicades  a  les  arts 
escèniques, musicals i audiovisuals, etcètera,
elaborant els informes anuals pertinents per tal de veure l’evolució de la contractació, 
la incidència amb el públic i els costos.
recolzant  l’activitat  empresarial  valenciana  dels  diferents  sectors  de  la  cultura: 
companyies, grups, productores, actors, ballarins, directors, coreògrafs, etcètera (no 
solament  en  allò  que  produix  o  coproduix  directament  per  tal  de  presentar-ho 
exclusivament en les seues sales),
fent  nàixer  sinergies  entre  institucions  públiques  (sobretot  amb  els  ajuntaments 
valencians) que seran aprofitades per la ciutadania en general (pels espectadors) i  
pels sectors professionals en particular (actors, músics, ballarins, productors, etc.)

Tenint en compte tot allò exposat, es proposa l’adhesió de Xàtiva al Circuit CulturArts 
donat que es compleixen els requisits mínims i que l’adhesió suposa una subvenció 
directa que del 50% per actuació fins els màxims establerts per CulturArts a cada 
modalitat.

Tanmateix es proposa l’adhesió a les següents modalitats:
 Modalitat Teatre, Dansa i Circ A
 Modalitat Música
 Modalitat Lírica
 Modalitat Cinema/Audiovisual

Tot allò en base al contingut de la proposta de sol·licitud amb el següent contingut:

“El Ple de l'Ajuntament de Xàtiva, en sessió del dia 1 d'octubre de 2016, 

1r. – Coneixent el projecte  Circuit Cultural Valencià de l’Institut Cultural Valencià  
(ens  públic  de  la  Conselleria  d’Educació,  Investigació,  Cultura  i  Esport  de  la  
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Generalitat Valenciana)

2n – Coneixent els requisits mínims que han de tenir els ajuntaments i institucions  
públiques que vulguen adscriure’s; concretament els de disposar:
D’un teatre o espai escènic de propietat o gestió municipal, concretament el Gran  
Teatre de Xàtiva
D’un auditori o espai musical de propietat o gestió municipal, concretament el CCX  
(Centre Cultural Xàtiva)
D’un cinema o espai de projeccions audiovisuals de propietat o gestió municipal,  
concretament el Gran Teatre de Xàtiva
D’un  gestor  cultural  o  programador  cultural  que  s’encarrega  de  les  tasques  de  
programació,  difusió,  captació  de  públics  i  tramitacions  administratives  
corresponents, concretament el funcionari Juli Verger Garrigós.
D’un pressupost mínim per tal d’assumir els costos derivats de la programació, entre  
els quals l’assumpció com a mínim del 50% dels caixets de la programació pactada.
D’una taxa o preu públic de les entrades, calculada a partir dels següents mínims:
3€ per al teatre infantil i familiar.
3€ per als concerts musicals.
5€ per al teatre i la dansa dirigida a públic adult.
12€ per als espectacles de lírica.
Del  pagament  d’una entrada quedaran exclosos tots  els  espectacles  de teatre  i  
dansa de carrer.

3r  –  Coneixent  les  diferents  modalitats  a  les  quals  pot  adscriure’s  qualsevol  
ajuntament valencià o universitat valenciana:
Modalitat Teatre, Dansa i Circ – A: Programació d’un mínim de 10 espectacles de  
teatre, dansa i circ de companyies professionals; entre les quals, com a mínim, han  
de figurar 7 de companyies valencianes (incloent-hi tant teatre com dansa).
Modalitat Teatre, Dansa i Circ – B: Programació d’un mínim de 6 espectacles de  
teatre, dansa i circ de companyies professionals valencianes (incloent-hi tant teatre  
com dansa).
Modalitat de Música: Programació d’un mínim de 5 concerts de grups professionals  
valencians; entre els quals, com a mínim, ha de figurar 1 en valencià.
Modalitat Lírica: Programació d’un mínim de 2 espectacles de sarsuela o òpera en  
format escènic i representada per companyies professionals valencianes.
Modalitat Cinema / Audiovisual Valencià: Programació d’un mínim de 2 sessions de  
curtmetratges valencians.

4rt – Coneixent les diferents aportacions a què es compromet l’Institut Valencià de  
Cultura (CulturArts Generalitat), assumint fins a un màxim del 50% dels caixets, que  
el 2016 han sigut fixades en:
Modalitat Teatre, Dansa i Circ – A: 15.000€
Modalitat Teatre, Dansa i Circ – B: 6.000€ 
Modalitat de Música: 6.000€
Modalitat Lírica: 6.000€
Modalitat Cinema / Audiovisual Valencià: 500€
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5é – Coneixent els avantatges addicionals que comporta el fet de ser membre del  
Circuit Cultural Valencià pel que fa a accés de llistats amb la producció anual de  
cadascun  dels  sectors  artístics,  la  informació  rebuda  a  les  sessions  de  treball  
regulars, l’ajut per tal d’incentivar la presència dels programadors i gestors culturals  
de les institucions públiques adscrites en les fires valencianes d’arts escèniques,  
musicals  i  audiovisuals,  i  —entre d’altres— els tallers o cursos de formació que  
organitza l’Institut Valencià de Cultura.

APROVA sol·licitar l’adscripció del municipi de Xàtiva al Circuit Cultural Valencià en  
la/les modalitat/s de:

Modalitat Teatre, Dansa i Circ – A: 15.000€
Modalitat de Música: 6.000€
Modalitat Lírica: 6.000€
Modalitat Cinema / Audiovisual Valencià: 500€

I es compromet a vetllar per l’acompliment de tot el que comporta aquesta adscripció  
i  a promocionar la programació cultural  conseqüent en el  municipi  i  en la pròpia  
comarca.”

Resultant  que  amb  l’adhesió  al  Circuit  CulturArts  es  pretén  fomentar  la 
programació  professional  de  les  arts  escèniques  a  les  ciutats  de  la  Comunitat 
Valenciana  i  en  especial  fomentar  la  contractació  de  companyies  professionals 
valencianes  mitjançant  un  sistema  de  cogestió  a  través  del  qual  la  Conselleria 
destinarà ajudes a l’esmentada programació que variaran en funció de la modalitat a 
la que s’aculla cada municipi, suposant aquestes ajudes el pagament directe per part 
de CulturArts del 50% del caixet de la companyia.

Vist l’informe facilitat per Conselleria on s’arrepleguen les característiques del 
Circuit, així com tots els requisits, modalitats i altres particularitats a tenir en compte.

Resultant que una vegada aprovada la sol·licitud d’adhesió a CulturArts, per 
part  de  la  Conselleria  es  facilitarà  el  Conveni  per  a  que  s’aprove  pel  Ple  de 
l'Ajuntament on quedaran reflectides les modalitats a les que s’adscriu l’Ajuntament 
de Xàtiva.

Vist l'Informe emés pel Director de l'Àrea Cultural indicant el procediment a 
seguir, amb la fiscaliltzació favorable de la Interventora Municipal de Fons.

Vist el dictamen emés el 21 de setembre de 2016, per la Comissió Municipal 
Informativa  Permanent  Sociocultural  i  Promoció  Econòmica,  adoptat  per  majoria 
absoluta dels seus membres.

L'Ajuntament en Ple per unanimitat dels vint-i-un regidors,  ACORDA:

Primer. Aprovar la sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament de Xàtiva al  Circuit 
CulturArts, Circuit Cultural Valencià de l’Institut de Cultura per a la coorganització i 
copatrocini  de la programació escènica, musical i  audiovisual en les ciutats de la 
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comunitat  valenciana  per  poder  obtindre  els  beneficis  econòmics  directes  de  dit  
organisme a la programació cultural de la nostra ciutat.

Segon.  Traslladar el present Acord a Culturarts: Circuit Cultural Valencià de 
l’Institut de Cultura, comunicar-lo al Responsable de Secció Cultura, al Director del 
Gran Teatre, als efectes procedents i als Regidors de Cultura i de Gran Teatre per al 
seu coneixement.    

Intervencions:
           
          Maria José Pla pregunta com es que  havent-se aprovat ja per Junta de 
Govern es torna a dur ara al plenari la proposta d'adhesió.

Joan Josep García diu que hi ha un requeriment fet a l'ajuntament per a que 
siga el  plenari  qui aprove l'adhesió, i  pel que fa a l'adhesió des de'l  seu grup la  
consideren molt positiva per a la ciutat, i que la programació que esta fent-se des de 
conselleria esta falicitant molt la programació dels municipis, i que s'han acabat els 
convenis singulars que sols afavorien a alguns municipis, companyies i empreses, i  
que servirà per promocionar tots els espais culturals dels que compta la ciutat.

