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PLE DE L’AJUNTAMENT 

SESSIÓ ORDINÀRIA NUM. 12/2016

DATA: 22 DE DESEMBRE  DE 2016 

ACTA DE LA SESSIÓ 

ASSISTENTS: 

GRUP SOCIALISTA: 

Alcalde-President: 

Sr. Roger Cerdà Boluda 

Regidors: 

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

GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIÀ 

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

GRUP PARTIT POPULAR 

Sra.  Maria 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 Maria Suñer Tormo 
Sra. Maria Pilar Gimeno  Calabuig 
Sra.  Maria Empar  Penadés Estrela 

GRUP CIUTADANS: 

Sr. Juan Giner Company 

No assisteix : 

Sr. Alfred Boluda Perucho, a qui el Sr. Alcalde considera excusat. 

El Sr. Vicent Ribes, abandona la sessió plenària en el punt de precs i 
preguntes. 

En la Ciutat de Xàtiva, a les dinou hores del dia vint-i-dos de desembre 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 pel Sr. Interventor en funcions, D. Joaquim 
Grau Pellicer 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. Alcalde declara oberta la sessió, que es desenvolupa conforme al 
següent ORDRE DEL DIA: 

1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚMERO 11, DE 26 DE 
NOVEMBRE DE 2016.  

De conformitat amb el preceptuat en l'article 91 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats Locals, de 28 de 
novembre de 1986, el senyor Alcalde President pregunta si algun membre de la 
Corporació ha de formular alguna observació a l'acta de la sessió anterior, que 
ha sigut distribuïda juntament amb la convocatòria de la present sessió. 
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       El portaveu del grup municipal Ciudadanos, Juan Giner Company anuncia 
que s’abstindrà ja que va tenir que abandonar la sessió per motius de salut i no 
va participar en el debat i votació dels assumptes

A continuació i no formulant-se cap objecció, el ple de l'Ajuntament, per 
majoria de divuit vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President, el sis vots dels 
regidors del grup municipal PSOE, els quatre vots del regidors del grup municipal 
EUPV: AC, els dos vots dels regidors del grup municipal Compromís, i els cinc 
vots dels regidors del grup municipal PP), una abstenció (del regidor del grup 
municipal Ciudadanos), i cap vot en contra, s'aprova l'acta corresponent a la 
sessió ordinària celebrada el 26 de novembre de 2016, havent-se de procedir a 
la seua correcció abans de la transcripció al llibre d'actes. 

2n.- EXP. NÚM. 3349/2016, PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE 
REGIDORA  DE MARIA EMPAR PENADÉS ESTRELA. 

Vist que, amb data 2 de novembre de 2016, es van presentar  per Joan 
Josep Garcia Terol renúncia al càrrec de Regidor,  d'aquest Ajuntament. 

Vist que amb data 26 de novembre de 2016, s'ha pres coneixement per la 
Corporació, i es va sol·licitar a la Junta Electoral Central, l'expedició de les 
corresponents credencials dels candidats anomenats a substituir als quals van 
renunciar. 

Vist que, amb data 14 de desembre de 2016, es va rebre de la Junta 
Electoral Central la credencial acreditativa de la condició d'electes a favor dels 
candidats als quals correspon cobrir la vacant produïda, en concret en la figura 
de Maria Empar Penadés Estrela. 

Vist que, amb data 15 de desembre de 2016, es va notificar fefaentment a 
l' interessada la recepció de la credencial expedida per la Junta Electoral 
Central, perquè procedira a prendre possessió del càrrec de Regidora en 
l'Ajuntament de Xàtiva. 

 Atès que d'acord amb el que es disposa a l'article 75.7 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Regim Local Maria Empar Penadés Estrela 
ha formulat declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre 
qualsevol activitat que li proporcione o puga proporcionar ingressos econòmics, 
aixó com declaració sobre BENS patrimonials. 

Examinada detingudament la credencial remesa per la Junta Electoral 
Central a favor de Maria Empar Penadés Estrela per renúncia de Joan Josep 



4

García Terol, de conformitat amb el que es disposa en l'article 196 de la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, la Sr. Penadés 
efectua el jurament o promesa del seu càrrec i literalment diu:

Promet per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidora de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Xàtiva amb lleialtat al Rei i 
guardar la Constitució i el nostre Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals 
de l’Estat i de la nostra Comunitat Autònoma perquè així ho mana la llei així 
mateix promet defensar els drets nacionals del poble valencià i el dret a decidir 
el seu futur.

A continuació la Corporació Municipal ACORDA donar possessió del seu 
càrrec, com a nova Regidora a Maria Empar Penadés Estrela. 

3r.- EXP. NÚM. 3759/2016, ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
D'ÒRGANS COL·LEGIATS: APROVACIÓ EN SUPORT VÍDEO-ÀUDIO PER A 
REGISTRAR LES INTERVENCIONS DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL 
PLE. 

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 del següent l'informe 
proposta de l'alcalde-president i Secretaria, de 15 de desembre de 2016,  sobre 
l'establiment del suport vídeo-àudio per a registrar les intervencions de les actes 
de les sessions del Ple:  

“La finalitat d'aquesta proposta és modificar el suport en què queden 
registrades les intervencions dels regidors en les sessions del Ple per un suport 
digital que arreplegue en vídeo-àudio les intervencions esmentades.  

En els últims anys l'administració pública experimenta grans 
transformacions com a conseqüència dels reptes que les noves demandes de 
serveis ens imposa la ciutadania. És necessari prendre consciència de la nova 
realitat a què ens enfrontem: la ciutadania exigeix a l'administració que siga 
eficaç, eficient, que preste serveis públics de qualitat, i que la seua acció i 
activitat es dirigisca a la ciutadania i a la funció social dels serveis públics. 

Aquesta evolució s'evidencia en l'ocupació massiva de mitjans tecnològics 
en tots els ordres de la nostra vida. Aquest nou escenari està dibuixant uns nous 
límits per a l'acció pública, unes noves regles de joc i reptes que ha d'afrontar 
l'administració local com a conseqüència de la generalització de les tecnologies 
de la informació i comunicació. 

