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SESSIÓ ORDINÀRIA NUM. 11/2016
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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
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Sra. Pilar García Morell
Sr. José Francisco Domínguez Rivera

GRUP BLOC-COMPROMÍS:

Sra. Cristina María Suñer Tormo
Sra. María Pilar Gimeno Calabuig

GRUP CIUTADANS:

Sr. Juan Giner Company

No assisteix :

Sr. Joan Josep García Terol, a qui el Sr. Alcalde considera excusat.

En la Ciutat de Xàtiva, a les onze hores del dia vint-i-sis de novembre de 
dos mil setze, es reuneixen en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial i sota 
la Presidència del Sr. Alcalde-President, D. 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,  D.  Rafael  Pérez  Alborch,  que actua a més com 
fedatari.

El Ple es constitueix vàlidament per complir els assistents amb el terç del 
nombre legal dels seus membres, i assistir el President i el Secretari.

El Sr. Juan Giner Company, s’absenta de la sessió abans de la votació del 
punt 4r de l’ordre del dia, per motius de salut.

La Sra. Cristina Suñer Tormo, entra a la sessió plenària en el punt 6è de 
l’ordre del dia.

La Sra. Mariola Sanchis del Valle, s’absenta de la sessió en el moment de 
tractar la Moció “in voce”, realitzada pel Sr. Alcalde.

El Sr. Alcalde declara oberta la sessió, que es desenvolupa conforme al 
següent ORDRE DEL DIA:

1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ Nº 10, DE 29 D’OCTUBRE 
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 
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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 sigut distribuïda juntament amb la convocatòria de la present sessió.

Intervé en primer lloc, el Sr. Juan Giner diu que a la pàgina 2 de l’acta consta el següent:  “El Sr. José Francisco Domínguez  

Rivera, del grup Popular i el Sr. Juan Giner Company, del grup Ciudadanos, es trobaven fora del Plenari en el moment de la votació del  

punt 10.1.

Posteriorment, es va absentar en la votació del punt 10.2, la Sra. Pilar Gimeno, del grup Compromís, i el Sr. Juan Giner, del  

grup Ciudadanos, continuava absent en aquest punt.”

I continua dient, que a la pàgina 66 i 67, també consta que es va absentar del Plenari, demana que es corregeixca i se subsane  

l’error que consta a l’acta, perquè ell va estar present tot el plenari. El Sr. Alcalde diu que es procediesca a la seua correcció fent constar  

que el Sr. Juan Giner va estar present tot el plenari.

Miquel A. Lorente, diu que a la pàgina 7, línia 15, hi ha que esmenar que ells van dir que en els debats dels pressupostos, que el  

PP en alguns dels Consells si que havia fet aportacions i qui no havia fet cap aportació va ser el grup Ciudadanos.

A continuació  i  no  formulant-se  cap objecció  més,  per  unanimitat  dels 
dinou membres s'aprova l'acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el 29 
d’octubre  de  2016,  havent-se  de  procedir  a  la  seua  correcció  abans  de  la 
transcripció al llibre d'actes.

2n.- EXP. NÚM. 3349/2016, RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR DE 
JOAN JOSEP GARCÍA TEROL.

Atès l'escrit de data 2 de novembre de 2016, registre d'entrada general 
núm.  9856,  de Joan Josep Garcia  Terol,  Regidor  que pertany al  grup polític 
Compromís, document en el qual es formalitzava la renúncia voluntària al càrrec 
que ocupa en aquest Ajuntament des que va prendre possessió  el dia13 de juny 
de 2016 després de les eleccions locals i autonòmiques de 24 de maig de 2015.

Atès l'informe de 14 de novembre de 2016, emès pel Secretari General, 
sobre el procediment a seguir en la renúncia al càrrec de Regidor, Designació i  
Presa de possessió dels Regidors Substituts.

Atès  l'informe  proposta  de  14  de  novembre  de  2016,  emès  per  la 
Responsable de Secció de la Secretaria General, amb el conforme del Secretari 
General i la Interventora Municipal.

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i 
Especial de Comptes, de 18 de novembre de 2016.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, ACORDA:

Primer. Prendre coneixement de la renúncia de Joan Josep Garcia Terol, 
del  càrrec   Regidor,   d'aquest  Ajuntament,  el  qual  pertany  al  grup  polític 
Compromís . 

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
PLE ORDINARI NÚM.11, DE 26 DE NOVEMBRE DE 2016

3



Segon. Remetre certificació d'aquest Acord a la Junta Electoral Central, 
perquè expedisca la credencial acreditativa del candidat següent en la llista del 
qual  van  concórrer  a  les  últimes  eleccions  municipals,  perquè  puga  prendre 
possessió del seu càrrec.

Intervencions:

Maria José Pla, manifesta que volen que conste en acta que tots els integrants del grup PP reiteren el seu respecte polític i  

personal al Sr. Joanjo Garcia, que ha treballat amb serietat i responsabilitat i li desitgen el millor en aquesta etapa que acaba d’iniciar.

Pilar Gimeno, diu al grup popular que li farà arribar al seu company els seus desitjos i respecte, continua dient que el Sr. Joanjo  

García es una persona extremadament responsable i compromesa, que entenen els seus motius personals sent totalment respectable  

aquesta opció. Manifesta que el Sr. Joanjo ha dedicat 7 anys a Xàtiva, que forma part del canvi de la política i de govern que s'està portan a  

la nostra ciutat, que com a regidor deixa la seua tasca feta i bases posades, que ha encetat 19 processos selectius, i 13 d'ells ja han estat  

acabats i finalitzats. i que fins i tot, ha obert unes bases en aquest ajuntament per a que continue sent una institució transparent i garantista.  

Finalment, desitjar-li el millor com a companya per al seu futur i que continuarà treballant per a Xàtiva des del Nacionalisme.

Miquel A. Lorente, diu que des d'Esquerra Unida municipal respecten  la seua dimissió del company Joanjo, però son conscients 

que el grup de govern perd un gran actiu, que ha treballat honestament i en positiu, sempre pensant en la gent, per tant que estan molt  

contents de ser companys en aquesta Corporació i amics en els carrers i places d'aquesta Ciutat.

Ignacio Reig, expressa que lamenten profundament la renúncia del Sr. Joanjo, perquè ja portaven 7 anys treballant activament 

amb ells, en la oposició i en l'equip de govern, perdem un Regidor però guanyem un amic.

El Sr. Alcalde President, reitera els agraïments dels diferents grups polítics, i  al  mateix temps manifesta l’agraïment a una 

persona que ha dedicat 7 anys de la seua vida a la nostra ciutat,  primer des de l'oposició i  després des del propi govern, assumint  

responsabilitats com la de règim interior, personal i la de conservatori, que ha estat molt fàcil treballar amb ell, que deu quedar constància  

del seu treball realitzat en aquests anys.

3r.- EXP. NÚM. 1757/2015, MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL CALENDARI 
DE SESSIONS DEL PLENARI CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 
L'ANY 2016.

El  senyor  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  
sigut prèviament dictaminat. Aquesta ratificació s'acorda per unanimitat.

Seguidament,  pel  Secretari   es  dóna  compte  de  la  proposta  de 
l'alcalde-president, de 23 de novembre de 2016,  sobre modificació del calendari 
de sessions ordinàries del Ple corresponent al mes de desembre, amb el tenor 
literal següent: 

“Vist l'acord d'aprovació del calendari de sessions adoptat per al vigent  
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mandat pel Ple municipal en sessió celebrada el passat dia 4 de juliol de 2015.  
Atès que, d'acord amb el dit calendari, el Ple celebrarà sessió ordinària l'últim  
dissabte  de  cada  mes,  a  les  11  hores,  la  qual  cosa  suposa  que  la  sessió  
ordinària del mes de desembre pròxim hauria de celebrar-se el 24 del dit mes.

Vista la conveniència de modificar puntualment el calendari de sessions  
ordinàries per al  referit  mes de desembre, motivada per la celebració de les  
festes nadalenques, i vista la impossibilitat de celebrar la sessió ordinària el dia  
24  de  desembre  de  2016,  s'expressa   la  conveniència  de  desplaçar  la  dita  
sessió al dia 22 de desembre de 2016, dijous, a les 19'00 hores.

Per tot allò que s'ha exposat, vinc a proposar al PLE: 

Únic.- Que es modifique puntualment el calendari sessions ordinàries del  
ple pel que fa al mes de desembre de 2016, que passaria a celebrar  sessió 
ordinària el dijous 22 de desembre, a les 19'00 hores.”

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat,  ACORDA:

Únic. Aprovar  la  proposta anteriorment transcrita  sobre modificació  del 
calendari de sessions ordinàries del Ple corresponent al mes de desembre del 
present any 2016.

4r.-  EXPTE.  NÚM.  3416/2016,  ADHESIÓN  A LA RED DE  OFICINAS 
INTEGRADAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (VENTANILLA ÚNICA).

El  señor  Secretario  solicita  acuerdo  de  ratificación  de  la  inclusión  del 
asunto en la orden del día, con objeto de tratar sobre el mismo, dado que no 
había  sido  previamente  dictaminado.  Esta  ratificación  se  acuerda  por 
unanimidad.

Visto el informe propuesta de fecha 18 de noviembre de 2016, emitido por 
el Responsable de Sección de Modernización e Innovación, del siguiente tenor 
literal:

“Habiendo  recibido  escrito  de  la  Conselleria  de  Transparencia,  
Responsabilidad  Social,  Participación  y  Cooperación,  registro  de  entrada  
2016-Y-RC-9323,  recordatorio  de  la  firma  de  un  Convenio  marco  entre  la  
Administración  General  del  Estado  y  la  Generalitat  Valenciana  para  la  
implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el  
ámbito de la Comunidad Valenciana. 

En el citado convenio y según las cláusulas 10ª y 12ª del mismo, desde la  
fecha de su firma el 22/5/2015 quedaba extinguido el anterior Convenio marco,  
de 22/05/2007, perdiendo su vigencia las adhesiones de las entidades locales  
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realizadas al Convenio marco de 2007.
Según  consta  en  el  expediente  502/2007  por  acuerdo  de  la  JGL de  

23/7/2017 se aprobó la adhesión al Convenio marco de ventanilla única de la  
Generalitat Valenciana. 

En el citado escrito y revisada la situación del Ayuntamiento, es requisito  
imprescindible para dotar de cobertura legal el servicio de registro concertado de  
la Oficina CERCA Mixta de Xàtiva la adhesión del Ayuntamiento de Xàtiva al  
convenio marco de 22/05/2015. 

Considerando que la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2015, de Régimen  
Jurídico  del  Sector  Público  prevé  que  las  administraciones  públicas  se  
relacionan entre sí por medios electrónicos, contemplando un nuevo principio de  
actuación  en  las  relaciones  interadministrativas,  la  interoperabilidad  de  los  
medios  electrónicos  y  sistemas,  así  como  la  presentación  y  registro  de  
documentos. 

Considerando,  que  el  Decreto  191/2014,  de  14  de  noviembre  del  
Consejo, por el cual se regula la atención a la ciudadanía, el registro de entrada  
y  salida  de  escritos  y  la  ordenación  de  las  oficinas  de  registro  en  la  
administración  de  la  Generalitat,  establece  como  un  servicio  mínimo  de  las  
Oficinas Prop, incluidas las mixtas con entidades locales como se el caso de  
Xàtiva, facilitar a la ciudadanía a través del registro de entrada instalado en la  
propia oficina Cerca la presentación y registro de documentos.”

El Ayuntamiento en Pleno, por unanimidad, ACUERDA:

Primero. Aprobar la adhesión al  Convenio marco para la implantación de 
una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial  
de la Comunidad Valenciana.

Segundo. Remitir la presente certificación y documentos de adhesión de 
forma electrónica  a  través de la  plataforma de  adhesiones del  Ministerio  de 
Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  y  asimismo,  en  formato  papel  a  la 
Conselleria  de  Transparencia,  Responsabilidad  Social,  Participación  y 
Cooperación, Subsecretaria, Subdirección General de Atención a la Ciudadanía, 
Calidad e Inspección de Servicios, a los efectos procedentes.

Intervencions:

Pilar Gimeno, manifesta el seu vot a favor,  continuem en la proposta que va fer aquest govern de posar a l'abast dels ciutadans 

de Xàtiva mitjans i instruments possibles, que conseqüent d’açò es aquest Conveni,  posen a disposició nostres oficines i registres per a 

que pugen interactuar en altres administracions.

Miquel A. Lorente, manifesta el vot favorable per part d'Esquerra Unida, partim d'un Conveni marc de l'any 2007, després tenim 

un  Conveni  del  2015,  actualització  d'un  servei  basic  com  es  la  finestreta,  a  més  a  més  remetre  aquesta  informació  a  totes  les  

Administracions,  per  tant,  reafirmem i  consolidem un  servei  positiu  que es necessari  per  agilitzar  la  relació  entre l'Administració  i  la  
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ciutadania.

Ignacio Reig, anucia el seu vot a favor, i  explica que es tracta del compliment de les Lleis 39 i 40 de 2015, sobre règim jurídic  

del  sector  públic,    registrar  qualsevol  document  de qualsevol  administració pública de l'estat  espanyol,  complir  les indicacions de la 

conselleria  de transparència i  participació,  i  adherir-se al  Conveni  del  Ministeri  de les  Administracions Públiques amb la  Generalitat, 

actualitza el Conveni vigent del 2007, que ara se renova.

5è.-  EXP. NÚM. 3375/2016,  RENÚNCIA DE LA DELEGACIÓ DE LES 
COMPETÈNCIES EN MATÉRIA D’INSPECCIÓ DE L’IMPOST D’ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES.

Es dóna compte dels antecedents de l'expedient on consta proposta del 
Servei  de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  perquè  l'Ajuntament  renúncie  a 
l'inspecció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

Vist que l‘ordre ministerial de 10 de juny de 1992 desenrrotlla la delegació 
de l’inspecció de la  quota municipal  de l'IAE,  en els  Ajuntament que tinguen 
atribuida la gestió de l’impost.

Vist que, de la literalitat de l’article 4 de l’ordre ministerial, per a tindre la 
funció inspectora cal tenir atribuida la gestió tributària de l’impost.

Atès que l’Ajuntament de Xàtiva, mitjançant acord de 15 de novembre de 
2011, va delegar en la Diputació de València la gestió tributària del IAE, però no 
va  comunicar  a  l’Agència  Estatal  d’Administració  Tributària  renunciar  a  la 
delegació de la inspecció, tal com estableix l’article 6è de l’ordre ministerial.

Vist que  aquesta  disfuncionalitat  cal  subsanar-la  mitjançant  acord 
plenari renuciant a la delegació de les funcions inspectores.

Vist que l’’exedient ha estat fiscalitzat de conformitat per la Interventora.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat,  ACORDA:

Primer. Renunciar  a  la  delegació  de  la  inspecció  de  l’impost  sobre 
Activitats Econòmiques concedida a aquest Ajuntament, per no complir-se els 
requisits previstos a l’article 4 de l’ordre de 10 juny 1992.

Segon. Notificar  el  present  acord  a  l’Agència  Estatal  d’Administració 
Tributària i  als Serveis de Gestió Tributària de la Diputació, donat compte del 
mateix a la tresoreria al efectes oportuns.

Intervencions:

Ignacio Reig, assenyala que es tracta de la renúncia de les funcions d'inspecció de l'IAE, que en novembre de 2011 va delegar 

en diputació valencià esta competència i subsanar, renunciar i notificar este acord a l'agencia estatal d'administració tributaria.
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6è.- EXPS. NÚMS. 437-1906/2016 REVISSIÓ D’OFICI DE FACTURES. 
APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.

Se  n’adona  dels  antecedents  de  l’expedient  on  consta  informe  de  la 
interventora on consta dictamen número 417/2016 del Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana on determina “Que en l’estat actual de la Instrucció 
del procediment no és procedent exercir la potestat de revisió d’ofici respecte de 
les factures presentades en l’Ajuntament de Xàtiva per diversos organismes o 
empreses públiques, i proveïdors o contractistes privats, corresponents a obres, 
servicis  i  subministraments  que  s’haurien  realitzat  sense  consignació 
pressupostària o havent prescindit del procediment de contractació establit”.

Vist  que  d’acord  amb l’informe de  la  interventora  es  proposa  que,  de 
forma paral·lela, s’inicie expedient als efectes de determinar si la facturació extra 
d’aigua potable d’EGEVASA fruit  de la realització de les obres “Reparació del 
canal d’abastiment d’aigua. Tram font XXV dolls fins a dipòsits”, correspon a una 
mala praxi del contractista, del director de les obres o del projectista als efectes 
de repercutir el sobrecost suportat per l’Ajuntament en els dits agents.

Vist que consta a l’expedient llistat de l’oficina pressupostària firmat pel 
Director de l’àrea econòmica financera, en el que consten les factures d’exercicis 
anteriors, per un import de 317,348,53 euros.

Vist  que  per  l’oficina  pressupostària  s’ha  reservat  crèdit  per  al 
reconeixement de l’obligació de les factures que és porten a aprovació del Ple.

Vist  que  d’acord  amb  el  que  disposa  l’article  60.2  del  RD-L  500/90 
l’aprovació  del  reconeixement  extrajudicial  de  crèdit  correspon  al  Ple  de  la 
Corporació.

L'Ajuntament en Ple, per unanimidad, ACORDA:

Primer. Alçar l’objecció de la Interventora i aprovar la relació de factures 
correponents  a  exercicis  anteriors,  per  un  import  de  317.348,53  €,  que 
seguiment es relacionen:

Factura Data descripción Tercero Import
20140005 07/01/2014 gr,j - servici maquinaria i materials c/ dr. 

sumsi
CONSVAL 
2012  S.L. 5.604,50

2014FC0519
711

27/11/2014 gr,j - quota consum aigua, 20.10.14 a 
24.11.14depòsit la bola, sn  (caudal 
m3/h: 250; m3: 83280).

EGEVASA 

18.596,42
2014FC0440
909

29/09/2014 gr,j - quota consum aigua, 25.08.14 a 
22.09.14 depòsit la bola, sn  (caudal 
m3/h: 250; m3: 141.470)

EGEVASA

31.590,25
2014FC0371
771

28/08/2014 gr,j - quota consum aigua, 24.07.14 a 
25.08.14 depòsit la bola, sn  (caudal 
m3/h: 250; m3: 153.900)

EGEVASA

34.365,87
2014FC0293
550

26/06/2014 gr,j - quota consum aigua, 23.05.14 a 
23.06.14 depòsit la bola, sn  (caudal 

EGEVASA 35.257,97
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Factura Data descripción Tercero Import
m3/h: 250; m3: 157.900)

2014FC0339
186

29/07/2014 gr,j - quota consum aigua, 23.06.14 a 
24.07.14 depòsit la bola, sn  (caudal 
m3/h: 250; m3: 144.990)

EGEVASA

32.376,27
2014FC0232
269

29/05/2014 gr,j - quota consum aigua, 23/04/14 a 
23.05.14 depòsit la bola, sn  (caudal 
m3/h: 250; m3: 136.700)

EGEVASA

30.525,11
2014FC0188
727

29/04/2014 gr,j - quota consum aigua, 24/03/14 a 
23.04.14 depòsit la bola, sn  (caudal 
m3/h: 250; m3: 141.401)

EGEVASA

31.574,84
15GEN-1500
4772

22/10/2015 gr,j - abraçaderes (comanda d'urgència 
l'estiu passat). aigües potables

STOP-FLUI
D 3.546,05

3321 05/05/2014 gr,j - cànon de control d'abocaments: 
2014 1973vs0295-003321/14
clave de liquidació: 
k1723014460010129

Confederac
io 
Hidrografic
a Del 
Xuquer 44.368,07

23/14 12/05/2014 bd,i - digitalització de fons antic - 9.535 
imatges a 0,26€ c.u. arxiu municipal

Microfilmac
iones 
Codoñer  
C.B. 2.999,71

A001177 11/11/2013 vr,j - despeses notaria. declaració 
d'obra nova finalitzada divisió 
horitzontal.

Casanova*
Ramis,Joa
quin 1.107,95

215-2015/21
5/2347

18/12/2015 vc,j - 2t/15, servici de control integrat de 
plagues del municipi de xàtiva.

Compañia 
De 
Tratamient
os Levante  
S.L. 11.795,81

215-2015/21
5/2346

18/12/2015 vc,j - 1t/15, servici de control integrat de 
plagues del municipi de xàtiva.

Compañia 
De 
Tratamient
os Levante  
S.L. 11.795,81

EMIT-5 09/01/2015 vc,j -615 xapes d'identificació canina Bird 
Biotech 
Internation
al, S.L. 1.205,52

EMIT-15 18/05/2015 vc,j - 10 genotipatge excrements + 197 
xapes

Bird 
Biotech 
Internation
al, S.L. 542,01

EMIT-14 30/04/2015 vc,j -genotipatge: 60 sang + 12 hisop + 
19 excrements

Bird 
Biotech 
Internation
al, S.L. 1.317,88

EMIT-13 31/03/2015 vc,j -96 genotipatge excrements i altres Bird 2.721,17
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Factura Data descripción Tercero Import
Biotech 
Internation
al, S.L.