Alfred  Boluda  reitera  que  el  que  pase  pel  plenari  es  perque  hi  ha  un 
requeriment que així ho demana. En relació a l'assumpte assenyala que des de l'inici  
de la legislatura un objectiu es dinamitzar tots els contenedors culturals que hi ha a 
la ciutat, i des de la regidoria del Gran Teatre s'està fent un esforç per oferir una  
oferta cultural diversa i de qualitat que comporta un esforç econòmic important i per  
tant és fa necesari estar adherits  a totes les institucions que puguen ajudar. Diu 
també que l'adhesió es important perque suposa la promoció de la producció cultural 
valenciana.

Jordi Estellés manifesta  que Culturarts es una entitat pública adherida a la 
Conselleria de Cultura,  Educació i Esports en la qual hi ha una serie de vessants a 
les que es pot adherir l'ajuntament per tal de conseguir finançament, i que malgrat fa 
temps que estava creada l'ajuntament de Xàtiva no estava adherit i moltes de les 
actuacions que es programaven s'havien de pagar de forma completa i per tant ara 
es recurrix a ella per a que l'activitat cultural que es realitze coste menys diners.

9è.-  EXP.  NÚM. 717/2013,  MODIFICACIÓ  DE REPRESENTANTS EN EL 
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.

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 Escolar de Centres, entre altres.

Vista  la  instància  genèrica  que  presenta  per  registre  d'entrada  d'aquest 
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Ajuntament, núm. 2016-E-RC-5394, de data 1 de juliol de 2016, el  SINDICAT DE 
TREBALLADORS  DE  L'ENSENYAMENT  (G46221933),  en  la  qual  sol·licita 
l'actualització  de  la  composició  dels  representants  sindicals  del  professorat  del 
Consell Escolar Municipal, en virtut dels resultats electorals de les eleccions sindicals 
de  personal  docent  no  universitari  de  la  Comunitat  Valenciana  del  passat  4  de 
desembre de 2014, atés que aquests no s'adeqüen als resultats electorals.

Vista  la  sol·licitud  que  presenta  la  representant  de  l'STEPV  (Sindicat  de 
Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià), Sònia Caparrós 
Gutiérrez,  per  correu  electrònic  de  data   13  de  setembre  de  2016,  per  al 
nomenament  d'un  nou representant   sindical  del  professorat  del  Consell  Escolar 
Municipal en representació del sindicat STEPV, en la qual indica que la persona que 
s'ha d'incloure és Neus Vicedo Miralles, professora de l'IES Josep de Ribera.

Vista  la  sol·licitud  que  presenta  la  representant  de  l'STEPV  (Sindicat  de 
Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià), Sònia Caparrós 
Gutiérrez, per correu electrònic de data  16 de setembre de 2016, en la qual sol·licita  
el canvi d'un dels representant del sindicat STEPV, nomenats en l'esmentat Ple de la 
corporació,  de data 25 de juliol  de 2015,  Vicent  Tortosa Reig,  professor de l'IES 
Josep de Ribera, com a representant sindical del professorat del Consell  Escolar 
Municipal en representació del sindicat STEPV, canviar-lo per M. Carmen Francés 
Durá, professora del CEIP beat Jacint Castañeda.

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Sociocultural  i  de  Promoció 
Econòmica de 21 de setembre de 2016.

L'Ajuntament en Ple per unanimitat dels vint-i-un regidors,  ACORDA:

Primer. Nomenar Neus Vicedo Miralles, professora de l'IES Josep de Ribera, 
representant  sindical del professorat del Consell Escolar Municipal en representació 
del sindicat STEPV,  a tots els efectes.

Segon. Deixar sense efecte el nomenament  de Vicent Tortosa Reig professor 
de l'IES Josep de Ribera, com a representant sindical del professorat del Consell  
Escolar Municipal en representació del sindicat STEPV, a tots els efectes.

Tercer.  Nomenar M. Carmen Francés Durá, professora del CEIP beat Jacint 
Castañeda,  representant  sindical del professorat del Consell Escolar Municipal en 
representació del sindicat STEPV, a tots els efectes.

Quart. Procedisca's a comunicar tal nomenament a les persones i institucions 
interessades, perquè en prenguen coneixement i efectes procedents.

10è.-  EXP.  NÚM.  962/2014,  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DEL  CONVENI 
D’ADHESIÓ AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ DE ECOEMBALAJES ESPAÑA 
(ECOEMBES).

Vist l'informe redactat pel Biòleg Municipal, de l'Ajuntament de Xàtiva, de data 
8 de setembre de 2016, a petició de l'Alcaldia, mitjançant el qual s'informa de la 
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necessitat  de  l'adhesió  al  Sistema  Integrat  de  Gestió  de  Ecoembalajes  España 
(Ecoembes), respecte a la modificació puntual del conveni vigent, en el que consta:

“En  data  9  de  maig  de  2014,  el  Ple  de  l'Ajuntament  va  prendre  l'acord  de  
renovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Xàtiva al conveni subscrit entre la Generalitat  
Valenciana i l'entitat Ecoembalajes España, S.A. (Expedient 962/2014).

En data 25 de maig de 2016 (registre d'entrada nº 4145) es va rebre escrit de la  
Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental comunicant que per part de la  
Comissió de Seguiment del Conveni s'havia acordat introduir una modificació puntual en  
la  redacció  de  les  clàusules  econòmiques  i  recomanant  als  ajuntaments  l'adopció  
d'acords  plenaris  d'adhesió  a  aquestes  modificacions  per  ser  considerades  
econòmicament mes avantatjoses.

Vistes  les  modificacions  puntuals  introduïdes,  es  recomana  adherir-se  a  les  
mateixes, donat que suposen el manteniment de les condicions econòmiques de l'any  
passat.

Seguint el model de certificat d'acord plenari remés per la Direcció General de  
Canvi Climàtic, el literal de l'acord plantejat es el següent:

1.-  L'Ajuntament  de  Xàtiva  accepta  prorrogar  les  condicions  previstes  en  la  
clàusula 2 Recollida monomaterial de paper cartó en contenidor específic de l'Annex II  
Condicions econòmiques quant al percentatge d'aplicació sobre el material arreplegat  
per a l'any 2015, quedant de la següent forma per a l'any 2016: "Any 2016: Percentatge  
de paper cartó responsabilitat del SIG, 40% o el previst en el conveni de col·laboració  
per a l'any 2016, de resultar un percentatge més alt".

2.-  L'Ajuntament  de  Xàtiva  accepta  prorrogar  les  condicions  previstes  en  la  
clàusula 3 Recollida porta a porta d'envasos de cartó generats als comerços urbans de  
l'Annex  II  Condicions  econòmiques  quant  al  material  arreplegat  per  a  l'any  2015,  
quedant de la següent forma per a l'any 2016: "Any 2016: Condicions de l'any 2015 o el  
previst en el conveni de col·laboració per a l'any 2016, de resultar una quantitat més  
elevada". 

Vist  l'informe  proposta  del  Departament  de  Medi  ambient,  fiscalitzat  de 
conformitat per l'Intervenció Municipal.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment i Seguretat, de 22 de 
setembre de 2016, proposant al Ple de la Corporació l’aprovació de la modificació 
proposta.

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

Primer. Acceptar prorrogar les condicions previstes en la clàusula 2 Recollida 
monomaterial  de  paper  cartó  en  contenidor  específic  de  l'Annex  II  Condicions 
econòmiques, del conveni d'adhesió al Sistema Integrat de Gestió de Ecoembalajes 
España, en quant al percentatge d'aplicació sobre el material arreplegat per a l'any 
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2015, quedant de la següent forma per a l'any 2016: “Any 2016: Percentatge de 
paper cartó responsabilitat del SIG, 40% o el previst en el conveni de col·laboració  
per a l'any 2016, de resultar un percentatge més alt”.

Segon. Acceptar prorrogar les condicions previstes en la clàusula 3 Recollida 
porta  a  porta  d'envasos  de  cartó  generats  als  comerços  urbans  de  l'Annex  II  
Condicions econòmiques quant al material arreplegat per a l'any 2015, quedant de la 
següent forma per a l'any 2016: “Any 2016: Condicions de l'any 2015 o el previst en  
el conveni de col·laboració per a l'any 2016, de resultar una quantitat més elevada”.

Tercer. Comunicar el present acord a Ecoembes així com al Biòleg Municipal 
als corresponents efectes.

Intervencions:

Pilar Gimeno diu que l'actual  conveni te una duració de 4 anys, 2014 a 2018 i  
manté  una  formula  complexa  per  a  la  recuperació  de  l'import  en  euros  que  els 
ajuntaments  poden  fer  de  la  recollida,  i  és  una  curva  descendent  per  la  qual 
l'ajuntament cada vegada ingressa menys, i per aixó la Comissió de seguiment del 
conveni va proposar a ecoembes mantindre el nivell de la taxa d'ingressos durant el 
temps que resta del conveni, i com que des de la regidoria està fent-se un esforç per  
tenir  un  medi  ambient  sostenible  i  fomentar  el  reciclatge,  aquesta  modificació 
suposarà mantindre els esforços i permetrà seguir fomentant el reciclatge.