És necessari reinventar la forma de prestar els serveis públics a fi de 
contindre la despesa pública sense que afecte l'eficàcia en el mode de prestar-
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los i, per a aconseguir-ho hem de recolzar-nos en l'ocupació massiva de les 
tecnologies de la informació i la comunicació. 

L'art. 147.1 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 (d'ara en avant, ROF) disposa que “La tramitació administrativa 
haurà de desenvolupar-se per procediments d'economia, eficàcia i coordinació 
que estimulen el diligent funcionament de l'organització de les entitats locals.” 
Aquesta disposició respon a l'aplicació del principi d'eficàcia de les 
administracions públiques, que l'article 103 de la Constitució que afirma que 
“l'Administració Pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua 
d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració 
i coordinació, amb sotmetiment ple a la Llei i al Dret” 

L'eficàcia consistent en la consecució de fins d'interés general, actua com 
a principi essencial per a l'actuació administrativa buscant la qualitat dels serveis 
i la bona gestió econòmica. El principi d'eficàcia busca que l'administració 
pública complisca els objectius fixats en els serveis prestats a la ciutadania. 

L'actual sistema pel qual les intervencions es transcriuen al llibre d'actes 
implica en l'actualitat una alta dedicació de recursos humans i de temps per a 
obtindre com resultat la transcripció literal de l'acta a partir de la gravació de 
l'àudio d'una sessió, que d'una altra forma,  podria alliberar part d'aquests 
recursos i temps a fi de poder atendre altres necessitats no menys peremptòries. 

Així mateix, l'article 109.1 g) del ROF, i l'art. 97.1.g) Del Reglament 
Orgànic Municipal de l'ajuntament de Xàtiva estableix, entre els extrems que han 
de constar en les actes, els “assumptes que  s'examinen” i les “opinions 
sintetitzades dels grups o membres de la corporació que hagueren intervingut en 
les deliberacions i incidències d'aquestes ”. 

En la mateixa línia, l'article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les Disposicions Legals vigents en 
matèria de Règim Local, de caràcter bàsic, assenyala que “de cada sessió, el 
secretari de la corporació o, si és el cas, de l'òrgan corresponent, estendrà acta 
en la qual farà constar, com a mínim, la data i hora de començament i fi; els 
noms del president i la resta d'assistents; els assumptes tractats; el  resultat dels 
vots emesos i els acords adoptats. En les sessions plenàries hauran 
d'arreplegar-se succintament les opinions emeses” 

La redacció de l'acta és una competència del secretari, titular de la fe 
pública administrativa,  tal com li atribueix l'article 2 del Reial Decret 1174/1987, 
de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris 
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d'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional (hui Estatal) la funció 
pública de la Secretaria comprén, entre altres, “Alçar acta de les sessions dels 
òrgans col·legiats referits en l'apartat a) i sotmetre a aprovació al començament 
de cada sessió el de la precedent”. 

En conseqüència, el secretari, en redactar l'acta, no està obligat a 
arreplegar tot el contingut literal ni a reflectir íntegrament totes i cadascuna de 
les intervencions dels regidors i regidores. No obstant això, l'amplitud amb què 
s'arrepleguen en l'acta les intervencions dels regidors i regidores pot contribuir a 
reflectir més fidelment les intervencions esmentades. 

Amb aquesta modificació, a més de complir amb el que disposa l'esmentat 
article 91.1 ROF, i 97.1.g) Del ROM, es millora el resultat final perquè les 
intervencions no sols s'arrepleguen amb total integritat sinó que és possible 
reflectir també el to, els matisos i inflexions de la veu, aspectes que no es 
manifesten en una acta escrita, per la qual cosa la gravació de vídeo-àudio és 
una resposta més eficaç per a aconseguir l'objectiu de reproduir fidelment allò 
que s'ha succeït en cada sessió. 

L'opció del suport vídeo-àudio presenta més avantatges que el suport 
paper quant a reflectir les intervencions dels regidors o regidores en una sessió, 
contribueix millor a reflectir la realitat del que puga ocórrer durant la sessió d'un 
òrgan de govern col·legiat, i reflectix fidelment la realitat de l'acte a què es 
referix. 

L'establiment d'aquest suport digital per a les intervencions dels regidors 
dóna resposta al principi constitucional d'eficàcia, atés que permet un millor 
aprofitament dels recursos humans i tècnics amb que es compte en l'elaboració 
de les actes de les sessions del Ple. Es necessita emprar menys hores de treball 
del mateix personal que ara s'ocupa d'aquesta tasca en el departament de 
Secretaria i, en conseqüència, es disposarà de temps i energia per a atendre 
noves necessitats o complementar-ne d’altres existents. 

Vistos els antecedents de fet exposat, i els fonaments jurídics al·ludits es 
proposa al PLE: 

PRIMER. Que de cada sessió que celebre el Ple de la corporació s'alçarà 
una acta escrita que contindrà la identificació dels regidors i regidores que 
assisteixen a la sessió, si és el cas, el personal tècnic al servei de la corporació o 
persones invitades a informar en la sessió que es tracte; els regidors i regidores 
absents; la data i hora d'inici i finalització de la sessió; l'enunciat dels assumptes 
tractats amb expressió del resultat de les votacions i dels dictàmens o acords, si 
és el cas, aprovats. 

SEGON: Que aquesta acta es complementarà amb la gravació del vídeo-
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àudio de les sessions del Ple de manera íntegra de principi a fi, de manera que 
les intervencions dels regidors i regidores seran íntegrament arreplegues en 
aquest suport. 

TERCER. L'acta escrita en la forma anteriorment indicada i la gravació 
amb les intervencions inclòs en la mateixa, seran signats per la Secretaria de la 
corporació i per l'Alcalde-President, mitjançant certificat electrònic, i es remetrà al 
llibre d'Actes del Ple i al Portal de Transparència. 