EMIT-12 12/03/2015 vc,j -149 xapes Bird 
Biotech 
Internation
al, S.L. 292,07

EMIT-11 27/02/2015 vc,j -123 genotipatge sang i altres Bird 
Biotech 
Internation
al, S.L. 2.309,56

EMIT-3 09/01/2015 vc,j - 713 genotipado caní Bird 
Biotech 
Internation
al, S.L. 9.791,98

EMIT-10 13/02/2015 vc,j -14 genotipatge hisop i altres Bird 
Biotech 
Internation
al, S.L. 538,72

EMIT-9 10/02/2015 vc,j -112 xapes, 200 pots excrements i 
altres

Bird 
Biotech 
Internation
al, S.L. 397,41

EMIT-8 23/01/2015 vc,j -22 genotipatge caní excrements + 
84 genotipatge caní

Bird 
Biotech 
Internation
al, S.L. 1.496,48

EMIT-7 16/01/2015 vc,j - 8 genotipatge caní excrements Bird 
Biotech 
Internation
al, S.L. 124,68

EMIT-6 09/01/2015 vc,j -9 genotipatge caní excrements Bird 
Biotech 
Internation
al, S.L. 140,26

EMIT-1 05/01/2015 vc,j - xapa d'identificació canina Bird 
Biotech 
Internation
al, S.L. 889,93

EMIT-2 09/01/2015 vc,j - 300 tub per a extracció de sang 
amb etiqueta adhesiva

Bird 
Biotech 
Internation
al, S.L. 76,23

IMPORT TOTAL FACTURES A APROVAR 317.348,53

Segon. Que  de  forma  paral·lela,  s’inicie  expedient  als  efectes  de 
determinar si la facturació extra d’aigua potable d’EGEVASA fruit de la realització 
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de les obres “Reparació del canal d’abastiment d’aigua, Tram font XXV dolls fins 
a dipòsits”, correspon a una mala praxi del contractista, del director de les obres 
o del projectista, als efectes de repercutir el sobrecost suportat per l’Ajuntament 
en els dits agents

Tercer. Donar compte del present acord a l’oficina pressupostària i a la 
tresoreria municipal per al seu coneixement i efectes.

Intervencions:

Cristina Suñer, diu que per una banda es una posició incomoda el tindre que votar a favor el reparo de la intervenció municipal,  

però  que  per  una  altra  banda  es  una  responsabilitat  de  l'equip  de  govern.  Pagar  les  factures  d'altres  exercicis  sense  consignació  

pressupostaria, o no haver-se seguit cap tipus de procediment per a qualsevol contractació, ells sempre havien votat en contra, perquè no  

eren participes d'aquest tipus d'actuacions, en este cas es veuen obligats a abonar aquestes factures, es troben davant d'una sèrie de 

factures que no han seguit el tràmit reglamentaria, i per  tant es veuen obligats a pagar, i esperen que siga l'ultima vegada, i qie no estan  

per institucionalitzar este tipus de pràctiques, constants en les legislatures anteriors,  el vot serà sí per responsabilitat, però treballant des de 

l’ equip de govern per a que estes situacions no se donen, perquè no forma part de la seua manera de gestionar els diners públics

Miquel  A. Lorente,  intervé,  explicant  que tenen factures pendents dels exercicis  2014-15,  per  import  de  317.000€,  sense 

consignació pressupostaria, detalla les factures, és tracta d'un procediment excepcional. Estes factures compten en l'aval dels tècnics 

municipals, per tant caben dues opcions, o be anar a un procediment judicial, o resoldre aquesta situació amb la màxima responsabilitat, en  

definitiva açò es una lliçó que hem d’aprendre des de l'esfera política i tècnica, recordant la mala praxis i sobretot tractar d'evitar aquestes  

situacions, per tant, des d'Esquerra Unida amb un gest de responsabilitat el vot també serà positiu.

Ignacio Reig, diu que son factures dels anys 2014 i 2015, no es que no hi havia contracte, es que no hi havia consignació, el  

que fem es desbloquejar aquesta situació que no beneficia a ningú, sols que genera conflictes judicials a l'Ajuntament. A més a més en  

l'acord consta que s'inicie expedient per tant de dirimir responsabilitats d'una mala praxis del contractista, aquest es l'acord que estem  

adoptant, per tant, el seu vot es favorable.

7è.- EXP. NÚM. 3334/2016, APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA GENERAL 
DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA.

Vista la Providència de l'Alcaldia, relativa a la necessitat d'establir el règim 
i procediment general d'actuació de l'Ajuntament en relació amb l'àmbit de les 
subvencions  municipals  des  de  la  sol·licitud,  concessió,  justificació, 
reintegrament i el règim sancionador.

Atès  que,  a  l'esmentada Providència,  es  disposa que pel  departament 
d'Intervenció General es redacte el model d'Ordenança General de Subvencions 
que regulen i fixen els criteris i el procediment de les subvencions atorgades pel 
propi  Ajuntament  de  Xàtiva,  els  seus  organismes  autònoms  i  altres  ens 
dependents.

Vist  l'escrit  presentat  pel  Sr.  Regidor  delegat  d'Economia  i  Hisenda, 
proposant que pel departament d'Intervenció es regulen i fixen els criteris i el  

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
PLE ORDINARI NÚM.11, DE 26 DE NOVEMBRE DE 2016

11



procediment de les subvencions atorgades pel propi Ajuntament de Xàtiva, els 
seus organismes autònoms i altres ens dependents.

Atès que pel departament d'Intervenció, s'ha redactat el text d'Ordenança 
General de Subvencions de l'Ajuntament de Xàtiva, del tenor literal següent:

“ INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquesta normativa és establir el règim i procediment general 
d’actuació de l’Ajuntament en relació amb l’àmbit de les subvencions municipals, 
des de la sol·licitud, concessió, justificació, reintegrament i el règim sancionador.
 

En matèria de subvencions, l’Ajuntament de Xàtiva ha estat una institució 
que s'ha preocupat per la regulació normativa de les polítiques de subvencions, 
en  tant  en  quant  ha  anat  formalitzant  una  sèrie  de  Bases  Reguladores  que 
ordenaren eixe àmbit.

Cal tenir en compte que amb l’aprovació de la Llei general de subvencions 
38/2003, de 17 de novembre, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
es va aprovar el Reglament de l’esmentada llei, així com amb l’aprovació més 
recent  de  l’Ordre  875/2007,  de  29  de març,  es  fa  necessari  procedir  a  una 
adequació de la normativa municipal. 

D’altra banda, pel que fa al règim jurídic, la normativa que ara s’aprova 
tindrà caràcter prevalent respecte a la restant normativa sobre la matèria que no 
tinga el caràcter de bàsica. 

Aquesta Ordenança té el caràcter de Reglament general i està adaptada a 
la  Llei  estatal  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  subvencions,  i  al 
Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions. 

TÍTOL I 
DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1.-   Objecte 

Aquesta  Ordenança  té  per  objecte  regular  i  fixar  els  criteris  i  el 
procediment  de concessió de les subvencions atorgades per  l’Ajuntament  de 
Xàtiva, els seus organismes autònoms i altres ens dependents, a l’empar del que 
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) i  
altra normativa que sigui d’aplicació. 

Article 2.- Concepte de subvenció i àmbit d’aplicació 
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S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta Ordenança, qualsevol disposició 
dinerària efectuada per l’Ajuntament o entitats que en depenen, a favor de 
persones públiques o privades, i que compleixca els requisits següents:

a) Que el lliurament es faça sense contraprestació directa dels beneficiaris. 

b)  Que  el  lliurament  estiga  subjecte  al  compliment  d’un  determinat  objectiu, 
l’execució  d’un  projecte,  la  realització  d’una  activitat,  l’adopció  d’un 
comportament  singular,  ja  efectuats  o  per  efectuar,  o  la  concurrència  d’una 
situació,  en  el  benentès  que  el  beneficiari  haurà  de  complir  les  obligacions 
materials i formals que se’n deriven. 

c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tinga per objecte el 
foment  d’una activitat  d’utilitat  pública o d’interès social  o  de promoció d’una 
finalitat pública.

2.  Els  organismes autònoms i  altres ens dependents de l’Ajuntament podran 
atorgar subvencions quan així s’haja previst en els seus estatuts; en cas contrari, 
serà necessari que ho autoritze l’Ajuntament.

Article 3.- Supòsits exclosos 

Aquesta Ordenança general no serà d’aplicació en els casos següents: 

a)  Subvencions  impròpies  regulades  per  la  legislació  tributària  o  sectorial 
aplicable. 
b) Subvencions atorgades al concessionari d’un servei públic que les rep com a 
contraprestació del funcionament del servei. 
c)  Els  ajuts  o  auxilis  per  atendre  necessitats  peremptòries  que  solucionen 
finalitats de caràcter social. 
d)  Aportacions de l’Ajuntament destinades a finançar globalment les activitats 
dels  ens  receptors:  organismes  autònoms;  entitats  públiques  empresarials; 
consorcis;  mancomunitats;  fundacions;  associacions;  etc.,  en  les  quals  està 
representat l’Ajuntament i als quals, anualment, es fan aportacions econòmiques 
per finançar els seus pressupostos. 
e) Les aportacions dineràries als grups polítics representats a la Corporació per 
atendre les seves despeses de funcionament. 
f) Les cessions d’ús de béns immobles. 
g) El lliurament de béns, drets o serveis, excepte quan la seua adquisició s’haja 
efectuat  amb  la  finalitat  exclusiva  de  lliurar-los,  sense  contraprestació,  a  un 
tercer. 
h)Les subvencions concedides per altres administracions en les que l’ajuntament 
actuï com a simple intermediari. 
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Altres supòsits previstos legalment.

Article 4.- Beneficiaris 

1.  Tindran  la  consideració  de  beneficiaris  de  les  subvencions  les  persones 
físiques  o  jurídiques  que  d’acord  amb  les  bases  específiques  realitzen  les 
activitats que van fonamentar el seu atorgament o que es troben en la situació 
que fonamenta la seua concessió. 
2. Quan així es previnga a les bases específiques, podran ser beneficiaris de les 
subvencions  les  agrupacions  de  persones  físiques  o  jurídiques  públiques  o 
privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat  econòmica o 
patrimoni separat que, sense tenir personalitat jurídica, puguen portar a terme 
projectes, activitats  o  es troben en la  situació que motiva la  concessió de la 
subvenció. No podrà dissoldre’s l’agrupació fins que haja transocrregut el termini 
de prescripció previst a la LGS. 
En  aquest  cas,  s’haurà  de  fer  constar  en  la  sol·licitud  i  en  la  resolució  de 
concessió,  els  compromisos  d’execució  assumits  per  cada  membre  de 
l’agrupació, així com l’import de la subvenció a aplicar a cadascun d’ells, que 
tindran  igualment  la  consideració  de  beneficiaris.  Així  mateix,  els  interessats 
hauran de nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders 
per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació. 

 Article 5.- Caràcter i finalitat de les subvencions 

1. Les subvencions regulades per la present Ordenança general tenen caràcter 
voluntari  i  eventual,  són lliurement  revocables  i  reduïbles  en tot  moment,  no 
generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors (llevat que 
s’hajan concedit amb el caràcter de despeses plurianuals) i no es poden al·legar 
com a precedent. 
2. Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general a 
què es condicioni l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del 
reintegrament inherent a l’incompliment de les condicions i càrregues imposades 
en l’acte de concessió. 
3.  En  qualsevol  cas,  l’Ajuntament  i  les  entitats  que  en  depenen  quedaran 
exemptes de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o qualsevulla altra 
derivada  de  les  actuacions  a  què  queden  obligades  les  persones  o  entitats 
subvencionades.. 
4.  Les  subvencions  hauran  de  finançar  obres  o  activitats  atribuïdes  a  la 
competència local o que siguin d’interès local.
5. Queden prohibides les subvencions a criteris de mera liberalitat, les quals es 
consideraran nul·les.

TÍTOL II 
PROCEDIMENT I GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS 
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Article 6.- Principis generals 

La gestió de les subvencions a què es refereix la present Ordenança general 
s’efectuarà d’acord amb els principis següents: 
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. 
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Administració atorgant. 
c) Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

Article 7.- Quantia de les subvencions 
1. L’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la  
mateixa finalitat  per  altres administracions públiques,  no  podrà  ultrapassar  el 
cost de l’obra o activitat subvencionada. 

Article 8.- Consignació pressupostària 
1. Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l’efectivitat 
d’aquestes quedarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient. 
2.  En  la  tramesa  de  l’expedient  a  la  Intervenció  per  al  seu  informe s’haurà 
d’adjuntar el corresponent document comptable d'existència de crèdit (RC).

Article 9.- Concessió mitjançant concurrència competitiva 

1.  La  concurrència  competitiva  és  la  forma  ordinària  de  concessió  de  les 
subvencions. 
2. Conjuntament o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran 
d’aprovar i publicar les corresponents bases específiques. 
3. La convocatòria especificarà, com a mínim: la quantia total màxima de les 
subvencions, i la partida pressupostària on s’imputa, el periode d’execució de les 
activitats, la data límit de presentació de sol.licituds i, si s’escau, els models de 
documents adaptats a l’esmentada convocatòria. 
4. L’anunci de la convocatòria detallarà els elements essencials de les Bases 
específiques per les quals es regirà el concurs. 
5. En el procés de selecció s’examinaran conjuntament, en un sol procediment, 
totes les sol·licituds presentades dins del termini establert,  i  es resoldrà, amb 
caràcter  general,  en  un  únic  acte  administratiu  a  favor  de  la  sol·licitud  o 
sol·licituds  que  compleixin  els  requisits  previstos  a  les  Bases  específiques  i 
obtinguin,  al  mateix  temps,  una major  puntuació en aplicació  dels  criteris  de 
valoració fixats a les pròpies Bases. 
6. L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el 
procés de selecció o no esgotar l’import total previst a la convocatòria, els criteris 
de la subvenció
7.  Es  crearà  un  òrgan  col·legiat  per  examinar  i  valorar  les  sol·licituds,  la 
composició del qual s’haurà de determinar en les bases específiques, i el seu 
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president formularà la proposta de concessió.  
L’òrgan col·legiat estarà integrat per un càrrec electe, que el presidirà, per un/a 
directiu/va  de  l’Àrea  que  tramita  la  subvenció  i  per  un/a  tècnic/a  de  l’Àrea 
esmentada. 
A  través  de  les  bases  específiques  es  podrà  incrementar  el  nombre  de 
components d’aquest òrgan col·legiat. 

Article 10.- Bases específiques 
Per a totes les subvencions que s’hagen de concedir mitjançant concurrència 

competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents bases específiques, que 
s’aprovaran conjuntament o prèviament a la convocatòria i que no podran 
contradir la present ordenança general.
L'organ col.legiat emetrà acta amb les valoracions i expressant qualsevol 

element que considere a destacar.

2.  La  competència  per  a  l’aprovació  de  les  bases  específiques  correspon  a 
l’òrgan municipal  que tinga atribuïda aquesta funció,  d’acord amb l’estructura 
municipal executiva.

3.  Es publicarà  en la  Base  de Dades  Nacional  de  Subvencions  (BDNS)  del 
Ministeri  d'Hisenda i  Administracions Públiques;  en el  BOP; a la pàgina web 
municipal i a altres mitjans que garanteixquen la màxima difusió un anunci del 
contingut de les bases i de la convocatòria en el qual es determinarà el termini 
de presentació de sol·licituds.

4. El contingut de les bases específiques serà, com a mínim, el següent: 
a) Objecte, condicions i finalitat de la subvenció.
b) Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d’acreditar-los. 
c) Termini de presentació de sol·licituds.
d) Percentatge màxim subvencionable respecte del cost total de l’activitat. 
e)  Possibilitat,  o  no,  de  compatibilitzar  altres  subvencions  amb  la  mateixa 
finalitat. 
f)  Criteris  objectius  d’atorgament  de  la  subvenció  i  si  procedeix  la  seua 
ponderació. 
g) Composició de l’òrgan competent per a l’ordenació, instrucció i proposta de 
resolució del procediment de concessió, d’acord amb el que preveu l’article 9.7 
d’aquesta ordenança. 
h) Termini per al seu atorgament, que no ha d’excedir dels tres mesos des de la 
finalització del termini de presentació de sol·licituds. 
i) Termini i forma d’acceptació de la subvenció. 
j) Forma de pagament i, si s’escau, possibilitat d’efectuar pagaments parcials, 
així com la possibilitat d’atorgar bestretes i les garanties que procedeixin. 
k) Termini i forma de justificació pels beneficiaris del compliment de la finalitat per 
a la qual es concedeix la subvenció. 
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l) Possibilitat de reformulació de sol·licituds. 
m) Models de documents, sens perjudici que a cada convocatòria es facen les 
adaptacions necessàries. 

5. Les bases específiques hauran de fer constar l’obligatorietat de difondre la 
participació de l’Ajuntament en els  termes previstos a l’article  13.c d’aquesta 
ordenança.

Article 11.- Concessió directa 
1.  Les  subvencions  podran  atorgar-se  directament,  no  sent  preceptiva  la 
concurrència competitiva ni la publicitat prèvia en els casos següents:

a)  Quan  estiguen  consignades  nominativament  en  el  Pressupost  general  de 
l’Ajuntament o en algun dels seus Annexos. 
b)  Subvencions  l’atorgament  o  la  quantia  de  les  quals  vinga  imposada  a 
l’Administració per una norma de rang legal,  que seguiran el  procediment de 
concessió que resulte d’aplicació d’acord amb la seua pròpia normativa. 
c) Subvencions per atendre situacions d’emergència o d’urgència quan aquestes 
situacions siguen incompatibles amb el tràmit de publicitat. 
d)  Amb  caràcter  excepcional,  aquelles  altres  subvencions  en  les  quals 
s’acrediten, mitjançant informe tècnic acreditatiu, raons d’interès públic, social,  
econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la seua 
convocatòria pública mitjançant concurrència competitiva.

2. La concessió directa es formalitzarà amb acord que tindrà com a mínim la 
forma de justificació i la documentació que, obligatòriament, s'haja de presentar.

Article 12.- Sol·licituds 

1.- Les àrees administratives que gestionen subvencions, elaboraran un model 
de  sol.licitud.que  tindran  a  disposició  d'aquelles  entitats,  associacions 
ciutadanes, etc. que desitgen demanar subvencions per a les seues activitats.
2.  Per a la concessió de subvencions caldrà la  sol·licitud prèvia  del  possible 
beneficiari, en la qual s’haurà de fer constar el següent: 
a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa, fent 
constar el domicili a efectes de notificacions. 
b) Identificació de qui ha de ser el beneficiari, si és diferent a l’anterior. 
c)  Documentació acreditativa de la representació,  en el  cas que el sol.licitant 
actue en nom d’una altra persona física o jurídica. Es podrà subsitutir aquest 
document per una declaració responsable que incloga el compromís d’aportar la 
documentació acreditativa abans de l’atorgament de la subvenció. 
d) En el cas de trobar-se el beneficiari en alguna de les situacions previstes a 
l’article 4.2, la documentació que s’indica a l’esmentat article. 
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e) Memòria de l’obra o activitat a subvencionar. 
f) Pressupost total d’ingressos i despeses previstos. 
g)  Declaració  de  les  subvencions obtingudes o sol·licitades per  a  la  mateixa 
finalitat,  amb el  compromís  de  comunicar  a  l’Ajuntament  qualsevol  altra  que 
sol.licite  o  obtinga  amb  posterioritat  a  la  data  de  presentació  de  la  seua 
sol.licitud. 
h) Declaració de compromís de complir les condicions de la subvenció. 
i) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits. 
j) Dades bancàries on es podrà transferir l’import de la subvenció. 
k) Certificacions acreditatives del compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social o autorització a l’òrgan gestor de la subvenció per obtenir el 
document acreditatiu corresponent.  Les bases específiques podran establir  la 
substitució d’aquests certificats per una declaració responsable, d’acord amb el 
que preveu l’article 24 del RGLS.
l) Declaració responsable de no trobar-se en cap de les prohibicions establertes 
en l’article 13 de la LGS per obtenir la condició de beneficiari.
3.  Quan  s’observen  defectes  o  omissions  en  les  sol·licituds,  o  es  considere 
necessari ampliar la informació, es podrà donar als sol·licitants un termini, que 
no podrà  excedir  de  10 dies,  per  solucionar  els  defectes  o omissions o  per 
ampliar la informació. En cas de concurs, el termini haurà de ser igual per a tots  
els concursants afectats.
4. En el cas de subvencions inferiors a 600,00 euros, es substituiran els apartats 
e) a l) per una declaració jurada de complir amb els citats apartats

La mera sol.licitud de la subvenció comporta l'acceptació de totes les condicions 
de les bases.

Article 13.- Obligacions dels beneficiaris 
A més de les obligacions assenyalades a l’article 14 de la LGS, s’hauran de tenir  
en compte les següents: 
a) Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seues obligacions fiscals amb 
l’Ajuntament, la Generalitat i l’Estat, així com de les seues obligacions amb la 
Seguretat Social. 
b) Les associacions i fundacions, per poder ser beneficiàries de subvencions, 
hauran d’estar  inscrites  en  el  corresponent  registre  oficial,  com també en el  
registre municipal d’entitats en el cas d’entitats amb domicili a Xàtiva. 
c) Els beneficiaris de la subvenció estaran obligats a difondre que l’activitat ha 
estat subvencionada per l’Ajuntament, fent constar en el material imprès o altres 
mitjans  de  difusió  la  frase  “amb  el  patrocini  de  l’Ajuntament  de  Xàtiva”, 
conjuntament amb el logotip de l’Ajuntament.