         Miquel A. Lorente manifesta que des de EU i altres entitats s'esta treballant per 
fer possible una recollida sostenible i coherent amb aixó parteix d'una premisa i és 
que el responsable de la recollida i  gestió dels envasos no és el  ciutadà sinó el  
productor,  i  per  tant  la  llei  marca dos vies: una primera que seria el  sistema de 
devolució o retorn, i el segon és el de gestió integrada que és pel que han optat les 
grans empreses i  aquesta és l'essència de l'actual  conveni.  Diu que el seu grup 
opten per la primera opció tal com ja ho van fer en el 2014 i per tant el seu grup 
votarà abstenció.

11è.-  EXP.  NÚM.  763/2015,  CLASSIFICACIÓ  DE  LES  PROPOSICIONS 
PRESENTADES  EN  EL  PROCEDIMENT  OBERT,  OFERTA ECONÒMICAMENT 
MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ, DEL CONTRACTE 
DE SERVEI PER A LA NETEJA D'EDIFICIS E INSTAL.LACIONS MUNICIPALS.

Vist l'informe proposta de l'Unitat de Contractació, en el que consta que  per 
acord de la Junta de Govern Local (per delegació del Ple) de data 4 de maig de 2015 
es va aprovar l'inici de l'expedient per a la contractació del servei de neteja d'edificis 
públics, centres docents i instal·lacions esportives de Xàtiva, mitjançant procediment 
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, amb un 
preu de licitació de 3.050.847,47€ i  549.152,53€ d'I.V.A., preu corresponent a les 
quatre anualitats, aprovant així mateix els Plecs de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques que han de regir l'adjudicació del contracte.
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Per part de la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., es va 
interposar Recurs Especial contra els Plecs reguladors del contracte de referència 
davant el  Tribunal Administratiu Central  de Recursos Contractuals (TACRC). Amb 
data 10 de juliol de 2015 (notificada a aquest Ajuntament el 24 de juliol), el TACRC 
va dictar Resolució estimant parcialment el  Recurs interposat per FCC contra els 
plecs rectors de la contractació.

Per acord del Ple de la corporació de data 28 de novembre de 2015 es va 
aprovar el nou expedient de contractació, amb un import de licitació per a les quatre 
anualitats de 2.975.206,61€ de base imposable i 624.793,39€ d'IVA, sent un total de 
3.600.000,00€. El preu anual del contracte és de 743.801,65€ i 156.198,35€ d'IVA, 
és  a  dir,  un  total  de  900.000,00€,  així  com  els  nous  Plecs  de  clàusules 
administratives i de prescripcions tècniques.

Amb data 16 de desembre de 2015 es va publicar anunci de la licitació al Diari 
Oficial de la Unió Europea, i amb la mateixa data al Perfil del Contractant d'aquest  
Ajuntament, publicant-se rectificació de l'esmentat anunci amb data 12 de gener de 
2016.

Amb data 31 de desembre de 2015 es va publicar anunci al Butlletí Oficial de 
la Província de València, rectificant-se l'esmentat anunci amb data 26 de gener de 
2016, obrint-se termini per a presentació d'ofertes.

Per la Mesa de Contractació es va procedir a l'obertura del sobre que conté la 
documentació administrativa el 30 de març de 2016, estimant-se ajustada al Plec la 
documentació aportada per les dotze empreses que han concorregut a la licitació.

Amb data 5 d'abril de 2016, la Mesa de Contractació va procedir a l'obertura 
del sobre que conté la documentació tècnica, remetent les proposicions al Biòleg 
municipal per a la seua valoració.

Amb data 11 de juliol de 2016 es procedeix per la Mesa de Contractació, en 
acte públic,  a  donar  compte als  licitadors de les puntuacions corresponents a la 
valoració dels criteris dependents d'un judici de valor, que hi consta a l'expedient, i a 
l'obertura  de les proposicions econòmiques per  la  Mesa de Contractació  amb el 
següent resultat:

Nº EMPRESA
OFERTA ECONÓMICA /ANY

(IVA INCLÒS)
1 UTE TETMA,SA-RECISA 833.783,12 €
2 UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES- INDITEC 792.278,53 €
3 FACILITY SERVICES,S.L. 899.993,62 €
4 ACTÚA, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, SL 895.308,62 €
5 EULEN, SL. 883.881,89 €
6 VALORIZA FALICILITIES, SAU 868.901,06 €
7 CLECE,SA 875.519,41 €
8 GARBIALDI, SA 847.784,53 €
9 SERVICIOS DE LEVANTE, SA 895.484,93 €

10 FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, SA 899.552,94 €
11 ACCIONA FACILITY SERVICES 895.539,86 €

Posteriorment,  la  Mesa  acorda  remetre  les  proposicions  al  tècnic 
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corresponent perquè informe de la seua adequació a l'estructura de l'oferta, segons 
allò establert en el PPT.

Una còpia de l'informe valoració del criteris dependents d'un judici de valor, va 
ser remés a tots els licitadors al correu electrònic facilitat per cadascú d'ells.

Reunida la Mesa de Contractació en sessió de 18 de juliol de 2016, s'informa 
que ja s'ha incorporat a l'expedient l'informe del cap del Servei de Medi Ambient pel 
que fa a l'aplicació de la fórmula de puntuació de les ofertes econòmiques i validació 
del compliment de l'estructura de presentació indicada en la clàusula 22 del PPT.

Amb data 25 de juliol de 2016, la Mesa de Contractació va acordar realitzar la 
classificació de les empreses licitadores amb el següent resultat:

EMPRESA
MEMÒRIA 
TÈCNICA

MILLORES
OFERTA 

ECONÒMICA
PUNTUACIÓ FINAL

ORTIZ/INDITEC 23,16 20,00 50,00 93,16
SELESA 14,84 14,05 44,24 73,13
CLECE 16,56 8,04 45,25 69,85
ACCIONA F.S. 12,73 10,98 44,23 67,94
EULEN 12,14 8,23 44,82 65,19
GARIBALDI 8,60 9,57 46,73 64,90
FERROSER 6,72 13,27 44,04 64,02
OPTIMA F.S. 9,10 10,48 44,02 63,60
VALORIZA F. 8,15 9,55 45,59 63,29
TETMA/RECISA 11,68 1,80 47,51 60,99
ACTUA 9,45 6,74 44,25 60,44

On queda classificada en primer lloc la U.T.E formada per les mercantils Ortiz  
Construcciones y Proyectos, S.A i Inditec, S.A.U., a l'haver obtingut la puntuació més 
elevada en la classificació.

Amb data 30 de juliol de 2016, el Ple d'aquest Ajuntament va aprovar la moció 
presentada pels portaveus dels grups polítics PSOE, EUPV, AC i Ciudadanos per a 
sol.licitar informe al Jutjat d'Instrucció nº 18 de València en relació amb la mercantil 
Inditec, S.A., quedant en suspens la tramitació de l'expedient fins a la contestació 
per part del Jutjat o, en tot cas, per un termini de tres mesos.

Vist  que  amb  data  6  de  setembre  de  2016  ha  tingut  entrada  en  aquest 
Ajuntament ofici  del  Jutjat  d'instrucció nº 18 en el  qual  s'indica que  "si  en algun 
moment se li considerara a aquest Ajuntament perjudicat en la present causa, se li  
farà oferiment d'accions de conformitat amb el que estableixen els articles 109 i 110  
de la Llei d'Enjudiciament Criminal".

Vist l'informe emés per la Intervenció municipal, en el qual consta que existeix 
crèdit adequat i suficient per a atendre aquesta despesa, amb càrrec a la partida 
1620/22714,  amb  número  d'operació  comptable  4735,  del  vigent  pressupost 
municipal.

Vist  quant  antecedeix,  es considera que l'expedient  ha seguit  la  tramitació 
establida  en  la  Legislació  aplicable  procedint  la  seua  aprovació  pel  Plé,  de 
conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  del  Text  Refós  de  la  Llei  de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment i Seguretat, de 22 de 
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setembre de 2016, proposant al Ple de la Corporació l’aprovació de la classificació 
de les ofertes presentades.

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

Primer.  Deixar  sense  efecte  la  suspensió  de  la  tramitació  de  l'expedient, 
acordada pel Ple de 30 de juliol de 2016, una vegada que s'ha rebut la resposta del 
Jutjat d'Instrucció nº 18 de València.