QUART. No serà necessari procedir a la transcripció de les intervencions 
en l'acta, en quedar inserit en la pròpia acta el vídeo-àudio que les arreplegue.” 

Seguidament el Ple, per unanimitat,  ACORDA: 

Primer. Que de cada sessió que celebre el Ple de la corporació s'alçarà 
una acta escrita que contindrà la identificació dels regidors i regidores que 
assisteixen a la sessió, si és el cas, el personal tècnic al servei de la corporació o 
persones invitades a informar en la sessió que es tracte; els regidors i regidores 
absents; la data i hora d'inici i finalització de la sessió; l'enunciat dels assumptes 
tractats amb expressió del resultat de les votacions i dels dictàmens o acords, si 
és el cas, aprovats. 

Segon. Que aquesta acta es complementarà amb la gravació del vídeo-
àudio de les sessions del Ple de manera íntegra de principi a fi, de manera que 
les intervencions dels regidors i regidores seran íntegrament arreplegues en 
aquest suport. 

Tercer. L'acta escrita en la forma anteriorment indicada i la gravació  amb 
les intervencions inclòs en la mateixa, seran signats per la Secretaria de la 
corporació i per l'Alcalde-President, mitjançant certificat electrònic, i es remetrà al 
llibre d'Actes del Ple i al Portal de Transparència. 

Quart. No serà necessari procedir a la transcripció de les intervencions en 
l'acta, en quedar inserit en la pròpia acta el vídeo-àudio que les arreplegue.  

          Cinqué. Donar trasllat del present acord al departament de Modernització 
e Innovació, per a la seua inmediata executivitat.  

Per la presidència es dona la paraula als Sres. Portaveus dels grups 
polítics municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar al fitxer 
d’àudio adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar 
l’enllaç al seu navegador web per a la seua reproducció: 
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Àudio:   punt.03.mp3 

Video:   http://regmeet.com/xativa/participaciones/851300ee84c2b80ed40f51ed26d866fc?tmp=379

4r.- EXP. NÚM. 100/2016, SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT 
LABORAL DE SANTIAGO ESTRELA GIL. 

Pel regidor d'Hisenda s'informa dels antecedents de l'expedient on consta 
escrit del treballador social Santiago Estrela Gil, contractat laboral d'aquest 
Ajuntament a jornada completa, adscrit al Departament de Benestar social, en el 
què sol·licita se li concedisca la compatibilitat laboral per a exercir una activitat 
privada per compte propi com a tècnic superior en audiologia protèsica en un 
centre auditiu dedicat a la venda de productes sanitaris de protecció i ajudes 
auditives, en horari de vesprada de 17:00 a 20:00 de dilluns a divendres 
sol·licitant a més, que aquesta compatibilitat li siga mantinguda en el cas d'estar 
treballant tant a jornada parcial com a jornada completa.  

Vist l'informe favorable de la Sotssecretaria i la Directora de l'Àrea de 
Règim Interior, proposant a la comissió que dictamine favorablement la 
sol·licitud. 

Considerant que l'expedient ha sigut fiscalitzat de conformitat per la 
Intervenció. 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior, 
Hisenda i Especial de Comptes de 16 de desembre de 2016. 

L'Ajuntament Ple, per majoria de disset vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-
President, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els quatre vots del 
regidors del grup municipal EUPV: AC, els cinc vots dels regidors del grup 
municipal PP, i un vot del regidor del grup municipal Ciudadanos), tres 
abstencions (dels regidors del grup municipal Compromís), i cap vot en contra, 
ACORDA: 

 Primer. Aprovar l'informe proposta emès per la Sotssecretaria i per la 
Directora d'Àrea de Règim Interior i, en conseqüència, autoritzar la compatibilitat 
de Santiago Estrela Gil  per a l'exercici les seues funcions de Treballador Social 
en el Departament de Benestar Social d'aquest Ajuntament i el de tècnic superior 
en audiologia protèsica en un centre auditiu dedicat a la venda de productes 
sanitaris de protecció i ajudes auditives per compte propi en horari de vesprada 
de 17:00 a 20:00 de dilluns a divendres. 

 Segon. En el cas que es modifique o canvie la seua situació laboral o es 
done una  nova circumstància no recollida en aquest informe, haurà de sol·licitar 
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revisió i nova autorització de compatibilitat. 

 Tercer. Notificar el present acord a l'interessat i adonar del mateix a la 
Responsable del Departament de Benestar Social, a la Directora de l'Àrea 4, a la 
Regidora Delegada de Recursos Humans i a la Regidora Delegada de Benestar 
Social. 

Per la presidència es dona la paraula als Sres. Portaveus dels grups 
polítics municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar al fitxer 
d’àudio adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar 
l’enllaç al seu navegador web per a la seua reproducció: 

Àudio:   punt.04.mp3 

Video:    http://regmeet.com/xativa/participaciones/851300ee84c2b80ed40f51ed26d866fc?tmp=727

5è.- EXP. NÚM. 1932/2016, APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES 
ORDENANCES FISCALS 2017.  

Pel Secretari se n’adona del dictamen de la comissió sobre la proposta de 
modificació de les ordenances fiscals per a 2017 que afecta a les ordenances 
següents: 

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

Ocupació via pública. Sobre la base de les noves necessitats que sorgeixen 
en l'ocupació de la fira a més de buscar l'eficiència administrativa amb motiu 
de l'eliminació dels cèntims en els imports de les taxes i tenint en compte que 
aquests arrodoniments no suposen alteració substancial de les taxes es 
proposa: 
 Pel 2017 incorporar en la fira dels animals la “Ocupació de la via pública

de la carpa de 5 X 5 “ import taxa 150.- Euros.  
 En la Fira “Ocupació via pública carpa (Real de la Fira) de 5 X 5” 300.-

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

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

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

Cementeri: ocupació de nínxols. Es proposa ajustar gradualment el cost del 
servei per ocupació dels nínxols als ingressos per la taxa aplicada d'acord 
amb l'informe econòmic evacuat en data 16 de Setembre, incrementant un 
5% la taxa per l'ocupació dels nínxols de les tramades 2,3,4 i 5, deixant la 
tramada 1 sense variació per correspondre a nínxols destinats a persones 
sense recursos econòmics. També s´incorpora una taxa per ocupació ninxols 
dobles 

Participació en proves selectives d'ocupació. Es proposen diferents 
exempcions, bonificacions i requeriments per participar en processos 
selectius d'ocupació per formar part de la plantilla de l'Ajuntament de Xàtiva, 
sent les exempcions aquelles persones amb discapacitat superior al 33% i les 
persones parades amb un any mínim d'antiguitat i les bonificacions del 50% 
afectaran a les persones membres de família nombrosa i a 
empleats/empleades/empleades que participen en processos de promoció 
interna. 