Article 14.- Autorització 

Els beneficiaris autoritzaran a l'ajuntament de Xàtiva a que puga sol.licitar de 
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l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat 
Social,  i  les  del  propi  ajuntament,  les  dades  relatives  al  compliment  de  les 
obligacions fiscals i de Seguretat Social.

Article 15.- Resolució, acceptació i pagament de la subvenció 
1. La competència per a la concessió de subvencions correspondrà als òrgans 
de  govern  que  tinguen  atribuïda  aquesta  funció  d’acord  amb  l’estructura 
municipal executiva. 
2. El procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en 3 mesos 
a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i la falta de 
resolució, dins d’aquest termini, tindrà caràcter de desestimació. 
3. El procediment de concessió finalitzarà amb una resolució motivada. En la 
resolució,  s’haurà  d’establir  com  a  mínim:  la  definició  de  l’objecte  de  la 
subvenció,  l’import  concedit,  el  termini  màxim durant  el  qual  el  beneficiari  ha 
d’efectuar l’activitat subvencionada, la forma de pagament i, si fora el cas, les 
bestretes que es concedeixen i les mesures de garantia i el termini i la forma de 
justificació de l’aplicació de l’import de la subvenció. 
4. S'incorporarà a l'expedient l'informe de l'òrgan encarregat del seguiment de la 
subvenció. El pagament de les subvencions s’efectuarà contra presentació de 
les justificacions de l’activitat subvencionada, d’acord amb els criteris establerts a 
les bases específiques, acreditatiu de la correcta justificació de la subvenció, i de 
la falta de resolució declarativa de la procedència de reintegrament o mesura 
cautelar de retenció del pagament de la subvenció o del seu reintegrament. 
Es podran efectuar pagaments a compte, a mesura que es vagen presentant 
justificants de part de l’obra o activitat efectuada. 
El  pagament  anticipat,  o  bestreta  de  la  subvenció  abans  de  la  justificació, 
s’efectuarà en casos puntuals quan així s’haja previst a les bases específiques o 
en l’acte de concessió. En aquest cas el termini per presentar les justificacions 
serà el que s’haja establert a les corresponents Bases específiques o a l’acte de 
concessió. 
En els casos de pagaments a compte o de pagaments anticipats,  es podran 
exigir garanties als perceptors per assegurar que s’efectua la totalitat de l’obra o 
activitat subvencionada i que es compleixen els objectius de la subvenció. 
En  tots  els  casos,  quan  el  beneficiari  sigui  deutor  de  l’Ajuntament  es  podrà 
efectuar  la  compensació  del  pagament  de  la  subvenció  amb  els  deutes  del 
beneficiari. 

Article 16.- Publicitat 
1.  En  la  Base  de  Dades  Nacional  de  Subvencions  (BDNS)  del  Ministeri 
d'Hisenda  i  Administracions  Públiques;  en  el  BOP,  en  la  pàgina  web  de 
l’Ajuntament  i  en  el  tauler  d’anuncis  de  la  corporació  es  publicaràn,  amb 
periodicitat  trimestral,  les  subvencions  concedides  amb  expressió  de  la 
convocatòria, la partida pressupostària, el beneficiari, la quantia concedida i la 
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finalitat de la subvenció. 
2.  La  concurrència  als  processos  de  concessió  de  subvencions  implicarà  la 
manifestació  tàcita  de  consentiment  inequívoc  al  tractament  de  dades  de 
caràcter personal i a la seua publicació en els termes establerts a l’apartat 1, 
d’acord amb el que preveu la Llei  orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció  de  dades  de  caràcter  personal,  tret  que  les  bases  específiques 
indiquen una altra cosa. 
3. No serà necessària la publicitat assenyalada a l’apartat primer en els casos 
següents: 
a)  Quan les subvencions tinguen assignació nominativa en el  Pressupost  de 
l’Ajuntament. 
b) Quan el seu atorgament i quantia, a favor d’un beneficiari concret, resulten 
imposats per una norma amb rang legal. 
c) Quan l’import de les subvencions concedides, considerades individualment, 
siga de quantia inferior a 3.000 €. En aquest supòsit s’hauran d’anunciar en el  
tauler d’anuncis de l’Ajuntament o entitat subvencionadora i, a més, les bases 
específiques,  el  conveni  o  la  resolució  de  concessió  podran  preveure  altres 
procediments de publicitat adients. 
d) Quan la publicació de les dades del beneficiari,  per raó de l’objecte de la 
subvenció, puga ser contrària al respecte i salvaguarda de l’honor, la intimitat  
personal i  familiar de les persones físiques en virtut del que estableix la Llei 
orgànica  1/1982,  de  5  de  maig,  i  sempre  que  l’excepció  a  la  publicitat 
assenyalada a l’apartat  primer s’haja previst  a  la normativa reguladora de la 
subvenció.

Article 17.- Justificació 
1.  La  justificació  de  les  subvencions  tindrà  l’estructura  i  l’alcanç  que  es 
determinen en les corresponents bases reguladores. 
2. En tot cas, caldrà tenir en compte les regles següents: 
a) S’haurà de justificar la realització de l’obra o activitat subvencionada i el seu 
cost. 
b) Quan la subvenció tinga per objecte el finançament general d’una entitat, siga 
quin siga el percentatge de la subvenció amb relació al pressupost general de 
l’entitat, aquesta haurà de presentar com a justificant una memòria de l’activitat i 
els seus comptes i estats financers corresponents a l’exercici a què es refereixca 
la subvenció, o l’immediat  anterior i  les factures justificatives de les activitats 
realitzades pel valor subvencionat.
3.  L’aportació  de factures,  minutes i  altres justificants de despesa,  quan siga 
procedent, s’efectuarà en els termes previstos a l’article 30 de la LGS. En tot 
cas, es presentaran documents originals que seran retornats a l’interessat amb 
el segell previst a l’article 73 del RLGS, quedant una còpia a l’expedient.
4. S'haurà d'acreditar el pagament de les factures per a que siguen admeses 
com a justificació.
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Article 18.- Despeses subvencionables 
1. Es consideren despeses subvencionables, d’acord amb l’article 31 de la LGS, 
aquelles que de manera indubtable responguen directament o indirectament a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuen en el termini establert per les 
diferents bases reguladores de les subvencions. 
2. Quan l’import de la despesa subvencionable supere les quanties establertes a 
l’article 31 de la LGS, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de 
diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la 
prestació del  servei  o el  lliurament del  bé,  llevat  que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi haja en el mercat un número 
suficient  d’entitats  que el  subministren  o  el  presten,  o  llevat  que la  despesa 
s’haja efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes 
presentades, que s’han d’aportar en la justificació o, si procedeix, en la sol·licitud 
de la subvenció, s’ha de fer d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de 
justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaiga en la proposta 
econòmica més avantatjosa. 

Article 19.- Comprovació de les justificacions 
1. El servei gestor que ha tramitat la subvenció comprovarà la seua adequada 
justificació,  la  realització  de  l’activitat  i  l’acompliment  de  la  finalitat  que  ha 
determinat la concessió d’aquesta. 
2.  L’Ajuntament  podrà  comprovar  el  valor  de  mercat  de  les  despeses 
subvencionades,  utilitzant  els  criteris  assenyalats  a  l’article  33  de  la  LGS. 
3.L’Ajuntament  podrà  comprovar  directament  l’execució  de  l’obra  o  activitat 
subvencionada,  ja  siga  mitjançant  personal  propi  o  bé  a  través  d’empreses 
contractades a aquest efecte.

Article 20.- Subcontractació d’activitats subvencionades 
El beneficiari de subvencions per activitats podrà subcontractar l’execució total o 
parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de la subvenció, dins els límits fixats 
per l’article 29 de la LGS i 68 del RLGS. 

TÍTOL III 
INVALIDESA, REVISIÓ I REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS 

Article 21.- Invalidesa 
1. Són causes de nul·litat de la resolució de concessió: 
a) Les previstes a l’article 47.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, de règim jurídic  
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
b) La falta o insuficiència de crèdit pressupostari 
2. Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió la resta d’infraccions 
de l’ordenament jurídic i en especial les regles contingudes a la LGS. 
La tramitació i declaració de nul·litat s’efectuarà conforme al que disposa l’article 
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36 de la LGS.
 
Article 22.- Revisió 
La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser revisada per l’Ajuntament o 
pels  seus  organismes  dependents,  un  vegada  transcorregut  el  termini 
d’audiència de 10 dies concedit  al  beneficiari,  bé siga en relació amb el  seu 
contingut o condicionat, bé siga en relació amb l’import de la subvenció, en els 
supòsits següents: 
a) Quan es produeixca una alteració en les condicions que van determinar la 
concessió de la subvenció. 
b) Quan el beneficiari haja obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,  
ajuts  o  aportacions de qualsevol  origen,  públic  o  privat,  que sumats a la  de 
l’Ajuntament superen el cost total de l’obra o de l’activitat subvencionada o aquell 
percentatge que s’haja fixat en les bases específiques. 
— Quan el beneficiari no haja justificat adequadament la totalitat de l’import 
de les despeses subvencionables previstes a les bases específiques o en el 
conveni que les regule.

Article 23.- Reintegrament de subvencions ja satisfetes 
1.  Quan a conseqüència de l’anul·lació,  revocació o revisió  de la  subvenció, 
l’import  definitiu  d’aquesta  siga  inferior  a  l’import  pagat,  el  perceptor  estarà 
obligat  a  reintegrar-ne  l’excés.  Així  mateix,  estarà  obligat  a  reintegrar  el 
beneficiari  que  ha  percebut  la  subvenció  falsejant  les  condicions  exigides  o 
amagant aquelles que hagueren impedit la concessió; per incompliment total o 
parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per incompliment de l’obligació de 
justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions 
de comprovació  i  de  control  financer  i  en  els  altres  supòsits  previstos  en la 
normativa de la LGS. 
2. A més, l’entitat subvencionada haurà d’ingressar els interessos de demora, 
calculats segons els tipus d’interès legal incrementats en un 25%, calculats des 
del moment del pagament fins a la data de l’acord de reintegrament. 
3. Aquests ingressos tindran el caràcter d’ingressos de dret públic. La resolució 
serà  notificada  a  l’interessat  amb  el  requeriment  perquè  realitze  aquest 
reintegrament en el termini i forma establerts en la normativa sobre recaptació 
aplicable als ens locals. 
4.  Quan  el  subvencionat  siga  una  persona  jurídica,  en  seran  responsables 
subsidiaris els administradors.

TÍTOL IV 
INFRACCIONS,  SANCIONS  ADMINISTRATIVES  I  RESPONSABILITATS  EN 
MATÈRIA DE SUBVENCIONS 

Article 24.- Infraccions i sancions administratives 
Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i 
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omissions tipificades en els article 52 i següents de la LGS. 
Les  infraccions  es  consideraran  lleus,  greus  o  molt  greus  d’acord  amb  els 
supòsits  de  la  Llei  esmentada  i  s’aplicaran  als  infractors  les  sancions  que 
aquesta Llei tipifica. 
Les  sancions  podran  consistir  en  una  multa  fixa  o  proporcional.  La  sanció 
pecuniària  proporcional  s’aplicarà sobre  la  quantitat  indegudament  obtinguda, 
aplicada o no justificada. 
Aquesta  multa  serà  independent  de  l’obligació  de  reintegrament  prevista  a 
l’article 23, i pel seu cobrament es considerarà com un ingrés de dret públic i  
s’aplicarà la normativa sobre recaptació aplicable als ens locals. 
En els supòsits que la conducta poguera ser constitutiva de delicte, l’Ajuntament 
o  els  seus  organismes  dependents  passaran  la  denúncia  a  la  jurisdicció 
competent i s’abstindran de seguir el procediment sancionador mentre l’autoritat 
judicial  no dicte sentència en ferm, tinga lloc el  sobreseïment o l’arxiu de les 
actuacions o es produeixca la devolució de l’expedient pel Ministeri Fiscal. 

Article 25.- Responsabilitats 
Els perceptors de subvencions concedides per l’Ajuntament, o per les entitats 
que  en  depenen,  s’obliguen  a  executar  les  activitats  subvencionades  de 
conformitat amb els principis de bona administració i bona fe. 
L’incompliment d’aquests principis originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguen i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 
En qualsevol cas, l’Ajuntament i les entitats que en depenen quedaran exempts 
de  qualsevulla  responsabilitat  civil,  mercantil,  laboral  o  de  qualsevulla  classe 
derivada  de  les  actuacions  a  què  queden  obligades  les  persones  o  entitats 
subvencionades. 
Les  responsabilitats  comptable  i  penal  s’exigiran  pels  òrgans  competents  de 
conformitat  amb la normativa que regula la fiscalització de comptes dels ens 
locals i el que disposa sobre aquesta matèria el Codi penal. 

TÍTOL V 
CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS 

Article 26.- Control financer de les subvencions 
1. El control financer de les subvencions s’exercirà per la Intervenció Municipal 
respecte  dels  beneficiaris,  d’acord  amb l'article  214  del  text  refós  de  la  Llei 
d’Hisendes Locals. 
2. El control financer té per objecte garantir l'adequada i correcta obtenció de les 
subvencions, l'acompliment de les càrregues i obligacions en la gestió i aplicació 
de la subvenció i la correcta justificació de les despeses subvencionades. Aquest 
control podrà consistir en l'examen dels registres comptables, comptes i estats 
financers  dels  beneficiaris  de  la  subvenció,  la  comprovació  material  de  les 
inversions finançades i qualsevol altra comprovació que resulte necessària en 
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atenció a les característiques especials de l'activitat subvencionada. 
3.  Els  beneficiaris  i  tercers  relacionats  amb  l'objecte  o  la  justificació  de  la 
subvenció estaran obligats a prestar col·laboració i facilitar tota la documentació 
que els siga requerida en l'exercici de les funcions de control financer. 
4. Quan en l'exercici de les funcions de control financer es dedueixquen indicis 
de  la  incorrecta  obtenció,  destí  o  justificació  de  la  subvenció  percebuda,  la 
Intervenció  Municipal  formularà  proposta  d'adopció  de  les  mesures  cautelars 
proporcionades i precises per tal d'impedir la desaparició, destrucció o alteració 
dels  documents  relatius a les operacions en què s'hagen manifestat  aquests 
indicis.

ENTRADA EN VIGOR:  
Aquesta Ordenança general  de subvencions entrarà en vigor  l’endemà de la 
publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província, i es mantindrà en 
vigor mentre no s’acorde de modificar-la o derogar-la. “

Vist el dictamen emés el 16 de novembre de 2016, per la Comissió Municipal 
Informativa  Permanent  Sociocultural  i  Promoció  Econòmica,  per  majoria  dels 
seus membres:  (dues abstencions dels dos Regidors del PP i una del Regidor 
de Ciudadanos)  i el vot favorable de la resta de Regidors.

Vist l'Informe emés pel Director de l'Àrea Cultural amb la fiscalització favorable 
de la Interventora Municipal de Fons.

Considerant  que,  realitzada  la  tramitació  legalment  establida  i  vista  la 
competència del Ple, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, ACORDA:

Primer. Aprovar  inicialment  l'Ordenança  General  de  Subvencions  de 
l'Ajuntament de Xàtiva, tal i com ha quedat transcrita anteriorment.

Segon. Sotmetre l'esmentada Ordenança a informació pública i audiència 
dels  interessats,  amb  publicació  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  tauler 
d'anuncis  de  l'Ajuntament  i  a  la  Base  de  Dades  Nacional  de  Subvencions 
(BDNS) del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, pel termini de trenta 
dies perquè puguen presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes 
per  la  Corporació.  De  no  presentar-se  reclamacions  o  suggeriments  en  el 
mencionat  termini,  es  considerarà  aprovada  definitivament  sense  necessitat 
d'Acord exprés pel Ple.

Tercer. Facultar al Sr. Alcalde per a subscriure i firmar qualsevol classe de 
documents relacionats amb aquest assumpte.
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Intervencions:

María José Pla Casanova, manifesta que la seua intervenció es vàlida per 
al  dos punts, este i el  següent, i  que va haver un canvi en el  sentit  del  vot  
perquè en la Comissió Sòcio-Cultural estos dos punts van aparèixer com una 
aprovació  d’inici  d’expedient,  que  este  estava  buit,  en  la  Comissió  es  van 
informar que es tractava d’una aprovació provisional de d’ordenances i del pla 
estratègics de subvencions, que no  tenien la informació, que havia aplegat per 
correu electrònic sols a l’equip de govern, però que després els va arribar a ells,  
el pla i l’ordenança i l'han pogut estudiar i analitzar, i per tant canvien el sentit del 
vot,  d'abstenció a favor,  sempre deixant constància de que en la mesura del 
possible no torne a passar.

Pilar Gimeno, diu que necessàriament devia de fer-se una adequació de 
la  llei,  amb l’idea del  nou govern de portar  a terme legalment  tots el  tràmits  
necessaris  i  tindre  un  govern  de  transparència,  i  que  ara  s’aprova  esta 
Ordenança,  que  es  l’últim  escalafó  legal,  des  d’on  tota  la  ciutadania  pot 
comprovar si poden accedir a les subvencions que van a donar-se a partir d’ara, 
que deixen de ser les subvencions una discrecionalitat d’equip de govern, per 
tant el vot es a favor.

Miquel A. Lorente, explica que es tracta d’un document que fixa criteris i  
sobretot procediments de concessió de subvencions, facilitant al màxim el treball  
a les entitats. S’aconseguit  sistematitzar el procés de sol·licitud, reintegrament, 
concessió, justificació, i sobre tot el regim sancionador, hi ha drets però també hi 
ha deures. En definitiva un marc legal, que el que fa es ordenar d’una manera  
estricta,  àgil  i  fàcil  per  a  les  entitats  el  tràmit  de  les  subvencions  a  les 
associacions de la Ciutat.

Ignacio Reig, agraix al partit popular la seua compressió per no tindre el 
Reglament abans de la Comissió, efectivament es tracta d’una aprovació inicial, i  
es  podran  fer  les  al·legacions  que  calguen.   Es  tracta  de  complir  la  llei  de 
subvencions de l’any 2003 i  el  reglament  de  l’any  2006 i  traspassar-ho a la 
normativa municipal. Comunicar  a la Base Nacional de Subvencions per evitar 
que una persona jurídica o física puga rebre subvencions de la mateixa entitat, 
en definitiva, evitar discrecionalitat, millorar en transparència, si hi ha algun tipus 
de  millora,  en  estos  moments  esta  a  exposició  pública  i  es  poden  fer  les 
al·legacions que considereu oportunes.

8è.- EXP.  NÚM. 3337/2016, APROVACIÓ D'UN PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA.
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Vista la Providència de l'Alcaldia, explicant que per incrementar els nivells 
d'eficàcia  i  eficiència en  la  gestió  de la  despesa pública  subvencional  i  sent 
necessari un instrument d'organització de les polítiques públiques que tinga com 
a finalitat el foment d'una activitat pública o interès social o de promoció d'una 
finalitat pública, de caràcter plurianual i amb caràcter previ al naixement de les 
subvencions.

Atès  que,  a  l'esmentada Providència,  es  disposa que pel  departament 
d'Intervenció  General  s'elabore  un  Pla  Estratègic  de  Subvencions  com 
instrument d'organització de les polítiques públiques.

Vist  l'escrit  presentat  pel  Sr.  Regidor  delegat  d'Economia  i  Hisenda, 
proposant  que  pel  departament  d'Intervenció  s'elabore  un  Pla  Estratègic  de 
Subvencions com   instrument d'organització de les polítiques públiques, que 
tinga  com  a  finalitat  el  foment  d'una  activitat  pública  o  interès  social  o  de 
promoció d'una finalitat pública, de caràcter plurianual i  amb caràcter previ al 
naixement de les subvencions.

Atès que pel  departament d'Intervenció,  s'ha redactat  el   text   del  Pla 
Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Xàtiva, del tenor literal següent:

“La  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre més  en  el  procés  de 
perfeccionament i  racionalització del  sistema econòmic. Un dels principis que 
regeix  la  Llei  és  el  de  la  transparència  que,  junt  amb  la  gran  varietat 
d’instruments que s’articulen en la Llei, afecta de forma directa en un increment 
dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional.

En  aquest  aspecte,  una  major  informació  sobre  les  subvencions  farà 
possible eliminar les distorsions i interferències que puguen afectar el mercat, a 
més  de  facilitar  la  complementarietat  i  coherència  de  les  actuacions  de  les 
diferents Administracions Públiques, evitant qualsevol tipus de solapament.

Per millorar l’eficàcia, en la Legislació es preveu que es procedeixca a 
elaborar  un  Pla  Estratègic  de  Subvencions  instrument  d’organització  de  les 
polítiques  públiques  que  té  com  a  finalitat  el  foment  d’una  activitat  d’utilitat 
pública  o  interès  social  o  de  promoció  d’una  finalitat  pública, de  caràcter 
plurianual i amb caràcter previ al naixement de les subvencions.

Per  això,  aquest  Ajuntament  aprova  el  Pla  Estratègic  de  Subvencions 
l’articulat del qual figura tot seguit.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1.