Segon.  Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent a la 
proposta portada a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat al següent 
ordre:

EMPRESA
MEMÒRIA 
TÈCNICA

MILLORES
OFERTA 

ECONÒMICA
PUNTUACIÓ FINAL

ORTIZ/INDITEC 23,16 20,00 50,00 93,16
SELESA 14,84 14,05 44,24 73,13
CLECE 16,56 8,04 45,25 69,85
ACCIONA F.S. 12,73 10,98 44,23 67,94
EULEN 12,14 8,23 44,82 65,19
GARIBALDI 8,60 9,57 46,73 64,90
FERROSER 6,72 13,27 44,04 64,02
OPTIMA F.S. 9,10 10,48 44,02 63,60
VALORIZA F. 8,15 9,55 45,59 63,29
TETMA/RECISA 11,68 1,80 47,51 60,99
ACTUA 9,45 6,74 44,25 60,44

Tercer. Requerir a la UTE formada per Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A 
y a Inditec, S.A.U., per haver presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa per 
a  l'interés  públic,  per  a  que en el  termini  de  deu dies  hàbils  a  comptar  des de 
l'endemà  a  aquell  en  el  qual  reben  el  requeriment,  presenten  la  documentació 
justificativa exigida en el Plec:
Escriptura de constitució de la U.T.E.
C.I.F.
Una declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar i certificats 

acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sense perjudici  
que la justificació acreditativa de l'esmentat requisit haja de presentar-se abans 
de l'adjudicació per l'empresa a favor de la qual es vaja a efectuar.

Acreditació de solvència econòmica i financera, i profesional o tècnica.
Constitució de la garantia definitiva corresponent al 5% del valor del contracte, IVA 

exclòs, que ascendeix a un total de 130.955,13€.

Quart.  Delegar  en  la  Junta  de  Govern  Local  l'adjudicació  de  l'esmentat 
contracte, una vegada que la Mesa de Contractació comprove que la documentació 
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presentada s'ajusta als Plecs i realitze la corresponent proposta d'adjudicació. 

Cinquè. L'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dins dels cinc 
dies hàbils següents a la recepció de la documentació.

Sisè. Notificar el present acord a Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A i a 
Inditec, S.A.U., així com a la Intervenció municipal, als efectes corresponents.

Intervencions:

 Juan Giner manifesta que en el plenari del passat mes de juliol atenent a un 
principi de prudència es va paralitzar l'expedient com a conseqüència de l'inici d'unes 
investigacions per l'UCO, i com que no hi ha ningun indici a dia d'avui per a que  
Inditec no resulte adjudicataria del contracte tal i com ho ha fet saber el Jutjat de 
Primera  Instància  número  18  de  València,   l'ajuntament  deu  continuar  la  seua 
tramitació, i recalca que l'ajuntament deu de dur un control exhaustiu del compliment 
de l'execució del contractes.

        Cristina Suñer diu que tal i com consta en el dictamen ha arribat l'hora de 
continuar en la següent fase de la tramitació per adjudicar el contracte, després de la 
paralització acordada pel  plenari  amb l'abstenció del  grup de Compromís perque 
entenien com així ho deien els informes jurídics que no era procedent la paralització 
del  procediment d'adjudicació basades en notícies aparegudes en els mitjans de 
comuncació,  i  a  més  perque  es  tractava  d'un  acte  reglat,  tal  i  com  també  ho 
assenyalava  un  informe  de  la  intervenció  municipal.  En  relació  al  que  ha  dit  el 
portaveu  de  Ciudadanos  diu  que  no  està  fent-se  un  control  i  seguiment  del 
compliment dels contractes i que és molt  important fer-ho, i concretament en este de 
la neteja d'edificis es molt important el control de la seua execució perque hi ha un 
nombre molt  important  de millores ofertades per l'empresa.  Per últim diu  que és 
funció de  l'ajuntament  el  control  d'execució  dels  contractes tal  i  com s'ha  dit  en 
diverses propostes i en el decret d'organització que contempla la figura d'un técnic 
de control d'execució de contractes que en este ajuntament no s'han controlat  mai.

Miquel  A.  Lorente  després  de  donar  lectura  a  l'escrit  remés  pel  jutjat 
d'instrucció núm. 18 de València diu que dit document no despeja el dubte que tenia 
el seu grup en la sessió plenària de juliol que va acordar demanar la suspensió i  
votaran en contra.

Ignacio  Reig  diu  que  després  de  la  contestació  del  jutjat  a  la  qüestió 
plantetjada per l'ajuntament no queda més sinó que continuar amb el tràmit legal i  
procedir a la clasificació de les empreses licitadores, pero que el que si que toca es 
exigir i fer complir fins l'últim extrem  l'oferta feta per Inditec  establint un control.

12è.- EXP. NÚM. 2964/2015, APROVACIÓ DE LA ENCOMANA, A PROEXA, 
SA,  DE  LA  GESTIÓ  DEL  SERVEI  PÚBLIC  D'APARCAMENT  DE  VEHICLES 
SITUAT A L'AVINGUDA CORTS VALENCIANES.
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Vistos els antecedents de l'expedient, en el que consta que aquest Ajuntament 
desitja encomanar la gestió del servei públic d'aparcament de vehicles que fins ara 
venia  prestant-se  per  eficàcia  i  estalvi  de  recursos  tècnics,  a  l'Entitat  pública 
empresarial  local  PROEXA, que està dotada dels mitjans necessaris per a dur a 
terme la gestió del servei i  té la condició de mitjà propi instrumental conforme al 
previst en l'article 24.6 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Amb data  2  de  març  de  2016,  per  Resolució  d'Alcaldia  es  va  aprovar  la 
creació de la Comissió d'estudi encarregada d'elaborar la Memòria justificativa de la 
gestió  directa  del  servei  públic  d'aparcament  de  vehicles  per  l'Entitat  pública 
empresarial local PROEXA.

La Comissió d'estudi es va constituir formalment en data 20 d'abril de 2016, 
començant  els  treballs  d'elaboració  i  acordant  el  repartiment  de  tasques  i  la 
periodicitat de les sessions.

Amb data 11 de maig 2016, es van finalitzar els treballs d'elaboració de la 
Memòria i es van lliurar a la Corporació per a la tramitació corresponent.

Amb data 11 de maig de 2016, es va emetre informe d'Intervenció sobre els 
aspectes econòmics de l'establiment del servei públic d'aparcament de vehicles.

Amb data 28 de maig de 2016 , el Ple va acordar prendre en consideració la 
Memòria  justificativa,  així  com la  seua  submissió  a  informació  pública  durant  el 
termini de trenta dies naturals, publicant-se anunci en el BOP el dia 4 de juliol de 
2016.

Vist el certificat emès per la Secretaria, de data 11 d'agost de 2016, en el que 
consta que durant el període d'informació pública, no s'ha presentat cap al·legació.

La Legislació aplicable ve establida per:
—  Els  articles  22.2.f),  47.1,  85,  85.bis  i  85.ter  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  
reguladora de les bases del Règim Local.

—  Els articles 95 i 97 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que 
s'aprova el Text Refós de les disposicions legals Vigents en matèria de Règim Local.

—  Els articles 30 a 36 i 41 i següents del Decret de 17 de juny de 1955 pel que 
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.

—  La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

— Els articles 4.1.n) i 24.6 del Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic,  
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

— La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera.

—  L'article 20.c) de la Llei  29/1998, de 13 de juliol,  Reguladora de la Jurisdicció 
Contenciós-administrativa.

Vist l'informe proposta del Departament de Gestió Patrimonial, fiscalitzat de 
conformitat per l'Intervenció Municipal.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment i Seguretat, de 22 de 
setembre de 2016, proposant al Ple de la Corporació l’aprovació de la encomana de 
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gestió.

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

Primer. Aprovar la memòria justificativa de la gestió directa del servei públic 
d'aparcament  de  vehicles  situat  a  l'Avinguda  Corts  Valencianes  per  la  societat 
mercantil  de  capital  municipal  PROEXA,  SA i  la  documentació  complementària 
annexa.

Segon. Aprovar  la  modificació  de  la  forma  de  gestió  del  servei  públic 
d'aparcament  de  vehicles,  de  conformitat  amb  el  contingut  de  la  Memòria 
justificativa.

Tercer. Encomanar la gestió del servei públic d'aparcament de vehicles situat 
a l'Avinguda Corts Valencianes a la societat mercantil municipal PROEXA, SA, amb 
les instruccions que consten en l'expedient.

Quart. Notificar  l'encomana  de  gestió  del  servei  públic  d'aparcament  de 
vehicles situat a l'Avinguda Corts Valencianes a dita societat.

Cinquè. Publicar l'esmentada encomana de gestió en el Butlletí Oficial de la 
Província, als efectes de l'article 8.1.b) de la Lley 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a l'informació pública i bon govern.

Sisè. Facultar a l'Alcalde per a la signatura de tots els documents necessàris 
per a la consecució del present Acord.

Intervencions:

Miquel A. Lorente diu que del que es tracta és de donar viabilitat a la gestió 
dels aparcaments.
 
       Ignacio Reig manifesta que valora l'esforç fet per la regidoria i que prompte 
l'empresa PROEXA demostrarà que la gestió és viable.

13è. 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 415 al 458 (corresponents al mes de setembre de 2016).

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.  
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14é.  DACIÓ  DE  COMPTE  MATÈRIES  DELEGADES  EN  LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL.

No hi ha cap assumpte a tractar.

15é. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS:

15.1.-  PACTE  VALENCIÀ  PER LA MOBILITAT SEGURA I  SOSTENIBLE 
(PACTE CA9O).