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

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

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



EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA 
PLE ORDINARI NÚM.12, DE 22 DE DESEMBRE DE 2016 

11

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

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

Vist que la Comissio de Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes, en 
sessió celebrada el 16 de Desembre va dictaminar favorablement la proposta de 
modificació de les ordenances fiscals. 

L'Ajuntament Ple, per majoria de catorze vots a favor (el vot del Sr. 
Alcalde-President, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els quatre 
vots del regidors del grup municipal EUPV: AC, i els tres vots dels regidors del 
grup municipal Compromís), sis abstencions (els cinc vots dels regidors del grup 
municipal PP, i un vot del regidor del grup municipal Ciudadanos), i cap vot en 
contra, ACORDA: 

Primer. Estimar parcialment l´al.legació presentada per l'associació 
XATEBA-Associació per la Igualtat i Contra la Violència de Gènere, respecte a la 
revisió completa del llenguatge en el sentit de ser un llenguatge incluent i 
desestimar les al.legacions que afecten al contingut econòmic de la ordenança  
per ser una decisió de carácter polític. 

Segon. Elevar a definitiu l’acord del Ple de la Corporació d’1 d’octubre de 
modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017, que es detallen a 
continuació, així com els articles modificats que queden redactades de la 
següent forma: 

PREU PUBLIC DE L´AIGUA POTABLE

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

2. S'estableix una quota de consum per distribució i subministrament d'aigua
potable de carácter binòmica amb el següents trams i preu per cadascú: 
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— Per als primers 24 m3 de consum, per m3………………0,2796 € 

— A partir de 24 m3 de consum, per m3…………………0,3704 € 

— Connexions: En concepte de dret de connexió es pagarà: 
Per cada vivenda 94,39
Per cada local comercial o industrial, 1,03€/m2 amb un mínim 
de 

108,55

Local comercial o industrial en polígon industrial urbanitzat pels 
propietaris 

188,64

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

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

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

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

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

APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PUBLICA 

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

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

Aparells automàtics en € 

a) Aparells de venda automàtica, any 24,49
b) Aparells de venda automàtica per fira 20,80

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

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

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

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

Sectors i categories 
Les diferents categories de terrasses en funció de la situació i de les 

especials condicions, queda de la següent manera: 
Categoria Especial – Albereda Jaume I, Avinguda de Selga. 

Categoria Primera – Pl. La Bassa, Plaça del Mercat, Vicente Boix, 
Gregorio Molina i Baixada de l’Estació. 

Categoria Segona – Les restants vies de la població. 

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

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

Neteja 
Els adjudicatari/adjudicatàrias/adjudicatàries de les llicències atorgades 

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

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

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

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

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

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

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

Seguretat de les instal·lacions 
Tot adjudicatari/adjudicatària de la llicència estarà obligat/obligada a 

subscriure la corresponent Assegurança de Responsabilitat Civil, que contemple 
una adequada cobertura, amb la finalitat de fer front a possibles accidents que 
es podràn ocasionar pel seu ús. 

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

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

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

l’any excepte el mes d’agost  
Fira d’agost. Tot el mes d’agost. 



EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA 
PLE ORDINARI NÚM.12, DE 22 DE DESEMBRE DE 2016 

15

S’estableix la modalitat d’ocupació especial de cap de setmana dins de la 
temporada d’estiu. 

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

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

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

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

Unitat (taula i quatre cadires) € 
setmana 

8,01

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

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

accions tendents a vulnerar de manera voluntària com involuntària el present 
text, tals com la deguda protecció amb les tanques reglamentàries, falta o 
descuit en la neteja de la superfície, ocupació major a la concedida, etc., i 
sancionades amb les quanties següents: 
Infraccions molt greus fins a 3.000 euros 

Infraccions greus fins a 1.500 euros 
Infraccions lleus fins a 750 euros 

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

1.1.3 Per ocupació de via pública com a conseqüència de l’execució d’obres. 
Per a les obres el termini d’execució no siga superior a 6 mesos, es cobrarà el 
10% de la quota líquida de l’impost sobre construccions. 
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Per a les obres amb un termini d’execució superior a 6 mesos es practicarà la 
liquidació provisional, tenint en compte el termini d’execució fixat en el projecte, 
segons la tarifa de 5,07€ al mes per metre quadrat de via pública ocupada, a 
aquest efectes, els sol·licitants de les llicències deuran aportar plànol on conste 
la superfície que es pretén ocupar a l’objecte de practicar la liquidació 
provisional. A la finalització de les obres es practicarà la liquidació definitiva 
tenint en compte la duració efectiva de les obres. 

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

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

1.2.1 Per a activitats cinematogràfiques € 
a) Impressió de pel·lícules, per dia o fracció 417,48
b) Fotografia amb finalitat comercial o publicitària per dia o fracció 167,40
Quan la filmació exigeix la prestació de serveis especials de vigilància, es 
pagarà, a més, la despesa d’aquest servei. 

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

2. Ús privat.