L’establiment  de  subvencions  per  part  d’aquest  Ajuntament  durant  el 
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període 2017-2019 amb una vigència de tres anys, s’ajustarà a allò que preveu 
aquest Pla.

ARTICLE 2.

L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà 
la inclusió de les consignacions corresponents en els Pressupostos municipals 
de  cada  any  i  l’aprovació  de  les  Ordenances  que  contenguen  les  bases 
reguladores de la seua concessió.

ARTICLE 3.

L’establiment  de  subvencions  queda  supeditat  al  compliment  dels 
objectius  d’estabilitat  pressupostària,  fet  pel  qual  les  consignacions 
pressupostàries que s’aproven i  les bases reguladores de la  seua concessió 
s’acomodaran en cada moment a aquests objectius.

ARTICLE 4.

L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de 
cap  dret  en  favor  dels  potencials  beneficiaris,  que  no  podran  exigir  cap 
indemnització o compensació en cas que el Pla no se porte a la pràctica en el 
seus propis termes.

CAPÍTOL  II.  BENEFICIARIS  I  MATÈRIES  EN  QUÈ  S’ESTABLIRAN 
SUBVENCIONS

ARTICLE 5.

L’Ajuntament  concedirà  subvencions  a  favor  de  persones  o  Entitats 
privades amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o 
interès  social  o  per  promoure  la  consecució  de  fins  públics  atribuïts  a  la 
competència local.

ARTICLE 6.

L’Ajuntament  establirà  anualment  subvencions  a  les  àrees  de  la  seua 
competència:

          
                   -  Acció social: promoció de la dona, joventut, participació  ciutadana, 

     salut, benestar social.
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           - Cultura: educació, associacionisme, festes de barri, Fira Agost.
                     - Esports: pràctiques esportives, associacionisme esportiu.
                     - Promoció econòmica.
                     - Medi Ambient.
                     - Urbanisme i Patrimoni.
                     - Memòria Històrica.

CAPÍTOL III. SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’ACCIÓ SOCIAL

ARTICLE 7.

En  matèria  d’acció  social,  l’Ajuntament  establirà,  durant  el  període  de 
vigència del Pla, les línies de subvenció següents:

A) PROMOCIÓ DE LA DONA:

1. Objecte.

Establir el procediment de la concessió d'ajudes, per a l'exercici 2016, en 
matèria de dona i igualtat destinades a les associacions de dones del municipi  
de Xàtiva per a incrementar la presencia de la dona en la   nostra societat  i 
fomentar l'empoderamet de la dona a través de l'associacionisme en materia de 
dona i igualtat.

2. Accions recolzables.

1.-  Aquestes  ajudes  van  dirigides  al  finançament  d'activitats  d'interès  públic 
realitzades per les associacions de dones de Xàtiva.

2.- Amb aquestes ajudes es proposa:

Reivindicar la igualtat entre dones i homes en les tasques domèstiques.

Previndre la violència de gènere entre la joventut.

Reconeixer públicament a les dones que treballen per la igualtat.

Visibilitzar les aportacions de les dones al llarg de la història a la cultura, 
politica y la ciència.

Crear  xarxes  de  comunicació  amb  altres  associacions  i  fomentar 
l'empoderament de les dones.
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Defensar els interessos de les mestresses de casa.

Informar a les mestresses de casa, en relació amb materies relacionades 
amb  la  producció,  consum,  habitatge,  urbanisme,  salut,  acció  social  i 
cultural,  medi  ambient.

Promoure davant els poders públics la protecció social, econòmica i jurídica 
de la dona.

3. Les ajudes es destinaran a atendre les despeses derivades de:

Foment  i  realització  d'accions  de  recolzament  a  les  dones  víctimes  de 
violència de génere i/o agresions sexuals.

Foment de les tradicions i/o al cultura produida majoritariament per dones i/o 
amb reivindicacions feministes.

Foment de les relacions intergeneracionals entre dones.

Foment de les relacions amb altres associacions de dones del municipi de 
Xàtiva.

Foment de les noves tecnologies entre les dones.

Foment de la salud i del benestar físic de la dona.

Foment d'accions formatives de temes relacionats amb l'interés de la dona.

Foment d'accions dirigides a conseguir la igualtat reial i efectiva entre dones i 
homens i erradicar la violència de gènere.

4.- Seran considerades recolçables  les  actuacions enumerades en el  apartat 
anterior  tenint en compte els següents aspectes:

Les actuacions recolçables es desenvoluparan en el municipi de Xàtiva.

Es podrà subcontractar l'activitat objecte de la subvenció fins al 100 per cent de 
la mateixa, en aquest cas s'estarà al que es disposa en l'article 29 de la Llei  
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

No serà subvencionable l'IVA satisfet en l'adquisició de béns i serveis  llevat que 
s'acredite documentalment que forma part  del cost d'actuació recolçable i  
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que no és susceptible de recuperació o compensació o en els supòsits de 
realització  d'activitats  promogudes  per  entitats  que  acrediten 
documentalment la no subjecció o exempció de l'impost.

Els  sol·licitants  podran  realitzar  les  actuacions  durant  l'exercici  per  al  qual 
s'efectue la convocatòria, sense esperar al fet que es produïsca la concessió 
de l'ajuda i sense que açò prejutge la decisió que finalment s'adopte.

L'ajuda  d'aquesta  convocatòria  tindrà  la  naturalesa  jurídica  de  subvencions 
públiques.

5. No es consideraran recolçables les inversions en obra civil ni les despeses de 
funcionament habitual  de l'associació,  tampoc els  derivats de les campanyes 
promocionals o gastronòmiques com a esmorzars, menjars, sopars, vins d'honor,
…, ni de personal.

3. Finançament de les ajudes.

La  concessió  de  les  ajudes  previstes  en  aquesta  convocatòria,  estarà 
condicionada  a  l'existència  de  fons  adequats  i  suficients  en  la  partida 
pressupostària corresponent dels pressupostos de l'Ajuntament de Xàtiva per a 
l'exercici corresponent.

B) JOVENTUT:

1.- OBJECTE DE LES NORMES. FINALITATS

Definir  les  condicions  i  el  procediment  a  seguir  per  a  la  sol·licitud  i 
concessió de SUBVENCIONS que atorgue l'Ajuntament de Xàtiva, dins del marc 
de les seues previsions pressupostàries,  a  aquelles  de Xàtiva que realitzen 
activitats, per a fomentar la realització d’activitats de temps lliure per la joventut, 
els  cursos  de  formació  de  monitors  i  animadors,  les  activitats  d’estiu,  els 
programes d’informació a la joventut en relació amb les drogues, afavorir  les 
activitats musicals, teatrals o dança, incrementar les activitats encaminades a la 
promoció de la dona, tractant d’aconseguir la igualtat en tots els aspectes de la 
seva vida.

2.- AQUESTES SUBVENCIONS TINDRAN PER OBJECTE:

1. Potenciar els serveis d'interés per a la col·lectivitat, atribuïts a la competència 
local, donant suport a les entitats o grups que treballen en l'àmbit juvenil.

2. Promocionar l'associacionisme com a dinamitzador de l'activitat juvenil.

3. Propiciar la creació de noves formes de participació i d'incidència social en 
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l'àmbit juvenil.

4.  Participació  en  les  activitats  programades  per  l'àrea  de  de  Joventut  de 
l'Ajuntament de Xàtiva.

5. Participació en les activitats programades pel Consell local de la Joventut de 
Xàtiva.

Aquestes  normes,  en  relació  amb l'art.  26  del  Reglament  de  Serveis  de  les 
Corporacions Locals:

1. Tindran caràcter voluntari,  eventual i  d'aplicació a activitats extraordinàries, 
singulars o d'especial interés.

2. La corporació podrà revocar-les o reduir-les en qualsevol moment.

3. No seran invocables com a precedent.

4. No excediran, en cap cas, del cost de l'activitat al fet que s'apliquen.

5. No serà exigible augment o revisió de la subvenció.

6. La Corporació podrà comprovar, pels mitjans que estimen oportuns la inversió 
de  les  quantitats  atorgades en  relació  a  les  seues  adequades  finalitats,  que 
hauran de ser els mateixos per als quals es va sol·licitar l'ajuda. De no ser així 
no s'abonarà l'import de la mateixa.

3. Finançament de les ajudes.

La  concessió  de  les  ajudes  previstes  en  aquesta  convocatòria,  estarà 
condicionada  a  l'existència  de  fons  adequats  i  suficients  en  la  partida 
pressupostària corresponent dels pressupostos de l'Ajuntament de Xàtiva per a 
l'exercici corresponent.

C)  FOMENT  DE  L’ASSOCIACIONISME  I  LA  PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA:

1.-  Objectius: Incrementar  el  nombre d’associacions existents a l’Ajuntament 
amb fins de caràcter social, cultural i educatiu, rebutjar la violència i el racisme i  
exploració de noves formes de planificació i gestió en referència a projectes de 
regeneració urbana.

2.-Efectes  pretesos: Creació  d’associacions  destinades  a  serveis  socials, 
afavorint  la  inserció  de  grups  discriminats  en  la  societat,  com  Associacions 
d’ajuda a l’immigrant, consumidors, veïns, mestresses de casa, joves, etc.
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3. Finançament de les ajudes.

La  concessió  de  les  ajudes  previstes  en  aquesta  convocatòria,  estarà  
condicionada  a  l'existència  de  fons  adequats  i  suficients  en  la  partida  
pressupostària corresponent dels pressupostos de l'Ajuntament de Xàtiva per a  
l'exercici corresponent.

D.- BENESTAR SOCIAL.

1.- OBJECTIUS

Definir  les  condicions  i  el  procediment  a  seguir  per  a  la  sol.licitud  i 
concessió de subvencions que atorgue l'excm. Ajuntament de Xàtiva, dins el marc 
de les seues previsions pressupostàries, a aquells programes d'actuació per a la 
realització d'activitats o consecució de serveis d'interés general, així com finalitats 
de caràcter de benestar social i de participació d'entitats que col.lanoren en les 
activitats del municipi.

OBJECTE DE LES SUBVENCIONS 

Es considera subvenció qualsevol ajuda econòmica a Associacions privades, 
sense ànim de lucre, per a la realització d'activitats de caràcter social amb 
implantació en l'àmbit municipal de Xàtiva. 

Estes subvencions tindran com a objecte: 

- Potenciar els servicis d'interés per a la col·lectivitat, atribuïts a la competència 
local, donant suport a les entitats o grups que treballen en l'àmbit social, cultural i 
en foment de la igualtat de genere. 

- Promocionar l'associacionisme com dinamitzador de l'activitat cultural, juvenil, 
sanitària, d'oci i servicis sociales.

- Propiciar la creació de noves formes de participació i d'incidència social en 
l'àmbit cultural de Benestar Social. 

- Participació en les activitats programades per l'àrea de Benestar Social de 
l'Excm. Ajuntament de Xàtiva. 

Estes normes, en relació amb l'art. 26 del Reglament de Servicis de les 
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Corporacions Locals: 

- Tindran caràcter voluntari i eventual. 

- La corporació podrà revocar-les o reduir-les en qualsevol moment, excepte el 
que es disposara legal o reglamentàriament. 

- No seran invocables com a precedent.

- No excediran, en cap cas, del 50% del cost de l'activitat a què s'apliquen. No 
serà exigible augment o revisió de la subvenció. 

La Corporació podrà comprovar, pels mitjans que estimen oportuns la inversió de 
les quantitats atorgades en relació als seus adequats fins. (art. 26.2).

3.- Finançament de les ajudes.

La concessió de les ajudes previstes en aquesta convocatòria, estarà 
condicionada a l'existència de fons adequats i suficients en la partida 
pressupostària corresponent dels pressupostos de l'Ajuntament de Xàtiva per a 
l'exercici corresponent.

CAPÍTOL IV. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE CULTURA

ARTICLE 8.

En matèria de cultura, l’Ajuntament establirà, durant el període de vigència 
del Pla, les línies de subvenció següents:

A) CULTURA

1.- FINALITAT DE LES SUBVENCIONS

Definir  les  condicions  i  el  procediment  a  seguir  per  a  la  sol·licitud  i 
concessió de SUBVENCIONS que atorgue l'Ajuntament de Xàtiva, dins del marc 
de  les  seues  previsions  pressupostàries,  a  aquelles  associacions  culturals, 
instituts,  col·legis públics, concertats i  AMPA de Xàtiva que realitzen activitats 
extraordinàries, singulars o d'especial interés, de caràcter cultural, en la nostra 
Ciutat.

Les activitats deuen d’haver-se realitzat o estar realitzant-se entre setembre de 
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2015 fins a juny de 2016.

2.- OBJECTE DE LA SUBVENCIO

Es considera subvenció qualsevol ajuda econòmica a Associacions privades i 
altres entitats ciutadanes de Xàtiva, sense ànim de lucre, per a la realització 
d'activitats  de  caràcter  cultural  de  les  característiques  descrites  en  l'apartat 
anterior, amb implantació en l'àmbit municipal de Xàtiva.

Aquestes subvencions tindran per objecte:

1. Potenciar els serveis d’interès per a la col·lectivitat, atribuïts a la competència 
local, donant suport a les entitats o grups que treballen en l'àmbit cultural.

2. Promocionar l'associacionisme com a dinamitzador de l'activitat cultural.

3. Propiciar la creació de noves formes de participació i d'incidència social en 
l'àmbit cultural.

4. Participació en les activitats programades per l'àrea de Cultura de l'Ajuntament 
de Xàtiva.

5. Projectes singulars de caire cultural d’interès per a la Ciutat, com per exemple, 
exposicions, setmanes culturals, cicles teatrals, projectes culturals…

6. Despeses puntuals  per  accions o  participacions en activitats  culturals  que 
donen a conèixer la Ciutat.

Aquestes  normes,  en  relació  amb l'art.  26  del  Reglament  de  Serveis  de  les 
Corporacions Locals:

1. Tindran caràcter voluntari,  eventual i  d'aplicació a activitats extraordinàries, 
singulars o d'especial interès.

2. La corporació podrà revocar-les o reduir-les en qualsevol moment.

3. No seran invocables com a precedent.

4. No excediran, en cap cas, del cost de l'activitat al fet que s'apliquen.

5. No serà exigible augment o revisió de la subvenció.

6. La Corporació podrà comprovar, pels mitjans que estimen oportuns la inversió 
de  les  quantitats  atorgades en  relació  a  les  seues  adequades  finalitats,  que 
hauran de ser els mateixos per als quals es va sol·licitar l'ajuda. De no ser així 
no s'abonarà l'import de la mateixa.

3. FINANÇAMENT DE LES AJUDES.
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La  concessió  de  les  ajudes  previstes  en  aquesta  convocatòria,  estarà 
condicionada  a  l'existència  de  fons  adequats  i  suficients  en  la  partida 
pressupostària corresponent dels pressupostos de l'Ajuntament de Xàtiva per a 
l'exercici  corresponent.

CAPÍTOL V. SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’ESPORTS

ARTICLE 9.

En matèria d’esports, l’Ajuntament establirà, durant el període de vigència del 
Pla, les línies de subvenció següents:

A) FOMENT DE LES PRÀCTIQUES ESPORTIVES:

1.- OBJECTE:
L'objecte  de  les  present  Pla  estratègic  de  subvencions  en  matèria  esportiva 
segons s'estableix  en l'articule  8 de la llei  38/2003 de 17 de novembre,  Llei  
General de Subvencions, i en el marc de les seues previsions pressupostàries, 
pel  Consell  Esportiu  Municipal,  sent  un  instrument  de  foment  de 
l'associacionisme i promoció de l'esport dels Clubs i associacions Esportives i 
altres entitats ciutadanes de la ciutat de Xàtiva.

El Pla Estratègic de Subvencions es configura com l'instrument de planificació de 
les polítiques públiques de l'Ajuntament de Xàtiva, a través del Consell Esportiu 
Municipal, que tenen per objecte el foment d'activitats d'utilitat pública o interés 
social o la promoció de finalitats públiques en benefici de la població, i en concret 
en matèria esportiva.

Les subvencions als Clubs i associacions Esportives i altres entitats ciutadanes 
de Xàtiva, tindran com a finalitat
1.-Ampliar la base social de pràctica esportiva de la ciutat de Xàtiva.
2.- Elevar la qualitat de l'oferta esportiva de la ciutat de Xàtiva.
3.-Crear hàbits duradors permanents de la pràctica esportiva en els ciutadans.
4.-Promocionar  l'activitat  esportiva,  com  a  element  integrador  i  de 
desenrotllament dels valors socials i humans.
5.-Promoció i Foment Esport base i Esport Escolar.
6.-Promoure  l'organització  d'esdeveniments  esportius  amb  una  important 
participació d'esportistes d'àmbit autonòmic i nacional.
7.-Suport a les entitats esportives que representen a la nostra ciutat en l'àmbit  
nacional i internacional.
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8.-Facilitar l'accés a la pràctica esportiva als esportistes federats menors de 18 
anys, amb escassos recursos econòmics.

9.- Contribuir, a través de la pràctica esportiva, a la formació integral dels jóvens, 
així com a la creació d'hàbits saludables.

2. MISSIÓ  I OBJECTIUS ESTRATÈGICS:

El Consell Esportiu Municipal, amb la seua política de subvencions, vol cooperar 
econòmicament  amb les  entitats  esportives  i  altres  entitats  ciutadanes,  en el 
foment  de  l'associacionisme  esportiu,  esport  base,  el  suport  a  les  entitats 
esportives  que  representen  a  la  nostra  ciutat  nivell  nacional  i  internacional  i  
l'organització d'esdeveniments esportius.

3. AMBIT DE FOMENT, SECTOR QUE ES DIRIGEIX L'AJUDA, OBJECTIUS, 
TERMINIS, APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I APORTACIÓ ALTRES AAPP.
     
1: SUBVENCIONS EN CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.

LÍNIA A. CLUBS, ASSOCIACIONS ESPORTIVES I CENTRES ESCOLARS 
INSCRITS,  PARTICIPANTS  I  ORGANITZADORES  EN  LA  FASE 
MUNICIPAL DELS JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 
Àmbit de foment: Foment  Esport Base i Esport  Escolar, en el marc dels 
Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana(Generalitat Valenciana)

— Sector  a  què  es  dirigeix  l'ajuda:  entitats  inscrites  en  els  Jocs  Esportius  de  la 
Comunitat Valenciana.

— Objectius i efectes que es pretenen obtindre: Suport i foment d´Esport Escolar i Base 
(menors 17 anys)

— Termini necessari per a la seua consecució: Es pretén el seu manteniment 
amb caràcter permanent i periodicitat anual.

— Aplicació pressupostària: 3410/48050
— Aportació d'altres ens: Es preveuen ajudes altres AAPP.
          

LÍNIA  B.  CLUBS  I  ASSOCIACIONS  ESPORTIVES  ORGANITZADORES 
ACTIVITATS FIRA.

 Àmbit de foment: Organització esdeveniments esportius setmana.
 Sector a què es dirigeix l'ajuda: Clubs i Associacions Esportives inscrites 

en el Registre associacions Veïnals Xàtiva.
 Objectius i  efectes que es pretenen obtindre:  Col·laborar en els actes 

esportius dins de la Fira.
 Termini  necessari  per  a  la  seua  consecució:  Es  pretén  el  seu 

manteniment amb caràcter permanent i periodicitat anual.
 Aplicació pressupostària: 3410/48050
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LÍNIA  C.  ACTIVITAT  ESPORTIVA  I  SOCIAL  DELS  CLUBS  I 
ASSOCIACIONS ESPORTIVES DE LA CIUTAT DE XÀTIVA.

 Àmbit  de  foment:  Foment  Associacionisme  esportiu  i  gastos  de 
funcionament dels clubs i associacions Esportives.

 Sector a què es dirigeix l'ajuda: Clubs i associacions Esportives 
inscrites en el Registre associacions Veïnals Xàtiva.

 Objectius i  efectes que es pretenen obtindre:  Foment  associacionisme 
esportiu i col·laborar en el manteniment de les estructures esportives dels 
clubs i associacions esportives de Xàtiva.

 Termini  necessari  per  a  la  seua  consecució:  Es  pretén  el  seu 
manteniment amb caràcter permanent i periodicitat anual.

 Aplicació pressupostària: 3410/48050
 Aportació d'altres ens: No es preveuen ajudes altres AAPP.

LÍNIA D. PARTICIPACIÓ TROBADES NACIONALS I/O INTERNACIONALS 
PER CLUBS CATEGORIA BASE.TEMPORADA.

 Àmbit de foment: Foment esport alt rendiment.

 Sector a què es dirigeix l'ajuda: Clubs i associacions Esportives 
inscrites en el Registre associacions Veïnals Xàtiva.

 Objectius i efectes que es pretenen obtindre: Col·laborar en els 
gastos  ocasionats  per  la  participació  dels  clubs  ja  associacions 
esportives en trobades esportives d'àmbit nacional i internacional.

 Termini necessari per a la seua consecució:  Es pretén el seu 
manteniment amb caràcter permanent i periodicitat anual.

 Aplicació pressupostària: 3410/48050
 Aportació d'altres ens: No es preveuen ajudes altres AAPP.

LÍNIA  E.  AJUDES  A  PROJECTES  ESPORTIUS  D'ESPECIAL 
RELLEVÀNCIA ESPORTIVA.