Al  no  haver  estat  dictaminat  previament  l'expedient  per  la  corresponent 
Comissió informativa es somet la ratificació de l'inclussió del punt en l'ordre del dia, 
ratificació que el plenari acorda per unanimitat.

Vist l'escrit amb Registre d'Entrada número 8037, de 28 de setembre de 2016, 
sobre el pacte valencià per la mobilitat segura i sostenible, del tenor literal següent:

“PREÀMBUL

La Consellera de Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la  
Generalitat Valenciana, els Presidents de les Diputacions de Castelló, València  
i Alacant, el President de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies,  
així com els Alcaldes i Alcaldesses dels municipis sota signants, 

Considerant que: 

L'energia consumida pel sector del transport representa més del 40% de l'energia  
total, sent un dels principals responsables del creixement de les emissions de  
gasos d'efecte d'hivernacle.

El deteriorament de la qualitat de l'aire és creixent, especialment en àmbits urbans i  
metropolitans, amb concentracions preocupants de diòxid de nitrogen (NO2) i  
partícules, tant PM10 com PM2,5.

Els perjuís a la salut de la població són palpables tant en termes de soroll excessiu,  
que afecta quasi un terç de la població, com per la contaminació atmosfèrica ja  
comentada, sense oblidar en cap cas el sedentarisme imperant en molts dels  
nous hàbits socials. 

Les xifres d'accidents amb víctimes mortals causades pels accidents de trànsit urbà  
són inacceptables, en tractar-se aquest d'un hàbitat amb velocitat molt limitada,  
trànsit fortament regulat i itineraris coneguts per l'usuari.

 El  repartiment  de  l'espai  públic  en la  ciutat  és injust  i  insolidari;  ja  que resulta  
radicalment  favorable  al  vehicle  privat  a  pesar  que  la  majoria  dels  
desplaçaments  es continuen realitzant  a  peu i  en  transport  públic.  I  tot  això  
sense  tindre  tampoc en compte  l'elevada  xifra  de  veïns  que o  bé no  tenen  
permís de conduir o bé no disposen de cotxe per a desplaçar-se.

 El  model  de mobilitat  urbana actual  no assegura a la ciutadania un entorn que  
garantisca  el  seu  dret  a  l'accessibilitat  en  unes  condicions  de  mobilitat  
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adequades,  segures  i  amb  el  mínim  impacte  ambiental  possible.  Per  a  
canviar-lo,  a  més,  es  necessitarà  el  concurs  de  totes  les  administracions,  
especialment la implicació activa de l'administració autonòmica i local.

Adopten el present Pacte i el donen a conéixer tots els ciutadans, així com a la  
resta de responsables polítics i institucionals en els termes següents: 

EL CONCEPTE DE MOBILITAT URBANA SEGURA I SOSTENIBLE

Mobilitat  urbana segura  i  sostenible  és  un dret  dels  ciutadans a triar  formes de  
desplaçar-se respectuoses amb la  seua salut  i  la  seua seguretat,  adaptades als  
límits físics i ambientals de la ciutat, que fomenten l'ús dels modes de transport més  
eficients, que garantisquen l'accessibilitat de tots en temps i en costos raonables i  
que permeten el creixement econòmic i el benestar de la població a llarg termini. 

ELS OBJECTIUS

 Promoure la més àmplia participació ciutadana en l'elaboració i aplicació de la  
política  de  mobilitat.  Informar  i  educar  la  població,  especialment  als  més  
jóvens, en els avantatges de desenvolupar hàbits de mobilitat més sostenibles.

 Humanitzar  les  ciutats.  Convertir  l'espai  públic  urbà  (carrers,  places,  
bulevards, etc.) més en lloc de reunió, en node de convivència social, que en artèria  
de connexió o trànsit. 
 Potenciar  el  transport  públic.  Millorar  la  cobertura,  qualitat,  seguretat  i  
accessibilitat del servei. Fomentar la intermodalitat i transvasar usuaris del vehicle  
privat al sistema de transport col·lectiu. 
  Gestionar eficaçment el trànsit i el sistema d'estacionament en congruència  
amb les polítiques de potenciació del transport públic i dels modes no mecanitzats  
de desplaçament. 
  Millorar les operacions de càrrega, distribució i descàrrega de mercaderies  
per a mantindre la seua funció essencial amb el menor perjuí possible per a la resta  
d'usuaris de l'espai públic. 
 Millorar la seguretat dels desplaçaments. Reduir l'accidentalitat i focalitzar les  
actuacions prestant especial atenció a l'usuari més vulnerable. 
 Crear  estratègies  de  mobilitat  segura  i  sostenible  en  els  desplaçaments  
laborals  tendents  a  eliminar  desplaçaments  innecessaris  (bàsicament  mitjançant  
polítiques  d'organització  del  temps  de  treball),  l'acurtament  dels  desplaçaments  
existents (acordant  polítiques de mobilitat  geogràfica)  i  el  foment dels modes de  
desplaçament  sostenibles  (rutes  d'empresa  i  llançadores,  polítiques  dissuasòries  
d'aparcament,  promoció  del  cotxe  compartit,  foment  de  les  rutes  de  vianants  i  
ciclistes,  flexibilitat  horària,  flexibilitat  retributiva  amb  les  targetes  de  transport  
públic…). 
  Suprimir barreres als desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda  
(accessibilitat universal). 
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  Reduir emissions contaminants, soroll  i garantir un consum energètic més  
eficient en l'àmbit de la mobilitat. 
 Introduir  progressivament  noves tecnologies  aplicades a  la  mobilitat  per  a  
reduir viatges no desitjats, facilitar la coordinació trifària, l'intercanvi modal, la millora  
de l'accessibilitat,  la  reducció de l'accidentalitat,  la  informació en temps real  i  la  
comoditat de l'usuari.
 Facilitar criteris de mobilitat sostenible per a una política urbanística i territorial  
que aposte per la ciutat compacta mediterrània, amb barris i districtes equilibrats en  
termes de residència, ocupació, terciari i equipaments.

ELS COMPROMISOS

 Aprovar  i  executar  plans  de  mobilitat  urbana  sostenible  (PMUS)  i  plans  
supramunicipals de mobilitat sostenible, d'àmbit comarcal o metropolità, adaptats a  
la grandària i a la complexitat de la mobilitat de cada àmbit territorial i amb un procés  
rigorós de participació ciutadana que incloga tant  l'etapa de redacció com la de  
gestió i seguiment.
 Guanyar globalment, any a any, espai públic en la ciutat per al vianant i el  
ciclista; o almenys, no perdre-ho en detriment del vehicle privat.
 Prioritzar en l'expansió urbanística els sòls contigus a la ciutat existent, amb  
densitats mitjanes i permetent la mescla equilibrada d'usos compatibles. Localitzar  
els equipaments més freqüentats en un radi d'acció òptim per a accedir a  peu o  
amb bicicleta.
 Analitzar  i  millorar,  de  forma  constant,  la  seguretat  viària  actuant,  
particularment, a impedir els trànsits de pas oportunistes pel centre urbà i facilitar les  
activitats comercials desenvolupades en la via pública urbana.
 Renovar progressivament la flota amb vehicles menys contaminants (híbrids,  
elèctrics, etc.).
 Reduir o congelar l'oferta de places d'aparcament en la via pública del centre  
urbà per als no residents.
 Discriminar l'impost de circulació per a afavorir als vehicles més nets.
 Dotar d'aparcabicis als punts principals de generació i atracció de viatges en  
el nucli urbà.
 Augmentar  o  no  disminuir  el  percentatge  de  vies  30  en  el  centre  de  la  
població (calmar el trànsit).
 Exigir en els nous edificis d'ús residencial emplaçaments específics, segurs i  
resguardats,  per  a  un  nombre  de  bicicletes  almenys  igual  al  doble  del  nombre  
d'habitatges,  en  una  ubicació  que  permeta  l'accés  còmode i  fàcil  des  de  la  via  
pública.
 Educar i difondre els principis de la mobilitat urbana sostenible; participant,  
entre altres, en els actes de celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat.
 Transformar les àrees o departaments de trànsit en àrees o departaments de  
mobilitat; amb tot el que açò comporta en termes d'atenció al vianant, al ciclista i a  
l'usuari del transport públic.
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 Crear  fòrums de participació  ciutadana tant  a  nivell  autonòmic,  comarcal,  
metropolità o local, que supervisen el compliment dels objectius de la llei 6/2011, d'1  
d'abril,  de  Mobilitat  de  la  Comunitat  Valenciana i  que recolzen l'execució  de  les  
accions incloses en els plans de mobilitat.
Revisar anualment el  compliment dels compromisos del Pacte i la seua eventual  
actualització. Procurar la seua adhesió d'altres administracions i institucions.”

Vist  l'escrit  presentat,  l'Ajuntament  en  Ple  per  unanimitat  dels  membres 
presents, ACORDA:

Primer. L'adhesió del municipi de XÀTIVA al Pacte Valencià per la Mobilitat 
Segura i Sostenible.