2.1. Activitats recreatives. 
L’ocupació de la via pública per al desplegament d’activitats recreatives s’adiu a 
la tarifa següent: 

2.1.1. Closos i envelats destinats a celebrar espectacles, per dia d’espectacle 
Fins 1.000 espectadors de capacitat: 67,42
Més de 1.000 espectadors de capacitat: 183,32

2.1.2. Tarifes per fires i altres 
FIRA DEL BESTIAR 

Per Box 20,00
Per pessebre o corralet (amb capacitat per a 6 animals) 35,00
Per carpa 5 X 5 150,00
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FIRA D’AGOST I ALTRES, PER ATRACCIONS I LLOCS DE VENDA 
Llocs de venda categoria  1ª (reial de la fira) per ml. 68,00 €
Llocs de venda categoria 2ª (voreres interiors) per ml. 60,00 €

Llocs de venda garrots per ml. 
48,00 €

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

FIRA DE NADAL 

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

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

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

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

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

generalitat o a una part important del veïnat, reportaran el preu públic regulat en 
aquesta ordenança fiscal, en tot cas i sense excepció, en quantia equivalent a 
l’1’5% dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguen anualment 
en aquest terme municipal dites empreses. 

2.3.2 La Quantia que per aquest preu dega satisfer la Companyia 
Telefònica Nacional d’Espanya, SA, s’ajustarà a allò previst en la Llei 15/1987, 
de 30 de juny, sobre tributació de dita entitat i normes que la desenvolupen. 

TAXA PELS SERVEIS PRESTATS EN CEMENTERI MUNICIPAL 

Art. 4t. Els drets o taxes que reb l'Ajuntament són els que es determina en la 
tarifa següent: 
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Per ocupació temporal de nínxols situats en: 
Primera 123,92
Segona 1.060,50
Tercera 1.060,50
Quarta. 1.060,50
Cinquena. 1.060,50
Cripta de nova construcció de 4 cossos en 4 altures 9.420,31

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

2)Cripta Horitzontal de 2 ninxols: 

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

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

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

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

c) També podrà l'Ajuntament recuperar els ninxols cedits als particulars,
abans de que haja transcorregut el plaç de 50 anys, al que fa referència l'apartat 
a) d'aquest article, quan les necessitats així ho aconsellen, previ acord de la
Corporació i notificació als familiars de l'últim cadàver inhumat, en el plaç i la 
forma abans exposat, i mitjançant pagament, en aquest cas, per part de 
l'Ajuntament del 50 % del preu del ninxol en el moment de la recuperació.  
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d) Quant els nínxols i panteons de qualsevol classe no siguen atesos  pels
titolars o parents i estiguen  en estat de ruïna  o abandono, amb el consegüent  
perill o mal aspectet, o haja transcorregut  un periode de  més de  50 anys sense 
haver-se utilitzat, podrà declarar-se la caducitat  dela concessió i els nínxols i 
panteons  revertiràn a favor de l'Ajuntament.  

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

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

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

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

Article 8. Exempció i Bonificació 
1. Estaran exemptes del pagament de la taxa:

Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %. 
Les persones que figuraren com a demandants d'ocupació durant el termini, 

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

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

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

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

corresponents a grans productors. 

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL.LACIONS I OBRES (ICIO) 

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

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

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

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

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

el Butlletí Oficial de la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2017 i 
vigeix fins a ser modificada o derogada expressament. 

PREU PÚBLIC PER UTILITZACIO DE LES INSTAL.LACIONS CULTURALS 
DE L´AJUNTAMENT 

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

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

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

5) Sant Agustí
Per l’ús de l’auditori es devengaran les quantitats següents: 
En horari laboral per hora 20,00 €
En horari festiu per hora 25,00 €

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL, ADSCRITAS CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL 2017 

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

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

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

realización de actividades y utilización de las instalaciones deportivas de 
propiedad municipal. 

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

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

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

ARTÍCULO 4. Responsables. 
Responderán de la deuda tributaria los deudores/deudoras principales. A 

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

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

siguientes exenciones:  

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

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

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

4) Cesión de instalaciones a PARTIDOS POLÍTICOS en los términos
establecidos en la legislación electoral. 

BONIFICACIONES.  
A).CENTROS DE ENSEÑANZA, PÚBLICOS O CONCERTADOS, no 

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

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

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

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

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

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

100 %
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Requisitos: 
Licencia federativa en vigor. 

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

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

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

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

I.- CARNÉ FEDERADO/FEDERADA: Bonificación de un 50% sobre la
modalidad de abonado mensual de las instalaciones deportivas

De 0 a 8 años: Exento
De 9 a 16 años:  2,55 €
De 9 a 16 años + GIMNASIO (+ 14 AÑOS) 4,10 €
de 17 a 64 años: 5,15 €
de 17 a 64 años + GIMNASIO: 6,70 €
Jubilados/jubiladas/jubiladas, Pensionistas y Discapacidad Funcional 
(mayor o igual al 33%). 

4,10 €

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

5,65 €

Requisitos: 
Licencia federativa en vigor. 
Que el beneficiario/beneficiària pertenezca en un club o asociación 

deportiva de la ciudad e inscrita en el Registro Asociaciones Vecinales del 
Ayuntamiento Xàtiva, y con participación en encuentros, competiciones y ligas 
fuera de la localidad de Xàtiva 

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



EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA 
PLE ORDINARI NÚM.12, DE 22 DE DESEMBRE DE 2016 

25

D) MIEMBROS DE CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS, SIN
CONDICION DE FEDERADO/FEDERADAS. 

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

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

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

Actividad Bonifica
ción 

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

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

10% 

Otros aspectos alegados por la entidad solicitante 10% 

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

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

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

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

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

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

Esportiu Municipal 
10%

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

5% 

Otros aspectos alegados por la entidad solicitante 5%

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

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

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

calculará la tasa en base a: 

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

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

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

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

BONIFICACIONES Y EXENCIONES APLICABLES A INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES. 

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

G) OTRAS PERSONAS FISICAS
Toda persona que demuestre que está inscrita y con una antigüedad 

superior a 2 años como demandante en los Servicios Públicos de Ocupación, 
tendrán una bonificación del 20% en actividades deportivas municipales y 
acceso a las instalaciones deportivas municipales. 

TARIFAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

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

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

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

8,20 €

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

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

II.- TASA ENTRADA: (por día y uso de instalación) 
 “INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES”  
De 0 a 8 años: s 
De 9 a 16 años: 2,00  € 
De 17 a 64 años: 4,00  € 
Jubilados/jubiladas/jubiladas y Pensionistas: Incluido cónyuge 
mayor 60 años. 

2,00  € 
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Discapacidad Funcional (mayor o igual al 33%).  
Según tabla anexa. 

2,00  € 

Acceso exclusivo al Gimnasio: 
De 14 a 64 años. 
Pensionistas y Jubilados/jubiladas/jubiladas. 
Discapacidad Funcional(mayor o igual al 33%) 

4,00 € 
2,00 € 
2,00 € 

1.- CIUTAT DE L´ESPORT. 

ENTRADA INDIVIDUAL: 

De 0 a 8 años: Exento 

De 9 a 16 años 2,00 € 

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

De +17 a 64 años 4,00 € 

DE +17 A 64 Años + GIMNASIO 6,00 € 

DE Jubilados/jubiladas/jubiladas, Pensionistas y Discapacidad 
(mayor o igual al 33 %) 

2,00 € 

DE Jubilados/jubiladas/jubiladas y Pensionistas + GIMNASIO 4,00 € 

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

BONOS MENSUALES 
SOCIO/SOCIA/SOCIA  DE 0 A 8 AÑOS  Exento 

SOCIO/SOCIA/SOCIA  DE 9 A 16 AÑOS 5,15 €

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

SOCIO/SOCIA/SOCIA  DE 17 A 64 AÑOS  10,25 €

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

SOCIO/SOCIA/SOCIA  DE JUBILADOS/JUBILADAS/JUBILADAS Y 
PENSIONISTAS  

8,20 €

SOCIO/SOCIA/SOCIA  DE JUBILADOS/JUBILADAS/JUBILADAS Y 
PENSIONISTAS + GIMNASIO   

11,30 €

SOCIO/SOCIA/SOCIA DISCAPACIDAD FUNCIONAL (mayor o igual al 
33%).Según tabla anexa. 
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II.- INSTALACIONES: 
II.1.- TENIS/ PÁDEL /FRONTÓN/ VOLEI PLAYA:
Luz artificial: (coste ficha/ hora) 
Abonados / No abonados: 3,00 €
II.2.- FÚTBOL SALA / BALONCESTO / VOLEIBOL /
BALONMANO: 
Luz artificial (Por hora de juego y partido) Abonados / No abonados: 10,30 €
II.3.- FÚTBOL 7:
Campo de Fútbol por partido de 60 minutos 
Luz artificial (Por hora de juego y partido) Abonados / No abonados: 10,30€
II.4.- FÚTBOL 11: Campo de Fútbol por partido de 60 minutos
Luz artificial (Por hora de juego y partido) Abonados / No abonados: 15,40€
II.5.- PABELLONES DEPORTIVOS Luz artificial (Por hora de
juego y partido) Abonados / No abonados: 
Un tercio de pista 3,60 €
Dos tercios de pista 6,90 €
Pista completa 10,30 €
II.6.- PISTA DE ATLETISMO:
Luz natural Exento
Luz artificial (en función del número de usuario/usuarias/usuarias 
solicitantes): Mínimo 20 

0,60

Durante distintos periodos estacionales, se utiliza el servicio de luz 
artificial por espacio de 30 minutos, puede valorarse una tasa por utilización de 
luz artificial por el 50% de lo que indica la tasa en el espacio correspondiente. 
(Cambios de hora otoño a invierno y primavera a verano). 

2.- ALQUILER DE ESPACIOS DEPORTIVOS. 
Constituye el objeto de esta exacción el uso de las instalaciones y se 

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

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

Campo de fútbol 7 Por partido o actividad deportiva de 60 minutos  
Luz natural (Por hora de juego y partido) 33,00 €
Luz artificial (Por hora de juego y partido) 43,00 €
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Campo de fútbol 11 Por partido o actividad deportiva de 60 minutos  
Luz natural (Por hora de juego y partido) 53,50 €
Luz artificial (Por hora de juego y partido) 69,00 €

Sala Multiuso Ciutat Esport Por  actividad deportiva de 60 minutos 
Luz natural (Por hora de actividad. 15,00 €
Luz artificial (Por hora de actividad. 20,00 €

Aulario charlas Ciutat Esport Por  actividad formativa de 60 minutos 
Luz natural (Por hora de actividad. 10,00 €
Luz artificial (Por hora de actividad. 3,00 €
Proyector audiovisual. 5,00 €

III.-  OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES: 

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

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

660,00 €

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

115,00 €

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

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

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

ALQUILER HAMACA 0,50 €
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Bonificación del 50 % para los Clubs o Entidades que utilicen la piscina en 
horario convenido con el Coordinador/coordinadora Deportivo y por un tiempo 
inferior a 2 horas. 

2.- PISCINAS PEDANIAS.Torre Lloris y Annahuir. 

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

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

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

Familia numerosa 20% 
ENTRADA: 

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

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

ACTIVIDADES JOVENES, ADULTOS Y TERCERA EDAD. 
Pilates, Aeróbic, Mantenimiento físico adultos, 
Gimnasia Correctiva, Thai-Xi, Baile Salón o 
actividad semejante, del 1 de septiembre al 30 de 
Junio: 

Trimestral
Curso 

Completo 
(10meses) 

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

Jubilados/jubiladas/jubiladas y pensionistas: 
2 días semana. 

12,75 € 32,50 € 

Jubilados/jubiladas/jubiladas y pensionistas
:3 días semana 

18,75 € 45,00 € 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS EN EDAD ESCOLAR (3 A 16 
AÑOS) 

Escuelas Deportivas Municipales. Opción pago por semana. € CURSO 
Escola Esportiva d´Estiu. Incluidas excursiones. € MES 
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BONIFICACIONES Y EXENCIONES APLICABLES A ACTIVIDADES E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

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

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

familiar). 
20%

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

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

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

CESION MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. 
Cesión de material de infraestructura sillas, mesas, megafonía, etc. 