 Àmbit  de  foment: Trajectòria  esportiva  històrica  d'especial 
rellevància per a la Ciutat.

 Sector a què es dirigeix l'ajuda: Clubs i Associacions Esportives inscrites 
en el Registre associacions Veïnals Xàtiva.

 Objectius i efectes que es pretenen obtindre: Suport a les entitats amb 
rellevància social i esportiva.

 Termini necessari per a la seua consecució:  Es pretén el seu 
manteniment amb caràcter permanent i periodicitat anual.

 Aplicació pressupostària: 3410/48050
 Aportació d'altres ens: No es preveuen ajudes altres AAPP.
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LÍNIA F. ESDEVENIMENTS ESPORTIUS EXTRAORDINARIS.
 Àmbit de foment: Organització Esdeveniments esportius amb àmplia la 

base social de pràctica esportiva.
 Sector a què es dirigeix l'ajuda: Clubs i associacions Esportives 

inscrites en el Registre associacions Veïnals Xàtiva.
 Objectius i efectes que es pretenen obtindre: Suport i col·laboració en 

l'organització  d'esdeveniments  esportiu  extraordinaris  amb  una 
participació activa d'esportistes.

 Termini  necessari  per  a  la  seua  consecució:  Es  pretén  el  seu 
manteniment amb caràcter permanent i periodicitat anual.

 Aplicació pressupostària: 3410/48050
 Aportació d'altres ens: No es preveuen ajudes altres AAPP.

LÍNIA G. COORDINADORA D'ASSOCIACIONS ESPORTIVES XÀTIVA.
 Àmbit de foment: Foment de l'associacionisme esportiu.
 Sector a què es dirigeix l'ajuda: Entitats Esportives.

 Objectius  i  efectes  que  es  pretenen obtindre:  Col·laborar  en 
l'estructura i funcionament de l'entitat que aglutina als clubs i les 
associacions esportives de la ciutat.

 Termini  necessari  per  a  la  seua  consecució:  Es  pretén  el  seu 
manteniment amb caràcter permanent i periodicitat anual.

 Aplicació pressupostària: 3410/48050
 Aportació d'altres ens: No es preveuen ajudes altres AAPP.

LINEA  H.  AJUDES  DESPLAÇAMENT  PER  A  ENTRENAMENTS,  SENSE 
UTILIZACION INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.

◦ Ambito de foment:: Desplaçament para ús instal·lacions. 
◦ Sector al que es dirigeix l'ajuda: Clubs sense ús instal·lació esportiu per 

no existència d'espais adequats en la ciutat
◦ Objectius  i  efectes  que  es  pretenen  obtenir:  Col·laborar  amb  els 

desplaçaments aquells clubs i associacions esportives per a la realització 
d'entrenaments en espais esportius adequats. 

Termini necessari per a la seua consecució:  Es pretén el seu manteniment 
amb caràcter permanent i periodicitat anual

Aplicació pressupostària: 3410/48052
 Aportació d'altres ens: No es preveuen ajudes altres AAPP.

             AJUDES DISCAPACITAT FUNCIONAL.
◦ Àmbit de foment: Pràctica esportiva per als discapacitats funcions 

amb fins terapèutics.
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la participació d'esportistes discapacitats.
 Termini  necessari  per  a  la  seua  consecució:  Es  pretén  el  seu 

manteniment amb caràcter permanent i periodicitat anual.
 Aplicació pressupostària: 3410/48052

 Aportació d'altres ens: No es preveuen ajudes altres AAPP.

AJUDES ESPORTISTES MENORS FEDERATS.
Àmbit  de  foment:L'accés  a  la  pràctica  esportiva  federa  esportista  amb 

escassos recursos econòmics.
Sector a què es dirigeix l'ajuda: Esportista federats menors 18 anys amb 

escassos recursos econòmics.
Objectius i efectes que es pretenen obtindre: Facilitar l'accés a la pràctica 

esportiva federa esportista amb escassos recursos econòmics.
Termini  necessari  per a la seua consecució: Es pretén el  seu manteniment  amb 

caràcter permanent i periodicitat anual.
Aplicació pressupostària: 3410/48051
Aportació d'altres ens: No es preveuen ajudes altres AAPP.

          2. SUBVENCIONS DIRECTES I NOMINALS:

CESSIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESCOLARS.
 Àmbit de foment: Ampliar oferta espais esportius.
 Sector a què es dirigeix l'ajuda: Centres Educatius de Xàtiva.

 Objectius  i  efectes  que  es  pretenen  obtindre: Ampliar  oferta  espais 
esportius per als clubs i associacions esportives de Xàtiva, davant de la 
gran demanda existent  d'instal·lacions esportives per a l'entrenament  i 
competició.

 Termini  necessari  per  a  la  seua  consecució:  Es  pretén  el  seu 
manteniment amb caràcter permanent i periodicitat anual.

 Aplicació pressupostària: 3410/48050
 Aportació d'altres ens: No es preveuen ajudes altres AAPP.

ASPECTES COMUNS A TOTES A LES AJUDES I SUBVENCIONS.

Les  bases  d'aprovació  de  les  ajudes i  subvencions  als  Clubs i  associacions 
esportives i altres entitats ciutadanes, seran publicades en el Butlletí Oficial de la 
Província València,en la Base Nacional de Subvencions(BDNS) i  en el Tauler d
´Anuncis del Ajuntament de Xàtiva, després de la seua aprovació per la Junta 
Rectora de CEM.
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L'import de les subvencions concedides no podrà, en cap cas, ser superior al 50 
per  cent  del  pressupost  liquidat  en  l´exercici  anterior  de  les  activitats 
programades.

Dates de concessió: Les sol·licituds i projectes podran presentar-se fins 30 dies 
naturals al següent de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Mecanismes d'actuació: Les subvencions seran concedides per la Junta Rectora 
del  CEM,  després  de  l'estudi  i  valoració  i  amb  un  informe  previ  tècnic  del 
Coordinador  Esportiu  Municipal,  en  el  cas  de  les  ajudes  i  subvencions  de 
concurrència competitiva.

En el cas de les ajudes i subvencions directes nominatives s'emet un informe 
previ motivant aquesta, previ a l'aprovació de la Junta Rectora CEM.

L'acord resolutori de les subvencions concedides i denegades es publicarà en el 
Portal  de  Transparència  de  l'Ajuntament  de  Xàtiva  iBase  Nacional  de 
Subvencions(BDNS)

3. Finançament de les ajudes.

La  concessió  de  les  ajudes  previstes  en  aquesta  convocatòria,  estarà 
condicionada  a  l'existència  de  fons  adequats  i  suficients  en  la  partida 
pressupostària corresponent dels pressupostos de l'Ajuntament de Xàtiva per a 
l'exercici corresponent.

4.Seguiment i avaluació:

Memòria de la programació realitzada que arreplegue tota la informació des del 
seu inici, desenvolupament i conclusió, així com el nombre, gènere i edat dels 
participants en cadascuna de les activitats esportives desenvolupades, adjuntant 
documentació on haurà d'aparèixer el patrocini del CEM/Ajuntament de Xàtiva.

     Certificació de l'Interventora del  CEM en la  qual  es relacionen les factures 
corresponents a les despeses subvencionades, indicant nombre de la factura, 
data de la mateixa, concepte facturat i import de la mateixa.

Haurà d'indicar-se en el certificat que les factures que es relacionen han sigut 
aprovades,  que  està  reconeguda  l'obligació  per  l'entitat,  que  no  seran 
presentades per a altres subvencions d'altres AAPP.
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ARTICLE 10.

En  matèria  de  Promoció  Econòmica,  l’Ajuntament  establirà,  durant  el 
període de vigència del Pla, les línies de subvenció següents:

A) ASSOCIACIONS COMERCIALS DEL MUNICIPI DE XÀTIVA

1. OBJECTE 
L'objecte  de  les  presents  Bases  és  establir  el  procediment  de  la  concessió 
d'ajudes,  per  a  l'exercici  2016,  en  matèria  de  comerç  destinades  a  les 
associacions  comercials  del  municipi  de  Xàtiva  per  a  incrementar  la 
competitivitat,  la  innovació  i  la  qualitat  dels  sectors  econòmics,  a  través  del 
foment  de  l'associacionisme  comercial  per  a  la  promoció,  dinamització  i 
informació del sector comercial en l'àrea urbana.

2. ACCIONS RECOLZABLES

1.  Aquestes  ajudes  van  dirigides  al  finançament  d'activitats  d'interès  públic 
realitzades per les associacions comercials de Xàtiva.
2. Amb aquestes ajudes es proposa:
- Potenciar el sector comercial.
- Potenciar l'associacionisme.
- Potenciar la participació dels comerços en activitats dinamitzadores del sector.
3. Les ajudes es destinaran a atendre les despeses derivades de:
-  Publicitat  en  mitjans  de  comunicació,  inclosos  les  despeses  de  disseny, 
producció i edició, si escau.
- Lloguer, muntatge i desmuntatge d'instal·lacions fixes o mòbils necessàries per 
a la realització d'un certamen o manifestació firal.
- Retolació, senyalització i contractació del servei de megafonia.
4.  Seran  considerades  recolçables  les  actuacions  les  finalitats  de  les  quals 
siguen el foment de la innovació, la utilització de noves tecnologies, la qualitat,  
l'excel·lència del servei, l'assistència tècnica al comerç i actuacions comercials 
en les àrees urbanes així com la millora del medi ambient, tenint en consideració 
el següent:
- Les actuacions recolçables es desenvoluparan en el municipi de Xàtiva.
- Es podrà subcontractar l'activitat objecte de la subvenció fins al 100 per cent de 
la mateixa, en aquest cas s'estarà al que es disposa en l'article 29 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- No serà subvencionable l'IVA satisfet en l'adquisició de béns i serveis  llevat 
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que s'acredite documentalment que forma part del cost d'actuació recolçable i  
que  no  és  susceptible  de  recuperació  o  compensació  o  en  els  supòsits  de 
realització d'activitats promogudes per entitats que acrediten documentalment la 
no subjecció o exempció de l'impost.
-  Els  sol·licitants  podran  realitzar  les  actuacions  durant  l'exercici  per  al  qual  
s'efectue la convocatòria, sense esperar al fet que es produïsca la concessió de 
l'ajuda i sense que açò prejutge la decisió que finalment s'adopte.
-  L'ajuda  d'aquesta  convocatòria  tindrà  la  naturalesa  jurídica  de  subvencions 
públiques.
5. No es consideraran recolçables les inversions en obra civil ni les despeses de 
funcionament habitual  de l'associació,  tampoc els  derivats de les campanyes 
promocionals o gastronòmiques com a esmorzars, menjars, sopars, vins d'honor,
…, ni de personal.

3. FINANÇAMENT DE LES AJUDES.

La  concessió  de  les  ajudes  previstes  en  aquesta  convocatòria,  estarà 
condicionada  a  l'existència  de  fons  adequats  i  suficients  en  la  partida 
pressupostària corresponent dels pressupostos de l'Ajuntament de Xàtiva per a 
l'exercici corresponent.

B)  AJUDES  A L'ARRENDAMENT  DE  LOCALS  I  NAUS  PER  A 
L'EXERCICI D'ACTIVITATS EMPRESARIALS.

1. Objecte.

Les presents bases tenen per objecte establir el règim de concessió d'ajudes a 
l'arrendament de locals comercials i naus industrials que es troben desocupats, 
per a la instal·lació de noves activitats empresarials en els polígons industrials i 
en determinades zones de la ciutat de Xàtiva mes deprimides, amb la finalitat 
d'incentivar l'obertura de nous establiments que generen activitat  econòmica i 
contribuir  així  a  revitalitzar  aquelles  zones  que  tenen  una  baixa  densitat 
comercial i convertir-les en un punt d'atracció per a residents i visitants.

2. Accions recolzables.

2.1. Aquestes  ajudes  van  dirigides  al  finançament   d'ajudes  a 
l'arrendament de naus industrials i locals comercials que es troben desocupats, 
per  a  la  instal·lació  de  noves activitats  comercials  o  industrials  als  carrers  o 
poligons industrials detrminats en l'article 5 d'estes bases, en tot cas dins del 
terme municipal de Xàtiva.

2.2. Amb aquestes ajudes es proposa:
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2.3. Les ajudes es destinaran a atendre les despeses derivades del  cost 
mensual de l'arrendament del local o nau industrial on vaja a desenvolupar-se 
l'activitat empresarial, IVA inclòs. Amb les condicions que es determinen en els 
articles 4, 5 i 6 d'estes bases.

3.  Els sol·licitants podran realitzar  les actuacions durant  l'exercici  per  al  qual  
s'efectue la convocatòria, sense esperar al fet que es produïsca la concessió de 
l'ajuda  i  sense  que  açò  prejutge  la  decisió  que  finalment  s'adopte.  L'ajuda 
d'aquesta convocatòria tindrà la naturalesa jurídica de subvencions públiques.

4. Finançament de les ajudes

La  concessió  de  les  ajudes  previstes  en  aquesta  convocatòria,  estarà 
condicionada  a  l'existència  de  fons  adequats  i  suficients  en  la  Partida 
Pressupostària 4330/22791,  dels pressupostos de l'Ajuntament de Xàtiva per a 
l'exercici 2016.

C)  AJUDES  A  PERSONES  AUTÒNOMES  PER  A  ALIVIAR 
CÀRREGUES ECONÒMIQUES EN EL PRIMER ANY D'ACTIVITAT.

1.- OBJECTE.

Alleugerir o aliviar les despeses de persones autònomes que han d'assumir 
durant el primer any d'activitat comercial, per tal de fomentar aquelles mesures 
conduents a l'icentiu de les activitats econòmiques.

2.- ACCIONS RECOLZABLES.

 Quotes de la Seguretat Social.

 Impostos relacionats amb l'inici de l'activitat econòmica i el 
primer establiment .

 Despeses de gestoria i assessorament.

3. FINANÇAMENT DE LES AJUDES.

La  concessió  de  les  ajudes  previstes  en  aquesta  convocatòria,  estarà 
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condicionada  a  l'existència  de  fons  adequats  i  suficients  en  la  partida 
pressupostària corresponent dels pressupostos de l'Ajuntament de Xàtiva per a 
l'exercici corresponent.

D)  AJUDES  ALS  COMERÇOS  QUE  PRESENTEN  BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES.

1.- OBJECTE.

L'objecte de les ajudes anirien encaminades a facilitar  recolzament als 
comerços presenten barreres arquitectòniques en la seua línea de façana, amb 
l’objectiu d’assegurar l’accesibilitat de persones discapacitades.

2.- ACCIONS RECOLZABLES.

 Obres en la façana i accesos portes.

 Obres o remodelacions en voreres per facilitar l'accessibilitat mitjanánt 
rampes.

3. FINANÇAMENT DE LES AJUDES.

La  concessió  de  les  ajudes  previstes  en  aquesta  convocatòria,  estarà 
condicionada  a  l'existència  de  fons  adequats  i  suficients  en  la  partida 
pressupostària corresponent dels pressupostos de l'Ajuntament de Xàtiva per a 
l'exercici corresponent.

CAPÍTOL VII. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT

ARTICLE 11

1. OBJECTE.
L'objecte de les Bases en matèria de Medi Ambient és establir el procediment de 

la concessió d'ajudes, per a l'exercici  2017 i  endavant,  en matèria de Medi Ambient 
destinades a les associacions i col·lectius del municipi  de Xàtiva per a la realització 
d'activitats i accions encaminades a la millora del medi ambient en general, tant en el 
que respecta al medi natural (espais de protecció ecològica, microrreserva de flora del 
Castell de Xàtiva i PNM de la Cova Negra) com a l'àmbit urbà (parcs i jardins públics, 
arbrat urbà i patrimonial i zones degrades periurbanes).

2. ACCIONS RECOLZABLES.

Aquestes ajudes tindran com a finalitat el recolzament de mesures com 
les que, grosso modo, s'hi relacionen a continuació:
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En el que respecta al capítol de medi natural:

 Activitats de difusió i coneixement del nostre medi natural: exposicions 
temàtiques, fotográfiques, xarrades, etc.

 Activitats de col·lectius per a la millora i/o recuperació del medi natural:  
eliminació d'espècies invasives, reintroducció d'endèmiques, programes 
de recuperació d'espècies amenaçades, etc.

 Actuacions  de  creació,  preparació  i  conservació  de  rutes  i  itineraris 
naturals: rutes a peu, en bici, familiars, itineraris educatius, etc.

En el que respecta al capítol dels espais i medi ambient urbà:

 Activitats de coneixement i divulgació del jardins històrics.
 Activitats de promoció i difusió de l'arbrat monumental i singular.
 Activitats de conservació i adequació d´arbrat urbà
 Activitats de coneixement i minimització de recursos naturals, consum de 

matèries primes i prevenció de la contaminació: estalvi d'aigua, prevenció 
de residus, reciclatge, productes tòxics, productes fitosanitaris i plagues 
urbanes.

 Activitats al voltant de l'educació i tenencia responsable d'animals.
 Activitats de prevenció i informació sobre prevenció d´incendis i similars.

3. FINANÇAMENT DE LES AJUDES.

La  concessió  de  les  ajudes  previstes  en  aquesta  convocatòria,  estarà 
condicionada  a  l'existència  de  fons  adequats  i  suficients  en  la  partida 
pressupostària corresponent dels pressupostos de l'Ajuntament de Xàtiva per a 
l'exercici corresponent.

CAPÍTOL  VIII.  SUBVENCIONS  EN  MATÈRIA  D'URBANISME  I 
PATRIMONI

ARTICLE 12

1.- OBJECTE.

L'objecte de les ajudes en matèria d'urbanisme i patrimoni és establir el 
procediment  de  la  concessió  d'ajudes,  per  a  l'exercici  2017  i  endavant,  en 
matèria  de  protecció  del  patrimoni  urbanístic  del  cas  cantic  de  Xàtiva,  i 
destinades a persones físiques o jurídiques amb habitatges en la zona del casc 
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antic, per tal d'incentivar la salvaguarda de la morfologia urbana de l'esmentada 
zona, declarada conjunt històric-artístic en 1982.

2. ACCIONS RECOLZABLES.

Les accions o mesures susceptibles de ser receptives de les ajudes en 
aquesta matèria, són les que s'hi relacionen tot seguit:

 Pintura  de  la  façana  dels  habitatges,  d'acord  amb  la  carta  de  color 
d'aquest ajuntament.

 La millora de la qualitat i sostenibilitat de l'habitatge.
 Realització d'ajustos raonables en matèria d'accessibilitat

3. FINANÇAMENT DE LES AJUDES.

La  concessió  de  les  ajudes  previstes  en  aquesta  convocatòria,  estarà 
condicionada  a  l'existència  de  fons  adequats  i  suficients  en  la  partida 
pressupostària corresponent dels pressupostos de l'Ajuntament de Xàtiva per a 
l'exercici corresponent.

CAPÍTOL IX. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE MEMÒRIA HISTÒRICA

ARTICLE 13

1. OBJECTE.

L'objecte de les subvencions en matèria de Memòria Històrica és establir 
les línies mestres per a regular les ajudes destinades a la recuperació de la 
Memòria  Històrica,  establint-se  aquelles  modalitats,  a  través  de  les  bases 
reguladores  corresponents,  per  a  que  puguen  acollir-se  aquelles  iniciatives, 
accions,  persones  particulars  o  jurídiques,  assocacions,  etc.  susceptibles 
d'actuar en el referit àmbit.

2. ACCIONS RECOLZABLES.

2.1.-  Projectes  educatius  relacionats  o  vinculats  amb  la  recuperació  de  la 
memòria democràtica i/o memòria de la llibertat.

2.2.-  Projectes  d'investigació,  degudament  contrastats  científicament  com 
s'establirà  en  les  Bases  Reguladores,  que  aporten  coneixement  a  temes 
vinculats amb la memòria històrica.

2.3.-  Projectes  de  recuperació  de  la  tradició  i  cultura  populat  valenciana  en 
àmbits  com:  el  cant,  cançons  tradicionals,  el  ball,  el  folklore,  danses,  jocs, 
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gastronomia, instruments, etc.

3. FINANÇAMENT DE LES AJUDES.

La  concessió  de  les  ajudes  previstes  en  aquesta  convocatòria,  estarà 
condicionada  a  l'existència  de  fons  adequats  i  suficients  en  la  partida 
pressupostària corresponent dels pressupostos de l'Ajuntament de Xàtiva per a 
l'exercici corresponent.

CAPÍTOL X. CONTROL I AVALUACIÓ DEL PLA

ARTICLE 14.

El Regidor de/d’ __________ efectuarà el control del compliment d’aquest 
Pla durant el seu període de vigència.

En el primer trimestre de cada any, el Regidor de/d’ ________ presentarà 
davant del Ple un informe en què s’avaluï l’execució del Pla.

[Per a cada línia de subvenció es determinarà un conjunt  d’indicadors  
relacionats  amb  els  objectius  del  Pla,  que  es  recolliran  periòdicament  pels  
responsables del seu seguiment, i permetran conèixer l’estat de la situació i els  
progressos aconseguits en el compliment dels respectius objectius].

ARTICLE 15.