Segon. Facultar  a  l'Alcalde de XÀTIVA a representar  a  l'Ajuntament  en la 
signatura del  Pacte Valencià per  la Mobilitat  Segura i  Sostenible i  en qualssevol  
altres actuacions que requerisca la seua execució.

Tercer.   Remetre  el  present  acord  a  la  Conselleria  d'Habitatge,  Obres 
Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana, als Presidents de 
les  Diputacions  de  Castelló,  València  i  Alacant,  i  al  President  de  la  Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies, en compliment del Pacte de referència.

Intervencions:

Juan Giner diu que evidentment recolcen la proposta,  que recentment s'ha fet 
una setmana de la mobilitat, que ell ha participat en ella com  tots els grups.

Maria José Pla manifesta que el seu grup va acceptar formar part de la mesa 
per a la mobilitat i ha participat activament, i evidentment volen acceptar el pacte que 
presenta uns objectius i compromisos en els que ja està treballant la mesa de la 
mobilitat.

Pilar Gimeno assenyala que el pacte per la mobilitat és un pacte que ve des 
de diverses institucions i al que s'adhereixen tots els alcaldes, i és una forma de vore 
la  mobilitat  no  com una ordenació  del  trànsit  sinó  com una mobilitat  del  s  XXI, 
pensada per les persones i com a un dret de gaudir les ciutats, i el nou govern esta  
treballant ja des de totes les regidories, i es molt important seguir treballant.

Miquel  A. Lorente pel  que fa al  pacte diu que hi ha moltes qüestions que 
encara l'ajuntament no ha encetat i altres que ja s'ha començat a treballar, i que en la 
proposta hi ha una frase que li agrada molt i es allò d'humanitzar les citutats, i aixó 
respón a un nou model de ciutat pensat per a les persones. Diu també que en la 
recent setmana de la mobilitat ha hagut molta participació i s'han detectat moltes 
qüestions sobre les que s'ha de treballar i s'ha de construir un gran pacte de ciutat  
en matèria de mobilitat.
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Ignacio  Reig  anuncia  també  el  vot  a  favor  i  diu  que  els  objectius  i 
compromisos del  pacte són molts i que alguns ja estan en marxa i altres encara no, i 
que cal implicar a tota la ciutat per a que la mobilitat siga segura.

15.2.- MOCIÓ SOBRE LA REINDUSTRIALITZACIÓ DE LA COMUNITAT.

El secretari sol·licita acord de ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'ordre 
del dia, a fi de tractar sobre el mateix, atès que no havia estat dictaminat prèviament. 
Aquesta ratificació s'acorda per unanimitat.

Es dóna lectura de la moció presentada el 27 de setembre de 2016, registre 
d'entrada número 8001, en relació a la reindustrialització de la Comunitat, amb el  
següent tenor literal:

“La Comunidad Valenciana es una región llena de talento que goza de una situación  
geoestratégica envidiable, lo que la convierte en un lugar ideal para el desarrollo de  
la industria. 

Los  puertos  de  Valencia,  Sagunto,  Gandía,  Alicante  y  Castellón  aportan  a  la  
Comunidad una red portuaria excepcional. Somos el lugar de entrada preferente de  
mercancías provenientes de Asia, gozando de una conectividad extraordinaria. A la  
Comunidad  llegan los llamados mega buques que transportan mercancías de los  
cinco continentes. Además, contamos con una red destacada de conexiones con el  
resto de los puertos del Mediterráneo y de Europa, lo que supone tanto un valor  
añadido para la exportación de los productos acabados como para la importación de  
materias primas. 

Esta enorme ventaja  competitiva se ha logrado pese a la  carencia del  Corredor  
Mediterráneo, una infraestructura que la Comunidad necesita de manera urgente si  
queremos desarrollar nuestro gran potencial a nivel comercial e industrial.

Frente a esta carencia logística, los valencianos hemos aprovechado un especial  
talento que nos convierte en una sociedad emprendedora, comercial  y capaz de  
alcanzar y superar nuevas metas. Disfrutamos de una enorme fortaleza en nuestras  
universidades  de  reconocido  prestigio  internacional,  así  como  en  una  red  de  
institutos tecnológicos del  mayor nivel.  La lista de virtudes humanas, logísticas y  
geoestratégicas enmarcan una Comunidad Valenciana plagada de cualidades, una  
imagen que no se ha sabido transmitir con éxito a los inversores extranjeros que han  
querido implantar su industria en nuestra tierra. 

La Comunidad Valenciana ha carecido siempre de una estrategia industrial clara que  
le permitiera un desarrollo del sector y un aprovechamiento correcto de todas las  
ventajas que a este nivel encierra. Un cuaderno de venta que poder mostrar a las  
industrias  interesadas  en  invertir  en  nuestra  región  facilitaría  la  instalación  de  
centros de producción  de los que ahora, por desgracia, carecemos. 
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Las grandes empresas poseen la virtud de producir un efecto locomotora sobre la  
economía de una región, atrayendo mayores inversiones y generando empleo. La  
empresa Ford,  por  ejemplo,  tiene un ratio  de  tres  empleos generados por  cada  
trabajador  que  opera  en  la  factoría.  Estos  empleos  indirectos  han  permitido  la  
creación de empresas valencianas con centenares de trabajadores, creando a su  
vez numerosas pymes que han tenido la oportunidad de nacer y consolidarse al  
calor irradiado por la factoría instalada en Almussafes.

Los  procesos de  implantación  en  el  extranjero  de  una multinacional  son  largos,  
excediendo habitualmente de los tres o cuatro años, por lo que debe afrontarse de  
una  manera  profesional  y  aprovechando  la  situación  para  operar  un  cambio  de  
modelo productivo de forma gradual y sensata. Todos los partidos, en cada una de  
las administraciones, tenemos la obligación de dirigirnos hacia un objetivo común.

Es  el  momento  de  afrontar  un  cambio  de  estrategia  que  permita  romper  
definitivamente la dinámica negativa en la economía de la Comunidad. Es necesario  
que se revitalice y potencie la industria si deseamos un futuro mejor para todos los  
valencianos.  Y  es  que  la  realidad,  en  cuanto  a  los  datos  económicos,  resulta  
desoladora. 2001 fue el último año en el que la aportación de la industria al PIB de la  
Comunidad  superó el 20% y la primera estimación del INE para 2015 rebaja el peso  
actual  de  la  industria  hasta  16,9%.  En  términos  absolutos,  los  actuales  17.170  
millones de euros que aporta la industria valenciana al PIB están por debajo de lo  
que se registró en 2007 y 2008.

Los datos en la contabilidad regional reflejan que el número de horas de trabajo en  
la industria se encuentran a niveles mínimos de los últimos 15 años. En 2014 se  
trabajaron un 34,57% menos de horas en la industria manufacturera que en el año  
2000. 

Estos datos reflejan, por tanto, que el sector industrial valenciano es cada vez más  
productivo y eficiente, aunque cada año sea menor. La atracción de locomotoras  
industriales a la Comunidad  beneficiará el nutrido y talentoso tejido empresarial que  
tenemos, potenciándolo y ampliándolo de forma considerable.”
 

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

Primer. Instar a la Generalitat perquè es realitze un informe que arreplegue 
tots els avantatges competitius que la Comunitat Valenciana pot oferir a un inversor 
estranger per a la instal·lació d'un centre de producció. 

Segon. Que l'Ajuntament de Xàtiva aporte el llistat de les infraestructures, així 
com  de  les  empreses  i  serveis  que,  des  del  seu  terme  municipal,  puguen  ser 
susceptibles  de  ser  proveïdors  de  cadascun  dels  sectors  industrials  perquè 
s'incorpore a l'informe esmentat, a fi que la Generalitat ho utilitze per a la captació 
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d'indústries que generen ocupació directa i indirecte en la Comunitat. Dit llistat de 
potencials proveïdors haurà de mantenir-se actualitzat anualment. 

 
Intervencions:

Juan Giner diu que el motiu de la moció es instar a la Generalitat per a que 
redacte un document que arreple totes les avantatges competitives de la comunitat 
per a oferir  als inversors extrangers per la instal.lacio de centres productius i  de 
treball, ja que la comunitat té unes condicions excepcionals i l'objectiu comú ha de 
ser la creació d'ocupació.

Maria  José  Pla   manifesta  que  comparteixen  gran  part  del  que  es  diu  a 
l'exposició de motius, però no esta d'acord amb el que és diu de que en la comunitat 
mai  ha hagut una estratègia per aprofitar les avantatges, ja que quan es parla de les  
coses  bones  de  la  comunitat  es  perque  algú  haurà  d'haver  treballat  be  per  a 
aconseguir-ho,  però  que  és  cert  que  fa  falta  més  inversió  de  grans  empreses 
extrangeres, i per aixó hi ha que treballar un document que recullga les avantatges 
competitives per a ofertar-les a inversors extrangers. 