Fianza del 20%, del valor del material solicitado, previo  informe del Oficial de 
mantenimiento de instalaciones deportivas. 

OTROS SERVICIOS.  
AUTOBUS ESCOLA D´ESTIU. (Mínimo 25 alumnos/as)        54,00 

euros  
SERVICIO ACOGIDA ESCOLA ESPORTIVA D´ESTIU.   20,00 euros          

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

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

Familia 1 
miembro 

Familia 2 
miembros 

Familia 3 
miembros 

Familia 
numerosa 

Familia numerosa 
especial 

50% 
descue

nto 

12.018,72 15.624,34 18.629,02 24.638,38 30.647,74 

25% 
descue

nto 

14.522,62 18.879,40 22.510,06 29.771,37 37032,68 

ARTÍCULO 6. Devengo 
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Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento 
que se solicita la prestación de cualquiera de los servicios, actividades e 
instalaciones deportivas que se regulan en esta Ordenanza. 

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

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

realizará por régimen de autoliquidación, durante los 5 primeros días del período, 
en virtud del artículo 27.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas locales. 

El resto de servicios, por su misma naturaleza, se podrán gestionar por el 
sistema de ticket o entradas previa reserva que se solicitan en la taquilla 
correspondiente. 

ARTÍCULO 8. Infracciones y Sanciones 
En todo el referente a infracciones y sanciones, será aplicable la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículo 183 y 
siguientes, y las disposiciones que la desarrollan. 

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

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

 Tercer. Publicar al Butlletí Oficial de la Província el text de les 
Ordenances fiscals definitives. 

Per la presidència es dona la paraula als Sres. Portaveus dels grups 
polítics municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar al fitxer 
d’àudio adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar 
l’enllaç al seu navegador web per a la seua reproducció: 

Àudio:   punt.05.mp3 

Video:   http://regmeet.com/xativa/participaciones/851300ee84c2b80ed40f51ed26d866fc?tmp=942
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6è.- EXP. NÚM. 3605/2016, PROPOSTA D'ACORD DE LA FEDERACIÓ 
VALENCIANA ESPANYOLA DE MUNICIPIS SOBRE LA UTILITZACIÓ DEL 
SUPERAVIT DELS AJUNTAMENTS.  

S'adona dels antecedentes de l'expedient en el que consta dictamen 
favorable  de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior, Hisenda i 
Especial de Comptes de 16 de desembre de 2016, a una moció de la Federació 
de Municipis sobre la reinversió, per part dels ajuntaments, del superavit. 

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

Primer. Aprovar la moció presentada per la Federació de Municipis, del 
següent tenor literal: 

“De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal 
Socialista del Ayuntamiento de Xàtiva desea someter a la consideración del Pleno la 
siguiente Moción 

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPSF)  recoge las tres reglas fiscales de obligado cumplimiento: estabilidad 
presupuestaria, deuda pública y regla de gasto.  

El artículo 11.4 de la LOPESF señala que “las Corporaciones Locales deberán 
mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario”, mientras que el art 32, 
referido al destino del superávit, señala que “éste se destinará reducir el nivel de 
endeudamiento”. 

La ley 9/2013 de deuda comercial, modificó la ley para permitir a los 
Ayuntamientos que cumpliesen una serie de requisitos, destinar el superávit a 
inversiones financieramente sostenibles, una definición  de inversiones que recogió el 
Decreto-Ley 2/2014, de 21 de Febrero en su DA 16. Estas excepciones en ningún caso 
dieron satisfacción a las demandas municipales puesto que las condiciones para poder 
acogerse a la medida eran importantes: haber  registrado superávit presupuestario y 
remanente de tesorería, que hubiesen pagado antes las deudas pendientes con 
proveedores para cumplir con la ley de morosidad y destinar el sobrante a amortizar 
deuda. 

A lo largo de estos años esta situación ha traído consigo una paradoja: los 
ayuntamientos, cualesquiera que sea su color político, son la única administración en 
superávit, están saneados y cumplen sus objetivos pero no pueden invertir ese ahorro. 
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En estos momentos la administración local se han convertido en la 
administración más cumplidora con los objetivos marcados: la deuda local ya ha llegado 
este año a los objetivos del 3% fijados para 2020, con cuatro años de adelanto; el 
superávit de lasEntidades Locales, aporta al cómputo total de España medio punto del 
PIB y también cumple con el techo de gasto y paga en plazo a sus proveedores. 

Por ello, es ineludible que el Gobierno atienda las demandas del conjunto de los 
ayuntamientos, y tal y como ha planteado la FEMP en la reunión de la Comisión 
Nacional de Administración Local (CNAL) del pasado día 30, les permita utilizar el 
superávit, que este año ronda los 4500 millones de euros.  

Ha llegado la hora de que el Gobierno escuche, y sea sensible a las 
reivindicaciones de los Ayuntamientos, cuyas demandas son justas, razonables y 
necesarias para seguir poniendo los intereses de los vecinos por delante de cualquier 
otro, y continuar llevando a cabo inversiones, desarrollo y el fortalecimiento del Estado 
de Bienestar 

Los gobiernos locales son la administración más cercana a los ciudadanos, y 
más en estos momentos de crisis, el Gobierno no debe poner trabas a su labor en la 
prestación de servicios públicos de calidad. 

Por todo lo anterior se insta al Gobierno de  España a: 

Permitir que las entidades locales reinviertan su superávit en 2017, sin 
necesidad de generar nuevos ingresos por el mismo importe, a través de una 
autorización legal para esa reinversión que surja de la prórroga presupuestaria de los 
PGE.” 

Segon. Instar al Govern de la Nació a permetre que les entitats locals 
reinvertisquen el seu superàvit en 2017, sense necessitat de generar nous 
ingressos pel mateix import, mitjançant d'una autorització legal per a aqueixa 
reinversió que sorgisca de la pròrroga pressupostària dels PGE. 