Finalitzada la vigència del Pla, abans de l’elaboració del següent i una vegada 
l’any com a mínim, el Regidor de/d’ ________ ha de presentar davant el Ple una 
actualització dels plans en una Memòria en què es contemple, almenys, el grau 
de compliment del Pla, l’eficàcia i l’eficiència de l’atorgament de subvencions en 
consecució dels objectius i els efectes pretesos i conclusions, amb proposta de 
suggeriments per a l’elaboració del següent Pla Estratègic de Subvencions.”

Vist el dictamen emés el 16 de novembre de 2016, per la Comissió Municipal 
Informativa  Permanent  Sociocultural  i  Promoció  Econòmica,  per  majoria  dels 
seus membres:  (dues abstencions dels dos Regidors del PP i una del Regidor 
de Ciudadanos)  i el vot favorable de la resta de Regidors.

Vist l'Informe emés pel Director de l'Àrea Cultural amb la fiscalització favorable 
de la Interventora Municipal de Fons.

Considerant  que,  realitzada  la  tramitació  legalment  establida  i  vista  la 
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competència del Ple, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, ACORDA:

Únic. Aprovar  el   Pla  Estratègic  de  Subvencions,  com    instrument 
d'organització de les polítiques públiques, que tinga com a finalitat  el  foment 
d'una activitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública, de 
caràcter plurianual i amb caràcter previ al naixement de les subvencions, tal i  
com ha quedat transcrit anteriorment.

Intervencions:

Pilar Gimeno, manifesta que aquest instrument reflexa la idea de l’equip 
de Govern i de Compromís  de traure a la gent i  fer-la participar per mig de 
subvencions  en  activitats  i  projectes  dintre  de  la  nostra  ciutat.  Que  no  sols 
reflexa les subvencions ja establertes, sinó que va més enllà.

Miquel  A.  Lorente,  diu  que  es  necessàriament  un  marc  estratègic  de 
subvencions,  un  espai  per  poder  subvencionar.  Hi  ha  altres  línies  per  poder 
subvencionar. En definitiva, s’estan definint unes accions que son necessàries 
de ser recolzades per aquest Ajuntament.

Ignacio Reig, afegir que es tracta de complir la Llei 38/2003, que hi ha que 
transposar  a  la  normativa municipal  i  que queden reflexades totes les  àrees 
municipals, el seu vot serà favorable.

9è.-  EXP.  NÚM.  3353/2016,  ASSIGNACIÓ  DE  NOMS  A  DIVERSOS 
CARRERS EN ANNAUIR.

Vist  l'expedient instruït per a la tramitació de l'expedient, en el que consta:

Que com a conseqüència de la finalització de les obres d'urbanització de 
les  unitats  d'execució  nombres  17  i  19  de  la  pedania  d'Annauir,  es  troben 
diversos carrers de la població sense assignació de nom.

Que després de reunió amb l'alcalde pedaneo, s'han proposat diversos 
noms destinats a aquests carrers,  que arrepleguen la nomenclatura popular i  
tradicional que els veïns atorguen a les citades vias públiques, en concret:

- Carrer de la Llibertat.
- Carrer dels Tarongers.
- Carrer de la Pinada.
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Vist l'informe del director de l'area de cultura i director de l'arxiu municipal 
de  Xàtiva,  sobre  proposta  de  nom  de  diversos  carrers  del  poblat  annexe 
d'Annauir, en el que s'informa positivament els noms escollits.

Consultat el vigent planejament de Xàtiva i en concret la corresponent a 
aquesta pedania.

Considerant el que es disposa en el Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, 
pel  qual  s'aprova  el  Reglament  de  Població  i  Demarcació  Territorial  de  les 
Entitats Locals, així com en l'article 22.2 de la Llei de Bases de Règim Local, 
sobre la competència del Ple de la Corporació. 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, ACORDA:

Primer. Denominar,  amb els  noms que  seguidament  s'assenyalen,  les 
vies urbanes del casc urbà d'Annauir, amb expressió de la referència sobre el 
plànol, la situació i els punts d'identificació que s'indiquen. 

Carrer dels Tarongers:
Lindará pel nord amb els inmobles ubicats en les parcel·les cadastrals 1170206, 
1170205 i  1171701, pel Sud amb sol no urbanitzable; per l’Est amb el carrer  
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Llibertat y per l’Oest amb la Ctra. d’accés d’Annauir.

Carrer de la Pinada:
Lindará pel  nord amb zona verda i  sol  dotacional  esportiu,  pel  Sud amb els 
inmobles ubicats en les parcel·les cadastrals 1170201 a 1170205 i 1171701; per 
l’Est amb el carrer Llibertat i per l’Oest amb la Ctra. d’accés d’Annauir.

Carrer Sequer:
Aquest carrer comprendrà el antic carrer sequer així com la nova prolongació del 
mateix.  Lindará  pel  nord  amb  els  inmobles  cadastrals 
1071617-16-15-14-13-18-19  i  1171302-19-07;  pel  Sud  amb  zona  verda  i  sol 
dotacional esportiu; per l’Est amb el carrer Llibertat i per per l’Oest amb la Ctra.  
d’accés d’Annauir.

Carrer Llibertat:
Lindará pel Nord amb el Carrer del Sol; pel Sud i Est amb zona no Urbanitzable i 
per l’Oest amb les illes 10728, 11713, 11719 i 11717 i amb el carrer Mare de Deu 
dels Angles, el carrer Sequer, el carrer de la Pinada i el carrer dels Tarongers.

Segon. Notificar l'acord, juntament amb el plànol identificatiu dels carrers, als 
propietaris afectats, a l'Oficina de correus, a la comissaria de la policia nacional, 
parc de Bombers i als departaments municipals de policia, cadastre i urbanisme.

Intervencions:

Pilar Gimeno, manifesta que son uns noms elegits pels veïns, que son els 
que normalment utilitzen per anomenar als carrers, aquesta va a ser la pràctica 
del nou govern, per tant el seu vot es a favor.

Miquel A. Lorente, manifesta el seu vot a favor de la proposta, que naix de 
la pròpia pedania.

Ignacio Reig, aclareix que el tràmit habitual per a l'assignació de noms a 
carrers, primer es que es tracte per la Comissió sòcio-cultural, i després a la de 
Foment.  En  aquest  cas,  com  hi  havia  una  proposta  per  part  dels  veïns, 
simplement en un informe del cap d'àrea s'ha passat directament a la Comissió 
de Foment. Diu que en breu estarà el tema en la denominació de "El Mistero", i  
que  te  una  proposta  dels  veïns,  però  com que  no  estan  tots  d'acord  deurà 
tractar-se primer en la  Comissió  sòcio-cultural  i  posteriorment  assignar  en la 
Comissió de foment.

10è. RESOLUCIONS  D'ALCALDIA
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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 487 al 513 (corresponents a la segona quinzena del mes 
d’octubre de 2016).

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.  
    

11è. DACIÓ DE COMPTE MATÈRIES DELEGADES EN LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL.

11.1.-  EXP. NÚM.  478/2016 DONAR COMPTE SOBRE L’APROVACIÓ 
DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA 
ENTRE APLICACIONS. 

Pel  Secretari  s'informa  que  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  14  de 
novembre  va  aprovar  la  modificació  del  pressupost  per  transferència 
d’aplicacions  de  diferent  àrea  de  gestió,  mitjançant  acord  del  tenor  literal 
següent:

“Se n’adona dels antecedents de l’expedient on consta providència del  
regidor d’Hisenda proposant l’inici d’un expedient de modificació del pressupost  
per transferència de crèdits entre aplicacions.

Vist que existeixen operacions d’adjudicacions que venen arrossegant-se  
des de 2009 per a la construcció  del  centre cultural,  que caldrà anul·lar  per  
poder transferir els crèdits disponibles.

Vist  que pel  regidor  de  promoció  econòmica es  proposa transferir  del  
capítol 4 al 2 els crèdits assignats al Consell Agrari, ja que no es tracta d’una  
subvenció sinó de despeses realitzades per l’Ajuntament a proposta del Consell  
Agrari.

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  les  bases  d’execució  estableixen  que  en  casos  d’urgència  
l’expedient  podrà  ser  aprovat  per  la  JGL,  havent-se  de  donar  compte  a  la  
Comissió d’Hisenda en la primera sessió que celebre.

Atés que és urgent l’aprovació de les factures, per tal que no es vegen  
afectats les ràtios de morositat i període mitja de pagament als proveïdors.
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Vist l’informe favorable del  director de l’àrea i  que l’expedient  ha estat  
fiscalitzat de conformitat per la Interventora.

La JGL, per unanimitat i sense debat previ ACORDA:
Primer:  Justificar  la  urgència  de  l’acord  amb  la  necessitat  de  dotar  

pressupostàriament les aplicacions de defensa jurídica, medi ambient contracte  
recollida de gossos i subministrament d’aigua per EGEVASA, per tal d’accelerar  
el pagament de factures.

Segon:  Anul·lar  les operacions AD núm 855/16 i  854/16, pel  saldo no  
realitzat, de Fomento de Construcciones i Contratas i Santiago Tormo Esteve,  
per un import total de 23.584,32€.

Tercer: 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
1510.62800.S Projectes fons especial per a la inversió local......................3.834,00
1650.62303.S Pla Eficiència energètica.........................................................129,18
2310.62500.S Inversió nova en serveis d'equipament................................3.694,51
3340.62200.S Edifici centre cultural xàtiva................................................23.584,32
3380.62900.S Adeqüació i equipament Museu Faller.................................3.408,68
4120.48000            Actuacions en agricultura (Consell Agrari Local)                     .................  8.000,00
TOTAL TRANSFERÈNCIES NEGATIVES....................................................42.650,69

Transferències positives
Aplicació                Descripció                                                                                     .................................................................................  Import
4120.22699 Agricultura. Material tècnic i especial...................................8.000,00
1720.22609.S Medi ambient despes diverses altres activitats....................5.000,00
9200.22603.S Admon. General. Defemsa jurídica....................................10.000,00
1610.22105.S        Aigua. Subministrament i altres EGEVASA                            ........................  19.650,69
TOTAL TRANSFERÈNCIES POSITIVES......................................................42.650,69

Quart: Ordenar la publicació de l’edicte d’aprovació de la modificació de  
crèdits en el Butlletí Oficial de la Província.

Cinquè:  Donar  compte  d’aquest  acord  a  la  Comissió  d’Hisenda en  la  
primera  sessió  que  celebre,  a  l’Oficina  Pressupostària  i  als  departament  
corresponents per al seu coneixement i efectes”.

Vist que la Comissió d’Hisenda ha sigut informada de l'expedient, el Ple 
de la Corporació es dóna per assabentat de l’acord de la Junta de Govern Local  
de  14  de  novembre  sobre  aprovació  d’una  modificació  del  pressupost  per 
transferència d’aplicacions de diferent àrea de gestió.
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12é. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS:

12.1.- MOCIÓ  PRESENTADA  PELS  PORTAVEUS  DELS  GRUPS 
POLÍTICS  PSOE,  EUPV:AC,  COMPROMÍS,  PP  I  CIUDADANOS  PER 
L'ELIMINACIÓ  DE  LA  VIOLÈNCIA  CONTRA  LES  DONES,  DIA  25  DE 
NOVEMBRE.

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 dia 23 de novembre de 2016, 
registre d'entrada número 9660, sobre la eliminació de la violència contra les 
dones, dia 25 de novembre, amb el següent tenor literal:

“En  2016,  fins  el  mes  de  setembre  han  estat  assassinades  a  l'Estat  
Espanyol  43  dones  i  2  menors,  i  hi  ha  9  assassinats  de  dones  més  en  
investigació  segons  dades  de  la  Coordinadora  Feminista  de  València  i  
malauradament aquesta xifra haurà quedat desfasada quan debatrem aquesta  
moció.

El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l'Assemblea  
General de l'ONU va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de 
l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Una data que ha de servir, per a  
la  reflexió  per  part  de  tota  la  societat,  però  també  per  a  la  renovació  dels  
esforços per part de totes les institucions polítiques i socials, per lluitar contra  
aquesta xacra.

Els assassinats conformen la màxima representació de les  formes de 
violència masclista que continuen sotmetent les dones en tots els àmbits de 
la seua vida, i  que representen una greu i  sistemàtica vulneració dels drets  
humans  de  dones  i  xiquetes,  més  de  la  meitat  de  la  població.  Aquestes  
violències  tenen  el  seu  origen  i  nucli  en  la  pervivència  d'un  sistema  social  
heteropatriarcal, present a totes les estructures de la societat, que no considera  
la igualtat un autèntic dret de les dones. L´expressa a les lleis escrites mentre  
que a la vida real manté rols i  responsabilitats diferenciats, resta credibilitat i  
autoritat  a  les  dones,  cosifica  el  seu  cos  i  consolida  pautes  culturals  que  
transmeten i reprodueixen estereotips que posen l´accent en les responsabilitat i  
culpabilitats  de  les  dones,  que  sobrevalora  el  que  és  considerat  masculí  i  
devalua i invisibilitza el que és considerat femení. Presenta com a normal que és  
la seua responsabilitat cuidar dels altres, que el seu treball és de menys qualitat,  
que moltes agressions es deuen al comportament d´elles i que les institucions, la  
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societat o la seua parella tenen dret de decidir per elles. No es tracta de sexe  
fort i sexe dèbil, i és tot això el que fa vulnerables les dones.

És  per  tot  això  que  malgrat  les  reiterades  declaracions  en  contra  d
´aquesta violència, els assassinats que se´n deriven no disminueixen, així com  
tampoc les xifres de les agressions que tenen consideració de delicte penal. És  
necessari que les institucions públiques manifesten el seu rebuig a la violència  
cap a les dones i que les seues declaracions es facen realitat cada dia amb la  
coherència de les accions.

Segons l´Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, a l´Estas  
Espanyol  més d´una de cada cinc  dones majors de 15 anys (22%) ha patit  
violéncia física o sexual per part de la seua parella i menys d´una cinquena part  
ho ha denunciat. La violència masclista és la primera causa de mort prematura  
entre les dones, el masclisme mata i ha de ser una qüestió política de primer 
ordre.

És especialment preocupant el grau de presència de la violència contra  
les dones entre joves i adolescents, que mantenen perfils de submissió i zels, i  
ens indica que no estem anant per on cal en educació i prevenció. Cal denunciar  
la  LOMQE  (Llei  Orgànica  de  Millora  de  la  Qualitat  de  l´Ensenyament)  que  
elimina els valors coeducadors.

És també especialment preocupant la situació internacional que obliga a  
migracions i desplaçaments per motius econòmics i per persecucions i conflices  
bèl·lics,  deixant  en  aquests  processos  les  xiquetes  i  dones  en  situacions  
gravíssimes d´exposició a patir violències.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, ACORDA:

Primer. L’Ajuntament de Xàtiva dedica un   sentit i dolorós record a la 
memòria de totes les dones assassinades per violència de gènere, al temps 
que  expressa  el  seu  rebuig  a  totes  les  manifestacions  d´aquesta  violència, 
redobla el seu compromís amb les víctimes i declara la tolerància zero amb els 
maltractadors.

Segon.   L’Ajuntament  de  Xàtiva  declara  la  seua  voluntat de  fer  de  la 
prevenció contra les violències masclistes i la desigualtat una política prioritària 
i transversal, que impregne totes les polítiques desenvolupades a través de les 
seues regidories.

Tercer. L’Ajuntament de Xàtiva es compromet a dissenyar estratègies d
´actuació  i  elaborar  els  pressupostos  municipals  amb  perspectiva  de 
gènere, i això pel que fa a la violència contra les dones vol dir, 

a.- Conèixer la realitat local respecte dels maltractaments, per detectar on 
cal actuar i on cal previndre.
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b.- Elaborar un pla de formació del funcionariat, la totalitat de treballadors i 
treballadores municipals per tal que siguen sensibles i tinguen estratègies per 
treballar les polítiques de gènere i contra la violència.

c.- Introduir entre les prioritats municipals la protecció i assitència a les 
dones que pateixen violència de gènere.

d.- Desenvolupar estratègies de prevenció i accions contra la violència de 
gènere  des  dels  àmbits  educatiu,  cultural,  festiu,  laboral,  d´incentivació  de  l
´associacionisme  de  les  dones,  sanitari,  d´assistència  social,  dins  les 
competències  municipals  i  tenir-ho  com  a  criteri  transversal  en  qualsevol 
activitat municipal.

Quart. L'Ajuntament  de  Xàtiva  es  compromet  a  facilitar,  a  través  dels 
mitjans  públics  dels  quals  disposa,  tot  tipus  de  campanyes dirigides  a  la 
prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i homes i  
de la violència masclista.

Cinquè. L'Ajuntament  de  Xàtiva,  com  entitat  subvencionadora,  es 
compromet a no subvencionar actes en les quals l´entitat organitzadora utilitze 
com a reclam publicitari el cos de les dones de forma sexista.

Sisé. Dissenyar  d´un  pla  d´acció  específic  per  a  la  prevenció  i 
eradicació de la violència de gènere en la adolescència, amb els valors de la 
coeduació, la cooperació i el recpecte a la diversitat afectivo-sexual, i que ha de 
constar d´objectius, accions i calendari, amb la voluntat d´involucrar i dinamitzar  
amplis  sectors  socials  i  ha  de  ser  convenientment  dotat   als  pressupostos 
municipals.

Seté.  Així mateix volem fer arribar a les diverses administracions de la 
Generalitat  i  de  l´Estat  la  nostra  preocupació  per  l´abandonament  d
´actuacions  públiques per  protegir  les  víctimes  de la  violència  de  gènere  i 
demanar que consideren  la violència de gènere un tema d´Estat, d´entre els 
problemes  més  greus  i  urgents  a  resoldre.  Que  assignen  els  recursos 
pressupostaris adients perquè la lluita siga efectiva i que aquests no poden ser 
disminuïts per cap motiu, ja que amb la situació de crisi  que pateix la nostra 
societat la vulnerabilitat de les dones augmenta i es fan més necessaris encara.

Vuitè. Exigir els Governs que apliquen i desenvolupen la  Llei Integral  
de Mesures de Protecció Contra la Violència de Gènere (BOE 1/2004) i la Llei  
Integral  contra la violència sobre la Dona (DGV 7/2012), que siguen dotades 
convenientment així com avaluades, que es publiquen dades, les actuacions i les 
conclusions.
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Novè. Demanar al Govern de l´Estat que es desenvolupe i implemente el 
Conveni d´Istanbul i el compliment de les recomanacions de la  CEDAW. Que 
es  reformen  les  lleis  perquè  estiguin  reflectides  totes  les  formes  de 
violència contra les dones.

Desè. Que  s´eliminen  les  traves  a  les  dones  migrants  en  situació 
irregular per accedir a les mesures d´atenció integral i protecció efectiva contra 
la violència de gènere i que es faça efectiva la possibilitat de rebre asil o refugi 
polític per motius de persecusió per violència masclista, opció sexual i d
´identitat de gènere.

Onze. Reivindicar  les  competències  municipals  en  matèria  d´igualtat, 
prevenció i ajuda contra la violència de gènere i oposar-se a la pretensió del 
Govern de l´Estat de buidar d´atribucions els ajuntaments, a més d´exigir-ne el  
finançament necessari.

Dotze. L'Ajuntament de Xàtiva s'adhereix a la Declaració de 2017 com a 
“Any contra la Violència de Gènere”, impulsada per la Comissió de la Condició 
Jurídica i Social de la Dona -CSW61- pertanyent a ONWOMEN, i amb això el 
compromís de desenrotllar una política municipal activa, integral, participativa i 
coordinada en favor de la igualtat i contra la violència cap a les dones jóvens i 
adolescents,  a  més d´augmentar  les  partides  destinades a igualtat  i  a  lluitar 
contra la violència de gènere.

Tretze. Comunicar  l’acord  plenari  al  Govern  Central,  al  Consell  de  la 
Comunitat Valenciana, a la Diputació Provincial i a la Federació de Municipis i  
Provincies.

Intervencions:

Pilar García, s’uneixen a aquesta proposta, igual que ho han fet sempre 
des  de  que  estan  a  l'oposició,  a  totes  aquelles  mocions  que  rebutjaven  la 
violència, perquè esta no entén de colors, i vol fer un xicotet homenatge del títol  
que triaren per a una de les lectures el 25 de novembre "Si dol no es amor".

Pilar Gimeno, fa en principi una primera reflexió sobre les dades, a data 
21 de novembre de 2016, les assassinades per violència masclista son 39, hi ha 
que tenir en compte que faltarien les prostituïdes i les que han mort després, 
elevant aquesta xifra a un poc més 90 en l'actualitat, estem molt lluny d’eradicar 
este problema. Una segona reflexió seria treballar per a que la societat entenga 
que la dona que pateix violència masclista no pot quedar sola, necessiten que 
tots  i  totes  ho  recolzen.  Queda  molta  feina  per  fer,  l'ultima  reflexió  es  que 
necessiten la implicació de totes i tots i també dels homes.
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Francesca Chapí, diu que es tracta d'un Manifest consensuat per totes i 
per tots, i vol  agrair a la ciutadania el dia d'ahir, als centres educatius, sanitaris i  
a  l'ajuntament,  que  la  manifestació  fa  ser  digna,  i  transmetre-ho  a  les  altes 
instancies.  Manifesta  que  cal  renovar  tots  els  esforços  que  son  positius  i 
il·lusionar a la gent, han fet moltes campanyes,  reactivant el paper de la dona 
per a que siga protagonista, evidentment estem en el camí de la igualtat.