Cristina Suñer assenyala que  per a millorar la situació de la indústria del País 
Valencià no és suficient sols elaborar un llistat de les potencialitats, i troba a faltar en 
la moció abordar el tema de la reindustrialització, parlar d'un nou model d'innovació i  
de noves energíes i la coordinació institucional i la falta de lealtat de l'estat espanyol  
que  s'ha  oblidat  de  defensar  els  interessos  dels  llauradors.  Per  últim  diu  que 
considera  que  és  insuficient  tindre  un  llistat  d'empreses per  a  que vinga  capital  
extranger i que s'ha de fer una aposta dedicada per l'I+D i les energies renovables.
   
         Miquel A. Lorente indica que el que volen recalcar és que és necesari que es 
canvie  el  model  econòmic  especulatiu  per  un  model  de  economia  productiva  i 
pensant en la gent amb dos vessants esencials, l'economia social i l'economia verda, 
i en relació a l'exposició de motius vol destacar un element, es continua parlant en 
paràmetres de globalització quant les lectures econòmiques es tenen que fer a 20,  
30 o 40 anys vista, i que va a produir-se una crisis energètica que farà que eixa 
globalització canvie de models les estructures econòmiques posant més en valor les 
economies de curt circuit.

Ignacio Reig anuncia també el vot favorable del seu grup i diu que els agrada 
el fons de la moció però no tant la forma, i diu que  la indústria no ha fet més que 
baixar  en  les  últimes  décades  i  és  necessari  reactivar  eixa  tendència  pel  que 
qualsevol iniciativa en aques sentit es benvinguda i sempre amb un objectiu final de 
creació de llocs de treball.

16é.  DESPATX EXTRAORDINARI.

16.1.-  PROPOSTA MODIFICACIÓ A L'ORDENANÇA REGULADORA DEL 
IBI.
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Acabats els assumptes inclosos en l'Orde del Dia, el Secretari de la sessió va 
advertir  que la inclusió de qualsevol altre assumpte en l'Orde 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 establix 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.

A continuació la portaveu del grup municipal de Compromís Cristina Maria 
Suñer Tormo presenta una moció registrada d'entrada amb el 28 de setembre, amb 
el  num 8011,  i  sol.licita  que el  plenari  acorda declar  la  seua urgència per  a  ser 
debatuda.

Seguidament fa un breu resum de la proposta i justifica la urgència. 
 
Finalitzada la justificació, 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 cinc 
vots del regidors del grup municipal EUPV: AC, i els tres vots dels regidors del grup 
municipal Compromís), sis en contra (els cinc vots dels regidors del grup municipal  
PPi  un  vot  del  regidor  del  grup  municipal  Ciudadanos  )  i  cap  abstenció,  queda 
aprovat per majoria absoluta l'urgència de l'assumpte a tractar, donant-se tot seguit e 
lectura de la proposta:

“Exposició de motius:

L’Impost sobre els Bens Immobles (IBI) es la principal font de finançament de les  
Hisendes Locals, i es constitueix com la principal eina econòmica per fer front a les  
despeses que suposen la prestació de tots els serveis que un Ajuntament presta als  
seus ciutadans.
Des de la perspectiva d’una correcta governança, s’entén que l’Administració Local  
ha  d’executar  totes  aquelles  competències  que  li  son  pròpies,  d’acord  amb  
l’ordenació vigent i amb les necessitats dels ciutadans que hi habiten al seu àmbit,  
tot i establint-hi una correcta priorització de les mateixes que ha de ser concordant  
amb a la capacitat econòmica de l’entitat.
No cal esmentar, que es de primer ordre la capacitat municipal de vetllar i ordenar  
adequadament la seua capacitat  tributaria, doncs del rigor en l’exercici  d’aquesta  
competència  depenen  diversos  elements  que  repercuteixen  directament  en  la  
prestació de serveis municipals, i en l’adequada càrrega fiscal entre els veïns que  
contribueixen al sosteniment del sistema econòmic municipal.
Per un costat, l’administració municipal té l’obligació de recaptar tots els recursos  
que li son propis, i que son necessaris per a sufragar els serveis als que està obligat  
legalment,  així  com aquells  que la  corporació  determine necessaris  per  al  millor  
benestar dels que habiten el municipi i no son prestats per les altres administracions  
competents.
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Per un altre, ha de exercir la seua capacitat reguladora per distribuir les càrregues  
d’una manera objectivament progressiva, de manera que els tributs siguen distribuïts  
entre els ciutadans atenent al  que podríem anomenar justícia fiscal  i/o tributaria:  
Aquells que mes se n’aprofiten dels serveis, i aquells que tenen mes recursos han  
de contribuir al finançament municipal majorment.
Xàtiva té una ordenança reguladora de l'IBI que no s'havia modificat en els últims 20  
anys. En aquesta legislatura, s’han introduït modificacions relatives al recàrrec per  
desocupació, pendent d’una regulació estatal i altres bonificacions. 
L’ordenança manté un únic tipus per als immobles rústics i  un únic tipus per als  
immobles urbans, la qual cosa fa que en el pagament de l'impost no s'apliquen els  
principis de proporcionalitat ni tampoc el criteri de la solidaritat i la distribució. Durant  
aquests  anys l'Ajuntament ha  deixat  de recaptar  una gran quantitat  de recursos  
legítims que amb una bona regulació s'hagueren pogut obtindre, en no tindre en  
compte els gravàmens per usos diferenciats.
S’ha renunciat a l’aplicació de gravàmens diferenciats, fet que desvirtua totalment  
l’aplicació de la norma citada, aplicant una tributació totalment lineal que beneficia  
altament el segment de patrimonis mes valorats al cadastre en perjudici de la gran  
majoria de propietaris del municipi.
Donat que enguany i a instància de la direcció general de cadastre s’ha practicat  
inspecció d’immobles que no havien adaptat el seu ús, considerem que ha arribat el  
moment d’equilibrar i  proporcionar el  pagament de l’IBI,  així  doncs, no és poden  
tractar  igual  situacions  que  són  diferents,  i  aplicar  un  sol  tipus  d’IBI  a  tots  els  
immobles urbans sense tenir en compte l’ús que se li dona suposa mantenir una  
desigualtat doncs alguns immobles excedixen l’ús residencial i és destinen a obtenir  
recursos econòmics,  per  la  qual  cosa proposem una pujada del  tipus a aquests  
immobles que a més tinguen una més alta valoració cadastral. 
Per a la qual  cosa i  donat que la Llei  Reguladora d’Hisendes Locals té prevista  
l’aplicació de tipus diferenciats per als immobles urbans que tinguen un ús diferent al  
residencial proposem que a eixos usos diferenciats se'ls apliquen tipus del 0.60 %,  
tres punts més que el previst per al immobles residencial però sols per al tram del  
10% dels béns de major valoració cadastral de Xàtiva.

Els usos que l’article 8é de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals reconeix que  
se’ls pot aplicar un ús diferenciat són els següents: 
COMERCIAL,   OCI  I  HOSTALERIA,  INDUSTRIAL,  ESPORTIU,  OFICINES,  
MAGATZEM I ESTACIONAMENT I SANITARI

És per això que eleve la següent PROPOSTA al Ple municipal de l'Ajuntament de  
Xàtiva.
Que el Ple de l'Ajuntament de Xàtiva, ACORDE la modificació de l'ordenança fiscal  

reguladora de l'impost sobre béns immobles, que adjunte  a la present sol·licitud,  
en els termes que marca la llei per a la seua entrada en vigor a gener de 2017. 

Que   s’obriga  expedient  per  a  la  tramitació  de  la  modificació  i  emeta  informe  
econòmic valorant l’increment d’ingressos que suposa”
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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 cinc vots 
del  regidors del  grup municipal  EUPV:  AC, i  els  tres vots  dels  regidors del  grup 
municipal Compromís), sis en contra (els cinc vots dels regidors del grup municipal  
PPi un vot del regidor del grup municipal Ciudadanos ) i cap abstenció ,  adopta el 
següent ACORD:
   

ÚNIC. Aprovar el punt segon de la part resolutiva de la proposta presentada 
per Cristina Suñer Tormo, regidora portaveu del Grup Municipal Compromis, sobre 
modificació a l'ordenança reguladora de l'IBI,   del següent tenor literal:

Que  s’obriga expedient  per a la tramitació de la  modificació i  emeta 
informe econòmic valorant l’increment d’ingressos que suposa.

Intervencions:

Cristina  Suñer  explica  el  contingut  de  la  proposta  i   diu  que  es   tracta 
d'adequar l'ordenança de l'IBI a les noves necessitats i a la nova situació de la ciutat,  
ja que la LRHL permet  tipus diferenciats per a diferents tipus d'inmobles, fet que en 
els últims anys no s'ha produit ja que  l'ajuntament   ha mantés un tipus linial, per tant 
proposa iniciar els trámits per a la modificació de la ordenança.