El Sr. Alcalde-President, explica que estan orgullosos d'esta Ciutat i d'este 
govern, perquè en este punt d’eradicar la violència contra les dones, es un punt  
clau  en  l'agenda  del  govern  d'esta  ciutat.  Diu  que  en  els  últims  anys,  els 
col·lectius feministes, han començat i obert un camí de conscienciació, el que ha 
portat  a  que  els  propis  col·legis,  els  centres  de  Salud,  comencen a  prendre 
consciencia. Per tot açò, diu que  es hem de sentir orgullosos com a xativins. Es 
un govern que esta avançant en este aspecte, i més enllà del treball que s’està 
fent des d'el Consell de les Dones, que es merescut, i del Pla Integral contra la 
violència  de  gènere,  també  s'esta  treballant  en  la  màxima  atenció  aquestes 
víctimes de violència de gènere, amb la implantació o sol·licitud que s'ha fet al  
Ministeri, per a que la Policia Local tinga accés a les dades de les víctimes i 
puga fer eixe seguiment a través del sistema VIOGEN, i que també s'ha fet una 
sol·licitud aprovada per la Conselleria de la implantació d'una oficina d'atenció a  
les víctimes de delicte. Finalitza dien que queda un llarg camí, però este govern i 
esta ciutat aconseguirà arribar a la igualtat plena.

12.2.-   MOCIÓ  PRESENTADA  PELS  PORTAVEUS  DELS  GRUPS 
POLÍTICS PSOE, EUPV:AC I  COMPROMÍS, PER INSTAR AL GOVERN DE 
L’ESTAT A ELIMINAR LA TAXA DE REPOSICIÓ D’EFECTIUS EN LA FUNCIÓ 
PÚBLICA.

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 dia 23 de novembre de 2016, 
registre d'entrada número 9661, per instar al Govern de l’Estat a eliminar la taxa 
de reposició d’efectius en la funció pública, amb el següent tenor literal:

“Els llocs de treball oferts per les administracions locals valencianes han caigut  
en  l'últim lustre  un 87% com a conseqüència  de les  limitacions a l'ocupació  
pública  imposades  pel  RDL 20/2012  i  les  successives  lleis  de  pressupostos  
generals de l'Estat.
Aquest plantejament polític només ha aconseguit reduir la qualitat i els serveis a  
la ciutadania, generant precarietat, cosa que fa necessària una crida perquè el  
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Govern d'Espanya promoga un canvi urgent en la legislació que permeta cobrir  
vacants, reduir interinitats i garantir la prestació de serveis de qualitat.

Organitzacions  polítiques,  sindicals  i  professionals  del  sector  públic  han  
denunciat  que des del  començament oficial  de la crisi  econòmica actual,  les  
causes de la qual tenen el seu origen en decisions polítiques contràries a la  
intervenció pública per a corregir el model productiu, un dels elements afectats  
ha sigut l'ocupació pública, que al País Valencià ha significat una reducció de  
1.000 ocupacions de mitjana per any.

En  les  administracions  locals  del  País  Valencià,  les  restriccions  polítiques  a  
l'ocupació, i  en concret a l'ocupació pública de caràcter permanent (personal  
laboral indefinit o funcionaris de carrera) tenen conseqüències nefastes.

A partir de les dades brutes d'oferta pública d'ocupació entre els anys 2008 i  
2013 es poden plantejar algunes conclusions al voltant d'aquesta qüestió.

De  l'anàlisi  de  les  dades  brutes  del  període  de  referència  es  desprèn  amb  
caràcter  general  que  fins  a  2009  es  manté  un  impuls  inercial  de  l'ocupació  
pública  oferta.  A  partir  d'aquest  moment  el  descens  és  sistemàtic  caient  
brutalment l'oferta d'ocupació.

2008-2009 2008-2013

València +31% -91%

Alacant +12% -82%

Castelló -33% -90%

Total País Valencià +8,8% -87%

2008-201

3
2008 2009 2010 2011 2012 2013

València 598 786 460 239 67 55

Alacant 634 713 414 164 108 114

Castelló 378 253 244 147 39 39

Total 1.610 1.752 1.118 550 214 208
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La caiguda de 2010 coincideix amb la primera reducció en el marc de la llei dels  
PGE de la taxa de reposició d'efectius, restricció a la incorporació de personal  
que s'ha mantingut i fins i tot endurit fins a l'actualitat.

Dins  d'aquesta  política  de  restriccions  s’ha  de  cridar  l'atenció  sobre  l'ínfim  
percentatge de persones amb discapacitat que han pogut accedir a l'ocupació  
pública  en  aquest  període,  ja  que  mentre  l'article  59  de  l’Estatut  Bàsic  de  
l’Empleat Públic, indica que “en les ofertes d'ocupació pública es reservarà un  
contingent no inferior al set per cent de les vacants per a ser cobertes entre  
persones amb discapacitat”, de les 3.602 places de l'oferta pública acumulada  
en  el  període  de  referència  solament  41  (el  0,88%)  s'han  reservat  al  torn  
restringit de persones amb discapacitat. Xifra molt allunyada de la previsió de  
l’EBEP.

L'Administració local no té capacitat legislativa, i la seua autonomia (encara que  
predicada constitucionalment) és realment menor que la de la resta de nivells  
administratius bàsics. Això es tradueix en la pràctica que els controls coercitius  
que pateix, via supervisió de la Delegació del Govern, incideixen més en les  
restriccions normatives a l'ocupació pública que en la resta d'administracions  
territorials.

El nivell de convocatòries descendeix al llarg del període de referència en tots  
els territoris i en tots els tipus de convocatòria, el nombre de convocatòries en  
l’any 2013 és molt inferior en tots els ítems que en l’any 2008.

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
PLE ORDINARI NÚM.11, DE 26 DE NOVEMBRE DE 2016

59



En  definitiva,  el  nivell  d'ocupació  pública  estable  en  l'Administració  local  
valenciana cau dràsticament sense reposar suficientment els efectius necessaris  
per a garantir  la prestació dels serveis mitjançant ocupació de qualitat  i  amb  
independència i professionalitat acreditada a través de procediments de pública  
concurrència  i  mecanismes  selectius  adequats.  L'augment  de  la  temporalitat  
(amb una mitjana de 120 convocatòries per any de treball temporal, unes 40 de  
començament d’any 2014 ençà), la privatització de serveis o la seua disminució  
són les  conseqüències,  no  excloents  entre  si,  d'aquest  procés de destrucció  
d'ocupació pública estable.”

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, ACORDA:

Únic. Instar  al  Govern  de  l’Estat  i  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions 
Públiques perquè procedisca a modificar la política de restricció a l’ocupació 
pública estable i de qualitat que els serveis a la ciutadania demana, procedint a 
eliminar la taxa de reposició d’efectius que està llastrant i precaritzant la funció 
pública.

Intervencions:

María  José  Pla,  manifesta  que no  comparteixen  la  primera  part  de  la 
moció, el començament de la crisi econòmica no es va reconèixer pel govern en 
el  seu  moment,  el  que  va  fer  que  les  mesures  aplegaren  quan  la  societat 
espanyola ja patia durament les conseqüències de la crisi, pensen que la mesura 
de la limitació de l'ocupació pública va ser necessària però dràstica en aquell  
moment  per  falta  de  tresoreria,  i  que  no  es  podia  suportar,  ampliar-la  era 
impensable. Reconeixen una eixida, encara que lenta, diu que es el moment que 
el govern d’Espanya modifique les polítiques de restricció  a l'ocupació pública, i  
que així millore els serveis als ciutadans, servei de qualitat, sempre al·legant la 
responsabilitat de cada administració i acatant les seues obligacions. 

Cristina Suñer, diu que el vot del seu grup es a favor. Explica que la taxa 
de reposició es la ratio que determina el número de funcionaris de nou ingrés 
que es poden incorporar a una Administració Pública, en funció de les baixes 
que s’hagen  produït  en  l'any  anterior.  La  Taxa  de reposició  ve  marcada per 
l'Estat,  cal  dir  que  des  de  l’any  2003 fins  al  any  2008 la  taxa  de  reposició 
permesa era del 100%, l’any 2009 la taxa fa ser del 30%, contradit l’exposició 
que ha fet la companya del grup popular, l’any 2010 la taxa va ser del 15%, els  
anys 2011,2012,2013 i 2014 va ser del 10%, però no més per aquells sectors de 
l’administració marcats com a prioritaris. En l’any 2015 igual a l’any anterior, però 
per als sectors prioritaris s’eleva la taxa al 50%. En l’any 2016 amb la sortida de 
la crisi semblava que anava a incrementar-se al 1005 però la realitat es que no 
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s’ha permès,  i  seguim en eixa taxa del  10% i  no més per a sectors que es 
consideren prioritaris, per a que s’entenga de cada 10 funcionaris que se’n han 
anat només ha entrat a treballar un a l’Administració pública, tot açò ha fomentat 
l’increment de la contractació irregular en totes les administracions públiques, 
sent  l’Ajuntament  de  Xàtiva  un  clar  exemple,  havent-se  contractat  a  104 
treballadors de manera fraudulenta sense seguir els terminis que marca la llei, 
que  pràcticament  representa  el  50%  de  la  plantilla.  Diu  que  l’accés  a 
l’administració pública ha de ser transparent, atenent als mèrits i la capacitat, per 
tant, l’Estat els ha de deixar reposar al 100% els efectius que desapareixen de 
les administracions. Diua que a Xativa per primera vegada i després de fa 20 
anys s’ha tret una oferta pública d’ocupació en els límits que els marca la llei, no 
més permetent traure una plaça de treballadora social i la del intendent de la 
Policia  Local,  per  tant,  volen  deixar  de  precaritzar  el  treball  a  l’administració 
pública, i que es passen unes proves, i se valoren els mèrits i la capacitat, sent 
l’objecte d’aquesta moció exigir-li al govern que els deixe contractar, reposar les 
taxes i  que els  deixe tindre personal  format,  i  que s’elimine una vegada per 
sempre la taxa de reposició amb les limitacions que te el govern actualment.

Miquel Alcocel, en principi diua que recolça la moció, per a demanar-li al 
govern de l’estat que deroge aquesta normativa. Les lleis no son neutres, venen 
a reflexar l’interès del govern. En la primera dècada del segle XXI es va produir 
un  desgavell  i  un  frau  de  llei  en  la  incorporació  de  personal  públic  a  les 
administracions  públiques,  que  en  aquest  Ajuntament  suposa  més  de  100 
persones contractades irregularment,  que tot  açò s’ha  produït  mentre  estava 
governant el partit popular. Donat el canvi essencial de les ultimes eleccions per 
governs progressistes en molts ajuntamenst on governava el partit popular,  per 
a  regularitzar  eixes  situacions,  el  partit  popular  blinda  les  plantilles  dels 
ajuntaments  i  no  deixa  que  es  facen  eixes  regularitzacions  mitjançant  els 
processos selectius corresponents. El partit popular el que fa es configurar una 
administració al seu gust i no deixa que els governs de progres regularitzen i 
facen el  que diu  la  Llei,  proveir  les  places mitjançant  processos de selecció 
transparents i igualitaris. Per tot açò, està moció es molt important perquè esta 
marcant  el  desenvolupament  de  les  administracions  a  tots  els  nivells,  tant 
autonòmics com locals. Sembla un atemptat greu contra l’autonomia municipal, 
limitar  la  configuració  de  les  seues  polítiques,  en  definitiva  es  una  falta  de 
democràcia.

Ignacio  Reig,  manifesta  que  subscriuen  la  moció,  d’instar  a  l’Estat  la 
eliminació de la taxa de reposició en la funció pública, destaca el fet de la baixa 
contractació de persones amb discapacitat. La inversió i la demanda cauen, es 
una responsabilitat de tots reinvertir, com va ser el Pla E, Pla Zapatero i el pla 
Camps,  en canvi respecte a la ocupació pública es la congelació de l’oferta 
d’ocupació,  la  reducció  de  la  taxa  de  reposició  i  l’allargament  de  l’edat  de 
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jubilació. 

12.3.-  MOCIÓ  PRESENTADA  PELS  PORTAVEUS  DELS  GRUPS 
POLÍTICS PSOE, EUPV:AC I COMPROMÍS SOBRE IMPAGAMENT ENTITATS 
FINANCERES A COMUNITATS DE VEÏNS/ES.

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 dia 24 de novembre de 2016, 
registre d'entrada número 9707, sobre impagament de les entitats financeres a 
comunitats de veïns/es, amb el següent tenor literal:

“En la nostra ciutat han proliferat impagaments per part de les entitats financeres  
respecte a les quotes de la comunitat de veïns, tal com han manifestat diversos  
veïns/es de Xàtiva. Aquesta situació forma part de la dinàmica estatal, de fet la  
banca i els promotors immobiliaris acumulen el 53% de les quotes pendents de  
pagament en les comunitats de veïns, segons les dades del Consell General de  
Col·legis  d'Administracions  de  Finques.  El  Dret  de  Propietat  implica  per  al  
propietari  la capacitat  d'exercir  determinats drets i  l'obligació de complir  amb  
diferents deures. La principal obligació dels propietaris en un edifici sotmés al  
Règim de Propietat Horitzontal és fer front a les despeses que li corresponen  
repartits entre tots els propietaris en conformitat al que preveu l'article 9 de la  
Llei de Propietat Horitzontal.

L'incompliment  d'aquesta  obligació  ha  provocat  que  certes  comunitats  de  
propietaris s'hagen vist obligades a fer un major esforç econòmic per què els  
diversos elements i serveis comuns (ascensor, llum ...) funcionen correctament.

Aquesta circumstància, a part  de l'efecte negatiu que està produint sobre les  
febles finances d'un gran nombre d'edificis, ha generat un enorme malestar entre  
el  conjunt  de  propietaris.  Atenent  que  les  comunitats,  de  vegades,  han  vist  
desnonar aquests habitatges, precisament per la falta de pagament, als seus  
veïns de tota la vida; a instàncies d'unes entitats que, a més de rebre grans  
quantitats de diners públics per a resoldre els seus problemes, s'han convertit en  
un problema per a les comunitats, al no complir amb les seues obligacions.”

El  Ple  de  l'Ajuntament,  per  dinou  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 dos vots dels regidors del  
grup  municipal  Compromís),  cinc  abstencions  (els  cinc  regidors  del  grup 
municipal PP), i cap vot en contra , adopta el següent ACORD:
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Primer. Instar als bancs i entitats financeres el pagament de les despeses 
de  comunitat  dels  habitatges  de  la  seua  propietat,  en  aplicació  de  la  Llei 
49/1960, de propietat horitzontal.

Segon. Instar a les entitats bancàries que operen amb l’Ajuntament de 
Xàtiva a que presenten anualment una Declaració Responsable d’estar al dia en 
els pagaments a les comunitats de veïns de la ciutat.

Tercer. Oferir  la  mediació  i  assessorament  a  les  comunitats  de  veïns 
afectades.

Quart. Donar  compte  d'aquests  acords  als  grups parlamentaris  de  les 
Corts Valencianes, a les associacions de veïns del municipi, a la PAH València i  
a la direcció de les entitats bancàries que disposen d'oficines en aquest municipi.

Intervencions:

Jorge  Herrero,  manifesta  que  es  trobem  davant  d’una  complicada 
conjuntura  econòmica,  i  diu  que  les  entitats  financeres  estan  adjudicant 
habitatges per impagament de l’hipoteca dels anteriors propietaris, el banc amb 
l’adjudicació  es  converteix  en  copropietari  i  assumeix  els  mateixos  drets  i 
obligacions que qualsevol altre propietari, per tant, el banc es converteix en el 
nostre  veí.  Les  entitats  bancaries  s’estan  convertint  en  els  principals  veïns 
morosos de les comunitats de propietaris, però existeix el problema de trobar en 
el  banc una persona responsable com a propietari  per a reclamar les quotes 
comunitàries. Seguidament, explica que la única manera que te una comunitat 
de  propietaris  de  cobrar  el  deute  es  iniciar  una  acció  judicial,  i  la  pròpia 
organització FACUA consumidors en acció,  indica quin seria el procediment a 
seguir, per a solucionar aquest problema. Seguidament diu que estem davant un 
problema general que evidentment esta afectant a molts veïns i l’ajuntament no 
pot deixar de mirar, però també es cert, que estén davant d’un conflicte que es 
d’àmbit  totalment  privat,  per  tant  l’ajuntament  només  pot  prendre  mesures 
d’assessorament i la mediació, i sol·licitar a instancies superiors advertint d’un 
problema greu que afecten a molts veïns per a pal·liar aquesta problemàtica. 
Fins i tot, aquest ajuntament hauria de realitzar un estudi de la realitat a la nostra  
ciutat, sol·licitant als administradors i comunitats de veïns informació relacionada 
amb aquest problema, per tant de poder quantificar tan la quantitat d’immobles 
afectats,  com  l’import  del  deute  de  comunitat,  per  fer  arribar  a  les  entitats 
bancaries locals per poder mediar, instar perquè prenguin mesures als respecte, 
per tot açò entenem que el punt número 2 de la moció, requereix d’una base 
tècnica i jurídica que justifique aquest establiment de l’acord responsable d’estar 
al corrent en els pagaments a les comunitats de veïns de la nostra ciutat, explica 
que el problema entre els bancs i les comunitats de veïns pertanyen a l’àmbit 
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privat, per tot l’exposat el seu vot serà favorable si es retira el punt número 2 de 
la moció, en cas que no es retirarà aquest punt el seu vot seria d’abstenció.

Cristina  Suñer,  diu  que  recolzen  la  moció  d’impagament  d’entitats 
financeres a les comunitats veïnals, i que nosaltres com ajuntament al igual que 
tota  la  ciutadania  son  víctimes  de  les  entitats  financeres,  per  tant   prendre 
mesures com les que consten en aquesta moció son necessàries, i efectivament 
tal i com ha dit el company existeix la via judicial, però la majoria de vegades els  
que  els  manca  a  les  comunitats  de  propietaris  es  eixa  informació,  per  tant 
l’Administració  pública  es  la  que  te  que  facilitar  eixa  mediació  i  informació, 
manifestant que el seu vot serà a favor.

Miquel  A.  Lorente,  assenyala  que  aquesta  moció  tracta  d’escoltar  els 
problemes reials de la ciutadania de Xàtiva, es una moció que parteix de la gent,  
per veure com te que batallar amb els bancs per a que paguen eixa quota de la  
comunitat de veïns. Es una realitat de tota la societat. El col·legi d’Administradors 
de Finques diu que el 53% dels impagaments venen determinats per aquestes 
entitats  financeres,  que amb molts  casos es van fer  amb aquestes vivendes 
mitjançant els desnonaments, vulnerant un principi ètic fonamental que es  que 
qualsevol  persona tinga sostre,  i  a més a més, estes entitats financeres han 
rebut  molts  milions  d’euros  dels  recursos  públics,  aleshores,  els  problemes 
privats depenent del que es tracten se transformen en públic, i per tant, nosaltres 
com ajuntament de progres assumim aquesta responsabilitat perquè no podem 
girar l’esquena a tota aquesta gent. Passa a llegir els quatre punts de la moció, i 
acaba dient que no van a retirar el segon punt  de la mateixa.

Ignacio Reig, indica que recolzen completament la moció, explicant que 
son  moltíssimes persones les que han patit  el  problema del desnonament,  i 
s’han trobat avocades a pagar fins a pagar l’últim impost municipal. En canvi, la 
banca si te recursos per a evitar pagar  en molts casos les despeses generades. 
Explica que si els veïns paguen la comunitat els bancs també hauran de complir. 
Diu que vol aclarir que la moció presentada es va modificar lleugerament i  el 
punt dos queda redactat de la següent manera:  “Instar a les entitats bancàries  
que operen amb l’ajuntament de Xàtiva a que present anualment una Declaració  
Responsable d’estar al dia en els pagaments a les comunitats de veïns de la  
ciutat.” , i que el seu vot serà favorable.

Jorge  Herrero,  recalca  que  ells  el  que  volen  que  eixa  declaració 
responsable tinga un suport jurídic i tècnic, no és pot prendre un acord sense 
eixe tipus d’informe, perquè es tracta d’un àmbit privat, no públic.

12.4.- MOCIÓ  PRESENTADA  PELS  PORTAVEUS  DELS  GRUPS 
POLÍTICS PSOE, EUPV:AC I COMPROMÍS PER DECLARAR LA CIUTAT DE 
XÀTIVA ZONA LLIURE DE PARADISOS FISCALS.
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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 dia 24 de novembre de 2016, 
registre d'entrada número 9706, per declarar la Ciutat de Xàtiva zona lliure de 
paradisos fiscals, amb el següent tenor literal:

“Els  paradisos fiscals,  com a sistemes opacs pels  quals passa la  meitat  del  
comerç mundial, provoquen disfuncions en l´àmbit global i local. Amb impostos  
propers al  0% l´elusió fiscal  de les grans empreses per mitjà dels  paradisos  
fiscals  representa  una  discriminació  econòmica  per  a  les  petites  i  mitjanes  
empreses  que  no  poden  i/o  no  volen  fer-ne  ús.  L´elusió  fiscal  per  mitjà  de  
paradisos fiscals també disminueix la recaptació pública, per la qual cosa és  
més difícil finançar la despesa de serveis socials. A causa de la seva opacitat,  
els  paradisos  fiscals  faciliten  el  blanqueig  de  capitals,  la  corrupció,  el  
finançament del crim organitzat, de màfies i de grups terroristes, l´encobriment  
de tràfic d´armes i altres activitats contràries als drets humans i al bé comú.