Juan  Giner  diu  que  com  que  no  ha  tingut  accés  a  la  proposta  no  pot 
posicionar-se i per tant  votarà en contra.

Maria José Pla manifesta que l'únic coneixement que tenen de la proposta és 
el que la pròpia portaveu de Compromís els va comentar en junta de portaveus i pel 
que va eixir  en prensa,  i  no entén perque si  en el  plenari  d'avui  s'ha aprovat la  
modificació de diverses ordenances aquesta no s'ha incorporat a dit expedient, per 
tant el seu grup votarà en contra.

Ignacio Reig  indica que coneix la proposta que està molt elaborada i veu bé 
incloure la progresivitat en un tipus d'impost com aquest, i que no vol recaudar mes 
per IBI pero si s'aconsegueix una redistribució de l'impost i acaba en una rebaixa de 
tipus general ho estudiarà i vorà la viabilitat.

Cristina Suñer demana disculpes a la Sra. Pla per no haver tingut accés a la 
moció, i  diu que es una moció que ja va presentar en 2012  i és una qüestió de  
justicia social.

Maria José Pla manifesta que no va tenir accés a la proposta ja que no estava 
a l'expedient.

El  Sr.  Alcalde  intervé  per  a  manifestar  que  desconeixia  que  la  moció  no 
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estiguera a l'abast dels regidors i indica al Sr. Secretari que transmeta instruccions 
per a que quant es presente una moció que haja de tractar-se per urgència al plenari  
que estiga a l'abast de tots els regidors.

17é.- PRECS I PREGUNTES.

Es formulen els següents precs i preguntes: 
Francesca Chapí en contestació a la pregunta feta per Juan Giner el passat 

ple sobre quina era la valoració de la campanya "No es No",  diu que hi ha elaborada 
una memòria en la que es detalla els objectius, la metodología i  el resultat de la 
campanya, que està a la seua disposició.
     Juan  Giner  diu  que  agraix  la  feina  feta  per  la  regidoria  i  l'aportació  de  la 
documentació que va demanar.

Francesca Chapí  vol  fer  un prec i  es que avuí  1 d'octubre fa  85  anys es 
defensava en debat parlamentari el sufragi universal femeni,i per 161 vots a favor i  
121 en contra, i gràcies a la llavor de l'advocada Clara Campoamor va ser reconegut  
aquest dret, i es va aconseguir donar un pas en  unes consecucions democràtiques 
inqüestionables. Per tot aixó vol retre homenatge a Clara Campoamor.

Juan Giner diu que fa 10 dies va haguer un accident de moto en el qual una 
persona va perdre la vida per la zona del camí la bola. En primer lloc vol fer arribar  
les  condolències  a  la  família,  i  en  segon  lloc  al  fil  del  tema  tenia  prevista  una 
pregunta sobre els problemes que es generen en eixe barri en quant a la velocitat 
dels vehicles i el ruido de les motos, havent rebut moltes queixes per les carreres de 
motos i  altes  velocitats  a  les que es  circula.  En relació  a la  compra de bandes 
sonores per a reduir la velocitat pregunta si esta previst adoptar alguna mesura per 
evitar problemes als veïns.

Miquel A. Lorente contesta que en relació als ciclomotors és una qüestió que 
es porta coordinadament amb la regidoria de policia, que estan fent-se controls i s'ha 
augmentat el nombre de controls, i pel que fa a les bandes diu es col·locaran a uns 
200 m de l'escola Martinez Bellver.

L'Alcalde Roger Cerdà afegeix que a més de les bandes caldrà buscar altres 
tipus de sol·lucions.

Juan Giner diu que en els plenaris ell fa preguntes, demana actuacions, i se li  
diu que es es pren nota i es faran,  pero passa el temps i  moltes coses no es fan, ja 
que concretament en el passat pla va preguntar sobre el jardí i sobre els alcorques, i  
encara no s'ha actuat, i demana que s'actue.

Ignacio Reig en relació al que ha dit el Sr. Giner contesta que pel que fa al que 
va dir que en l'Avgda. la Murta no havien faroles, si que hi han, però son molt altes i  
tenen unes bombetes led que fan molt poqueta llum, i està prevista la substitució per 
apliques nous. Pel que fa als alcorques diu que no es una obra senzilla i caldrà fer 
una modificació pressupostària per a puguer fer-ho. Actualment s'han fet actuacions 
en  aigua i clavegueram.
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Jorge Herrero diu que ara fa un any va plantetjar  un tema en relació a 2 
kioscs,  un  el  del  carrer  Pintor  Guiteras  que  ja  s'ha  desmantellat  i  l'altre  el  de 
l'Espanyoleto  que encara està en ús, i va plantejar o fer un estudi de viabilitat per a  
que puguera explotar-se o que s'oferira a alguna entitat benèfica, i li agradaria saber 
en quin estat està el tema.

Ignacio Reig respón que es un tema complicat, que el de l'Espanyoleto es 
privat, i que s'han fet  transmisions,  i a hores d'ara la inseguritat jurídica es gran, i a  
més a més son poc viables. N'obstant s'intentarà resoldre el tema.

Jorge Herrero indica que fa un any coincidien en aquest  cap de setmana 
activitats fetes per associacions comercials,  la fira outlet, i l'october fest, i ja li va fer 
una reflexió pel que fa a les desavenències entre 2 associacions comercials, i se li va 
contestar que estava treballant-se en que haguera una acció conjunta i coordinada 
per  a  que  no  coincideixca  el  mateix  cap  de  setmana.  En  relació  amb  el  tema 
pregunta si esta coordinant-se o l'any que ve tornarà a haver el mateix problema.

Miquel A. Lorente contesta que la coordinació entre Adexa i la regidoria ha 
sigut millor, ja que s'han organitzat activitats conjuntes, i pel que fa a aquest cap de 
setmana la october fest s'ha de celebrar l'1 d'octubre i la fira outlet tradicionalment  
s'ha  fet  el  primer  cap  de  setmana  d'octubre,  per  tant  s'haura  de  tractar  de 
compaginar al màxim tota la programació d'eixe cap de setmana a Xàtiva.

Jorge Herrero en relació a la contractació del parking de la plaça de la bassa 
diu que el criteri d'ajudicació va ser a la millor oferta econòmica i que s'ha adjudicat  
per  6.118  €,  el  que  suposa  una  baixa  d'un  66%  i  que  espera  que  es  faja  un 
seguiment del compliment del contracte.

Cristina  Suñer  respon que  l'únic  criteri  era  econòmic  perque  s'està  en  un 
moment de transició per tal de mantenir el parking obert, i a més a més li consta que 
l'empresa treballa en persones amb diversitat funcional la qual cosa té avantatjoses 
bonificacions  en  seguretat  social.  Diu  també  que  malgrat  aixó  es  controlarà 
l'execució.

Joan Josep Garcia diu que avui és el dia internacional de la música i vol fer un 
reconeixement públic  a totes les persones que es dediquen a la música tant de 
forma professional com a aficionada.
 

I no havent-hi més assumptes a tractar el senyor Alcalde alça la sessió a les 
tretze hores i cinc minuts estenent-se la present acta per mi, el Secretari, amb el seu 
vistiplau.  Com a fedatari  done  fe  amb l'advertiment  que  l'acta  es  troba  pendent 
d'aprovació  i  a  reserva  dels  termes  que  resulten  de  l'aprovació  de  la  mateixa. 
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 ,

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 9, D'1 D'OCTUBRE DE 2016

62


	SESSIÓ ORDINÀRIA NUM. 09/2016
	ACTA DE LA SESSIÓ

	PREU PÚBLIC DE L´AIGUA POTABLE
	Atraccions en Fira de Nadal per metre lineal
	ORDENANÇA FISCAL REGULADORA PER A LA CONCURRÈNCIA A PROVES SELECTIVES DE PERSONAL DE L´AJUNTAMENT DE XÀTIVA
	Exentos
	Exento
	Trimestral


	ORDENANÇA FISCAL REGULADORA PER A LA CONCURRÈNCIA A PROVES SELECTIVES DE PERSONAL DE L´AJUNTAMENT DE XÀTIVA
	Vist-i-plau,

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
	barcode34: 
	barcode35: 
	barcode36: 
	barcode37: 
	barcode38: 
	barcode39: 
	barcode40: 
	barcode41: 
	barcode42: 
	barcode43: 
	barcode44: 
	barcode45: 
	barcode46: 
	barcode47: 
	barcode48: 
	barcode49: 
	barcode50: 
	barcode51: 
	barcode52: 
	barcode53: 
	barcode54: 
	barcode55: 
	barcode56: 
	barcode57: 
	barcode58: 
	barcode59: 
	barcode60: 
	barcode61: 
	barcode62: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Xàtiva
	2016-10-26T14:30:45+0200
	Xàtiva
	ROGER CERDA BOLUDA - DNI 20433165B
	ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Xàtiva
	2016-10-26T11:17:28+0200
	Xàtiva
	RAFAEL PEREZ ALBORCH - DNI 85302504N
	ho accepto