Les greus conseqüències que comporten els paradisos fiscals han fet que  
diferents  actors  internacionals  (G7,  G20,  OCDE,  UE)  prenguin  mesures  per  
obligar a un control més gran sobre la utilització dels paradisos fiscals per part  
de grans empreses per eludir o evadir impostos. En aquest sentit, l´OCDE ha  
establert que les empreses multinacionals tinguin l´obligació de presentar una  
llista de totes les filials en cadascun dels països en què operen, així com les  
dades d´activitat econòmica i de pagament d´impostos en cadascun d´aquests  
països  (Country-by-country  reporting).  El  Govern  espanyol  ha  inclòs  aquest  
requeriment d´informació, que les empreses han de presentar a partir del 2016,  
però tot i així limita l´abast d´aquest tipus de mesura, ja que només es requereix 
a empreses que facturin més de 750 milions d´euros a l´any i s´impideix que  
sigui informació de divulgació pública.

Els  ajuntaments  poden  reduir  l´impacte  global  dels  paradisos  fiscals  i  
intentar  modular  el  comportament  fiscal  de  les  empreses  cap  a  pràctiques  
responsables per mitjà d´un control més gran dels concursos públics locals, per  
tal que aquests concursos tinguien lloc en condicions de lliure competència , i no  
de dumping fiscal, i vetllant per un sosteniment dels recursos públics.”

El  Ple  de  l'Ajuntament,  per  dinou  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 dos vots dels regidors del  
grup  municipal  Compromís),  cinc  abstencions  (els  cinc  regidors  del  grup 
municipal PP), i cap vot en contra , adopta el següent ACORD:
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Primer. L’Ajuntament es compromet a declarar, sense efectes jurídics, el 
municipi territori lliure de paradisos fiscals.

Segon.  L’Ajuntament  es  compromet  a  estudiar  dintre  del  marc  de  la 
legalitat,  la  possibilitat  d´introduir  mesures  que  valoren  la  contractació  amb 
empreses que tinguen conductes fiscals responsables.

Tercer.  L’Ajuntament  es  compromet  a  prendre  les  mesures  de 
transparència següents:

a. Fer públic el compromís d´aquesta moció a la ciutadania del municipi, a 
Oxfam Intermón, als grups parlamentaris municipals i a la comissió d´economia 
de la Comunitat Autònoma, als governs de la Comunitat Autònoma i d´Espanya, i  
al ministeri d´Hisenda.

b.  Compartir,  en  el  marc  de  la  llei  d’accés  a  la  información  i  de  la 
protección de dades,  amb altres municipis i  amb la ciutadania la información 
relativa a les decisions sobre les empreses que han rebut punts positius i les que 
no, segons la seua responsabilitat fiscal.

Intervencions:

Vicent Ribes, diu que en principi i per principis estan d’acord en el text de 
la moció, no obstant, el grup popular va abstindre's en la votació pels següents 
motius, no creu que el nostre municipi puga ser una zona que faja servir els 
paradisos fiscals per eludir o evadir impostos, ni creu que siga cosa d’ells, per 
tant s’abstindran.

Pilar  Gimeno,  recorda que el  25 de setembre del  2015 compromís  va 
presentar una moció sobre l’economia del be comú, en la qual es va acordar la 
creació d’una comissió mixta que definirà els criteris avaluables en matèria de 
responsabilitat  social  empresarial  per  part  de  l’ajuntament,  valorant-se  la 
transparència, el foment d’igualtat entre homes i dones, la protecció del medi 
ambient, l’ús del valencià, per aconseguir esta societat millor consideren que es 
necessari  el  foment a traves de l’administració pública d’estes pràctiques,  en 
este sentit consideren que aquesta moció es una ampliació de la ja presentada, 
per tant el que volen es que des de aquest govern es pose interès en la creació  
d’aquesta Comissió mixta,  que es la que portarà a terme el desenvolupament 
d’aquestes  mesures  que  evitarà  la  contractació  amb  eixes  empreses,  que 
portarà a Xàtiva a considerar-se que no es un paradís fiscal, per tant, el seu vot  
serà a favor.

Alfred Boluda, parla de que la desigualtat creix a tot el món però també al 
nostre estat espanyol, la diferència es cada vegada major entre rics i pobres, i  
per  sort  els  països  democràtics  tenen  una  ferramenta  per  a  distribuir  els 
recursos, que es la fiscalització justa i progressiva, una ferramenta que serveix 
per  a crear  una societat  més equitativa i  més cohesionada.  En estos països 
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democràtics l’evasió fiscal es cada vegada més gran, Espanya te el 72% del frau 
fiscal, de les grans empreses i grans fortunes que tenen els seues beneficis en 
paradisos fiscals, per tant ens correspon a nosaltres lluitar des de l’administració 
pública,  hem  de  reclamar  a  estes  empreses  criteris  ètics  responsables 
fiscalment, criteris fiscals que es podran aplicar en les contractacions mitjançant 
els plecs de condicions, per tant, podem reduir eixa desigualtat que cada vegada 
es més creixent, per tot açò el vot d’Esquerra Unida serà favorable.

Ignacio Reig, manifesta que el seu vot serà favorable, la lluita contra els 
paradisos fiscals i la lluita per la equitat ha de ser una constant.

12.5.-  EXP.  NÚM.  90/2016,  SUBSCRIPCIÓ  DE  DOS  CONVENIS  DE 
COL·LABORACIÓ  AMB L’IVAJ  (INSTITUT  VALENCIÀ  DE  LA JOVENTUT), 
PER  TAL  D’EMETRE  EL  CARNET  JOVE  I  CARNETS  D’ALBERGUISTA I 
ESTUDIANT INTERNACIONAL.

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.

Vist el acord de la Junta de Govern Local el 7 de març de 2016 el qual va 
adoptar  aprovar  els  textos íntegres (que obren a aquest  expedient)  dels  dos 
Convenis  de  col·laboració  entre  l'IVAJ  (Institut  Valencià  de  la  Joventut)  i 
l'Ajuntament de Xàtiva, un per a l'emissió del Carnet Jove i l'altre per a l'emissió 
dels Carnets d’Alberguista  i  Estudiant  Internacional,  així  com autoritzar  al  Sr. 
Alcalde, a subscriure aquestos dos Convenis amb l'IVAJ.

Vist que  en data 31 d´octubre de 2016 el IVAJ .GVA JOVE ens remeteix 
un correu, com a resultat de l'informe preceptiu de l'Advocacia de la Generalitat 
referent al conveni.

Atés el  tenor del  referit  informe de la GVA,  les consideracions jurídiques 
Sexta i Novena de l'informe s'ha tingut en compte l'entrada en vigor de la nova 
llei  40/2015,  d'1  d'octubre,  de  Règim  Jurídic  del  Sector  Públic.  Estes 
consideracions  ens  obliguen  a  modificar  el  referit  conveni  en  els  termes 
següents:

 Modificar la clàusula OCTAVA (termini de vigència)
 Afegir la clàusula NOVENA (creació d'una comissió de seguiment)
 Modificar l'últim paràgraf de la clàusula DESENA

Donat que se va  procedir a aprobar per acord de la junta de Govern els dos 
convenis Carnet Jove i Carnets d´Alberguista i Estudiant Internacional i que ara 
es necessari  l´aprovació de les modificacions propostes per  l´abogacia de la 
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GVA.
 

Vist el informe de la Directora d´Area Social sobre el procediment instrüit i  la 
fiscalització favorable de la Interventora de Fons Municipal.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, ACORDA:

Primer.  Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 7 de març de 2016 
sobre l´aprovació dels convenis Carnet Jove i Carnets d´Alberguista i Estudiant 
Internacional i aprovar  les modificacions propostes per l´advocacia de la GVA. 
de les clausules octava, novena i desena del  Conveni de col·laboració per a 
l'emissió  del  Carnet  Jove  entre  l'IVAJ  (Institut  Valencià  de  la  Joventut)  i 
l'Ajuntament  de  Xàtiva,    conforme a  les  clausules  modificades  del  Conveni 
Carnet Jove que deura constar del següent tenor literal:

“Octava. La vigència inicial d'este conveni serà de quatre anys, comptats a partir de la 
data de la seua firma, i en qualsevol moment abans de la finalització del termini previst 
les parts firmants del mateix podran acordar la seua pròrroga per un període de com a 
màxim fins a quatre anys addicionals, tramitant l'oportuna addenda al conveni d'acord 
amb el procediment establit en l'article 12 del Decret 174/2014, de 10 d'octubre, pel qual 
es regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.

Novena. Es crearà una Comissió de Seguiment, Vigilància i Control de l'execució del 
conveni i dels compromisos adquirits en el mateix, composta per dos representants de 
cada una de les parts firmants. Esta comissió resoldrà els problemes d'interpretació i 
compliment que puguen establir-se durant la vigència del conveni.

Desena.  El  present  conveni  podrà  rescindir-se  per  mutu  acord  de  les  parts  o  per 
incompliment d'alguna d'elles de les obligacions respectives, a l'efecte del qual la part 
que pretenga la resolució haurà de dirigir-se a la contrària en forma fefaent instant-li a 
optar pel pur compliment de les seues obligacions o acceptar la resolució en el termini 
màxim d'un mes. Constituirà causa expressa de resolució del conveni l'ús incorrecte del 
material,  i  especialment  l'emissió  de  carnets  a  persones  que  no  complisquen  els 
requisits d'elegibilitat. L'eventual resolució del Conveni no afectarà les actuacions que es 
trobaren en curs d'execució. Per a això, les parts firmants del conveni, a proposta de la 
Comissió de Seguiment, Vigilància i Control, establiran un termini improrrogable per a la 
seua finalització, transcorregut el qual es presentarà l'oportú arqueig de les liquidacions 
pendents, obtenint d'esta manera els saldos corresponents.”

Segon. Autoritzar al Sr. Alcalde, a subscriure aquest Conveni amb l'IVAJ 
del qual s’aprova la modificació.

Tercer. Notificar el present acord a l'IVAJ i comunicar-ho a l'Oficina de 
Gestió Pressupostària, als efectes procedents.
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13é.  DESPATX EXTRAORDINARI.

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 
estableix l'art. 51 RD. Leg. 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós 
de les disposicions  vigents  en matèria  de Règim Local  i  l'article  82  del  RD 
2.568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

13.1.- ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LES FALLES 
VALENCIANES PER A SER DECLARADES BE IMMATERIAL PER PART DE 
LA UNESCO. 

 Per part del Sr. Alcalde-President, es formula moció “in voce” sobre un 
escrit  presentat  per  la  Junta Local  Fallera,  pel  seu president  executiu,  el  Sr. 
Jesús  González  i  Sarión,  en  la  qual  demana  que  l’Ajuntament  de  Xàtiva 
s’adherisca a la  proposta feta en este cas per  a que les Falles Valencianes 
siguen declarades Be Immaterial per part de la UNESCO.

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

 A  continuació  el  Sr.  Alcalde-President,  dona  lectura  de  la  declaració 
institucional, del tenor literal següent:

“Entre els dies 28 de novembre i 2 de Decembre de 2016, a ADDIS ABEBA,  
ETIPOIA, tindrà   lloc,   una   CONVENCIÓ   PER   A   LA   SALVAGUARDA  
DEL    PATRIMONI    CULTURAL  IMMATERIAL   organitzada  pel  COMITÉ  
INTERGOVERNAMENTAL  PER  A  LA  SALVAGUARDA
DEL   PATRIMONI   CULTURAL   IMMATERIAL,  es   a   dir,   la   UNESCO,  on  
l'expedient de candidatura núm. 00859 per a la inscripció en 2016 en la llista  
representativa  del  patrimoni  inmaterial  cultural  de  la  humanitat.

Aquest expedient ha estat presentat per l'estat espanyol, com a denominació de,  
“la festa valenciana de les falles”.

La  redacció  de  l’expedient  de  les  Falles  s’inicia  a  finals  de  la  primavera  de  
2011.El  text  és  fruit  d’una  redacció  primigènia  seguida  de  nombroses  
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adaptacions  motivades,  principalment,  per
les distintes revisions que té el text.

L’expedient descriu al llarg dels seus apartats en que consisteix la festa de les  
Falles així com una enumeració exhaustiva dels elements patrimonials que la  
composen combinats amb   els   principis   que   inspiren   la   Convenció   del  
Patrimoni   Cultural   Immaterial   de   la  Humanitat de la UNESCO i que es  
donen en esta festa.

Sense dubte, la major complexitat fou explicar o definir la festa de Les Falles en  
un màxim de   250   paraules   i    amb   l’objectiu    de   que   poguera  
comprendre-les   qualsevol   dels examinadors encarregats de fer-ho i que mai  
l’haguera  vist,  més  encara  si  pertanyia  a  àmbits  socioculturals  diferents.

Una volta redactat l’expedient, ha passat per diferents institucions en el seu camí  
cap a laUNESCO: l’Ajuntament de València, posteriorment la Direcció General  
de  Patrimoni  de  la  Conselleria  de  Cultura  de  la  Generalitat  Valenciana,  la  
Direcció  General  de  Belles  Artes  i
Bens   Culturals   y   d’Arxius   i   biblioteques   del   Ministeri   d’Educació,  
Cultura   i   Esport   i finalment, la UNESCO.

A aquest expedient, es van adherir les falles de Xàtiva, després d'haber estat  
declarades Bé d'interés Cultural, per la seua vessant històrica, ja que les falles  
de la ciutat, aglutinen mes de150 anys d'història, sent aquest el primer pas, per  
que  les  falles  Xativines,  puguen  a  dia  de  avuí,  estar  inmereses  en  aquest  
procés,  per  a  declarar  les  falles  de  Xàtiva,  junt  a  la  resta  de
municipis declarats BIC, com a patrimoni inmaterial cultural de la humanitat per  
la UNESCO.

La Festa de les Falles és una font de creativitat col·lectiva i el seu manteniment  
permet la continuïtat de molts coneixements, expressions i sabers que continuen  
vius gràcies a la festa.

En esta festa, la creativitat és l’element sobre el qual giren totes les creacions  
artesanalsque  participen  en  la  seua  manifestació  material,  elaboració  de  “la  
falla”, disseny de lesjoies   elaborades   pels   orfebres,   elecció   de   disenys  
per    als    teixits    de    la    indumentària,
elaboració dels pentinats, fabricació de ventalls y brodats, confecció de grans  
cistelles de flors   per   a   l’ofrena,   composició   de   la   conjunció   de   llum   i  
color    a    las    manifestacions  pirotècniques  o  fabricació  pels  luthiers  
d’instruments autòctons.
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Esta   festa   incorpora   valors   estètics   i    formals,   que   afavoreixen  
l’expressió   d’una multiplicitat d’estils creatius procedents de diferents tradicions  
culturals,  que  passats  peltamís  d’allò  local,  convertixen  a  Les  Falles  en  un  
aparador creatiu de primer ordre.

Per tot el descrit anteriorment, considerem desde Junta Local Fallera de Xàtiva,  
que les falles de la ciutat,  es mereixen rebre el  segell  que les acredite com  
patrimoni inmaterialcultural de la humanitat per la UNESCO, per tal de preservar  
tota  la  seua  históra  i  que  el
pas del  temps no faja pedre la tasca realitzada, per tots  els  fallers que han  
format  part  de  la  nostra  ciutat,  desde BLAI  BELLVER,    per  l'any  1865 fins  
l'actualitat,  es  per  això,  que  estimem  consideren  la  nostra  proposta  de  fer  
participe a tota la ciutadania d'aquest fet,únic per a la nostra ciutat i que li donen  
el  seu  suport  per  part  de  l'excm.  Ajuntament  Xàtiva,  tant  al  plenari  que  es  
realitzarà el proper 26 de Novembre de 2016, com pels diferents mitjans de que  
dispose al seu abast l'excm, ajuntament de Xàtiva.

L'expedient el podreu trobar a la web , http://fallespatrimonicomu.info/.

També,  podeu  donar  la  vostra  personal  aportació,  clikant  a  la  web,  
www.fallas.com.  

Sense mes, reba una coordial salutació.”

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, ACORDA:

Únic. Donar  suport  a  l'escrit  de  la  Junta  Local  Fallera  i  donar  suport 
instituacional a la petició de  declaració de patrimoni inmaterial.

Intervencions:

María José Pla, manifesta la seua conformitat, es sumen, comparteixen i 
els donen l’enhorabona a les falles de Xàtiva i a la Junta Local Fallera pel seu 
treball a nivell cultural.

Cristina Suñer, manifesta la seua adhesió, i comparteixen la il·lusió amb 
els fallers i falleres per l’obtenció del patrimoni immaterial de la humanitat per a 
una festa com les falles, el seu recolzament perquè en este cas estem parlant 
d’una  cosa  difícil  d’entendre  per  a  la  pròpia  UNESCO,  i  parlar  de  patrimoni 
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immaterial, es parlar de les costums i tradicions d’un poble, per tant el seu vot  
serà favorable.

Miquel A. Lorente, diu que estan totalment d’acord amb aquesta iniciativa, 
i que s'esta davant d’un patrimoni immaterial que ens singularitza com a ciutat i 
també com a territori, i aprofitant que estan presents els màxims representats de 
les falles a Xàtiva, vol convidar-los i encoratjar-los a continuar amb eixa critica 
tant social com política que singularitza les falles de Xàtiva per tal de continuar 
fent d’esta festa una festa gran.

Pedro  Aldavero,  manifesta  el  recolzament  del  seu  grupt  i  de  tot  el 
consistori, la importància que te no sols per a la ciutadania sinó també per a tot 
el món faller, els agraeix el treball que han fet, felicitant-los per tot el que han fet.

14r.- PRECS I PREGUNTES.

Es formulen els següents precs i preguntes: 

Jorge Herrero, diu que en la Comissió de Foment ja va manifestar que en 
el pont del claret on esta la finca de Renfurbis hi havia un forat, i hui per hui esta 
exactament igual, tapat i en una valla damunt del forat, es tracta d’una zona de 
pas escolar, creu que es un problema molt greu, i per tant, demana que s’actue 
subsidiàriament o se li requerisca a qui siga el que ha ocasionat el forat que ho 
solucione.

Ignacio Reig, respon que efectivament hi ha un forat, pegat a façana, i  
que hi haurà que actuar de forma subsidiària.

Jorge Herrero, pregunta al Regidor d’Esports, que en el passat plenari el 
company de Ciudadanos va plantejar el tema de les lluminàries del camp murta, 
volia saber si ja estan subministrades, instal·lades, en definitiva como esta eixe 
tema.

Pedro Aldavero, li  contesta explicant que li  han fet un requeriment a l’  
empresa adjudicatària, el contracte te una durada de 6 mesos per a subministrar 
el material, i porten 4 mesos dient que si, però hui es el dia que encara no han 
subministrat,  se li  ha fet  un altre requeriment  per  al  dijous proper,  i  que  es  
parlarà  amb ells,  i  evidentment si  no compleixen es rescindirà  el  contracte  i  
passarà a la segon empresa que es l’oferta més avantatjosa.

María  José  Pla,  pregunta  al  Regidor  de  Cultura,  sobre  l’anunci  de  la 
retirada artística del cantautor Raimon, i volen saber si a l’igual que a Barcelona 
va a fer una sèrie de  concerts d’acomiadament, i si des del consistori s’ha parlat  
amb ell,  ja  que es fill  predilecte a Xàtiva,   i  pregunta  si  també realitzara un 
concert  d’acomiadament  a  la  nostra  Ciutat  per  a  finalitzar  la  seua  carrera 
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artística.
Jordi Estellés, contesta que li sembla que la pregunta es mes una burla 

que altra cosa, i que no acaba d’entendre la pregunta. Raimon tornarà a Xàtiva 
igual que ho va fer l’any passat.

María José Pla, li diu a la Regidora d’Educació, que va sol·licitar per escrit 
l’expedient del transport escolar,  que ja va comprovar que faltava documentació, 
i  que  s'ha  assabentat  que  s'han  mantés  reunicions  amb  amb  l’empresa 
adjudicatària  per  a  negociar  la  cancel·lació  del  servei  i  vore  quina  era  la 
penalització que tenia l’ajuntament per  rescindir el contracte, però que vist que 
ni a l’expedient ni en les Comissions han estat informats, voldria saber quin es el 
motiu i en que moment es troben les negociacions.

Amor Amorós, li contesta que no va haver cap problema en ensenyar-los 
el document, el Director de l’Àrea Sòcio-cultural va dir que no tenia cap problema 
i que estava tot preparat. Tota la documentació estava, igual faltava eixe dia, 
però que li facilitarà tota la informació. Respecte al contracte amb l’empresa diu 
que ha sigut un contracte transparent, i que sols han mantes una reunió amb 
l’empresa on s’han valorat varies coses, i este curs ja ha començat en temps i 
forma. Diu que s’ha de fer una estadística i  fer  l’informe corresponent,  i  que 
immediatament quan arriben a un acord amb l’empresa se’ls comunicarà.

I no havent-hi més assumptes a tractar el senyor Alcalde alça la sessió a 
les tretze hores 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 ,
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