Per la presidència es dona la paraula als Sres. Portaveus dels grups 
polítics municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar al fitxer 
d’àudio adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar 
l’enllaç al seu navegador web per a la seua reproducció: 

Àudio:   punt.06.mp3 

Video:   http://regmeet.com/xativa/participaciones/851300ee84c2b80ed40f51ed26d866fc?tmp=1820

7è.- EXP. NÚM. 2387/2016, APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT I INSVACOR PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES COMUNITARIS EN REHABILITACIÓ 
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CARDÍACA 

Havent donat compte de l'esborrany remès per INSVACOR, per a 
subscriure un conveni de col·laboració entre aquesta entitat i l'Ajuntament de 
Xàtiva  

Considerant que el que es disposa en matèria salut i les competències de 
les entitats locals, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració Local. En el seu article 7 parrafo 4, disposa: (...) 
“Les Entitats Locals solament podran exercir competències diferents de les 
pròpies i de les atribuïdes per delegació quan no es pose en risc la sostenibilitat 
financera del conjunt de la Hisenda municipal, d'acord amb els requeriments de 
la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i no s'incórrega 
en un supòsit d'execució simultània del mateix servei públic amb una altra 
Administració Pública.(...). 

Considerant el que es disposa en l'art.4 pf 1 , d) el present conveni queda 
exclòs de l'aplicació del text refós de la Llei de contractes del sector públic 
aprovat pro el Reial decret Legislatiu 3/2011. (….)” Els convenis que, conforme a 
les normes específiques que els regulen, celebre l'Administració amb persones 
físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte no estiga 
comprès en el dels contractes reguladors en aquesta llei o normes 
administratives especials. 

Vista l'entrada en vigor de la nova llei 40/2015 d'1 d'octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic, capitul VI referent als convenis.   

Vist l'informe de la Directora d'Area Social sobre el procediment instruït i la 
fiscalització favorable de la Interventora de fons Municipal. 

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, ACORDA: 

Primer. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Xàtiva i Institut Valencià Pro-Cor - INSVACOR-, inscrita en el Registre Provincial 
d'Associacions amb el nº 191/64 segons la vigent Llei d'Associacions amb CIF: 
G-46934519, per al desenvolupament de programes comunitaris en rehabilitació 
cardíaca.  

Segon. Autoritzar a l'Alcalde de la Corporació, per a la signatura del 
Conveni de referència, de conformitat amb les atribucions que en matèria de 
representació i en matèria de règim local li atribueix la legislació vigent. 

Tercer. Fixar la durada del conveni en quatre anys, des de la signatura del 
present conveni. 
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Quart. Notificar el present acord a INSVACOR i comunicar a la Regidora 
de Sanitat i Regidor d'Esports, i a l'Oficina Pressupostària del Consell Esportiu 
municipal, i a la Tresoreria, perquè en prengueu coneixement i efectes, derivats 
de la bonificació.  

Per la presidència es dona la paraula als Sres. Portaveus dels grups 
polítics municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar al fitxer 
d’àudio adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar 
l’enllaç al seu navegador web per a la seua reproducció: 

Àudio:   punt.07.mp3 

Video:   http://regmeet.com/xativa/participaciones/851300ee84c2b80ed40f51ed26d866fc?tmp=2946

8è.- EXP. NÚM. 3566/2016, APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT I CREATIVIALAB MÀRQUETING 
S.L, PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE “CAMINS DE LA SALUT” 

Havent donat compte de l'esborrany remès per CREATIVIALAB 
MÀRQUETING S.L, per a subscriure un conveni de col·laboració entre aquesta 
entitat i l'Ajuntament de Xativa. 

Vista la proposta de la regidora de Sanitat de signar el referit Conveni de 
col·laboració. 

Considerant que el que es disposa en matèria salut i les competències de 
les entitats locals, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració Local. En el seu article 7 *parrafo 4, disposa: (…) 
“ Les Entitats Locals solament podran exercir competències diferents de les 
pròpies i de les atribuïdes per delegació quan no es pose en risc la sostenibilitat 
financera del conjunt de la Hisenda municipal, d'acord amb els requeriments de 
la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i no s'incórrega 
en un supòsit d'execució simultània del mateix servei públic amb una altra 
Administració Pública.(…).” 

Considerant el que es disposa en l'art.4 *pf 1, d) el present conveni queda 
exclòs de l'aplicació del text refós de la Llei de contractes del sector públic 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011. (…)” Els convenis que, conformement 
a les normes específica que els regulen, celebre l'Administració amb persones 
físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte no estiga 
comprès en el dels contractes reguladors en aquesta llei o normes 
administratives especials.” 
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Vist  l´entrada en vigor de la nova llei 40/2015 de 1 de octubre de Regim 
Juridic del Sector Public, Capitol VI referent als convenis.  

Vist l'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. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Xàtiva i *Creativialab Màrqueting S.L “Camins de la Salut”. 

Segon. Autoritzar a l'Alcalde de la Corporació, per a la signatura del 
Conveni de referència, de conformitat amb les atribucions que en matèria de 
representació i en matèria de règim local li atribueix la legislació vigent. 

Tercer. Fixar la durada del conveni en dos anys, des de la signatura del 
present conveni. 

Quart. Notificar el present acord a Creativialab Màrqueting S.L i 
comunicar a la Regidora Delegada de Sanitat. 

Per la presidència es dona la paraula als Sres. Portaveus dels grups 
polítics municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar al fitxer 
d’àudio adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar 
l’enllaç al seu navegador web per a la seua reproducció: 

Àudio:   punt.08.mp3 

Video:   http://regmeet.com/xativa/participaciones/851300ee84c2b80ed40f51ed26d866fc?tmp=3425

9è. RESOLUCIONS  D'ALCALDIA 

En compliment del que preceptua el vigent Reglament d'Organització,  
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, 
en l'article 53-1, en relació amb el 42, als efectes de control i fiscalització 
previstos en l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es dóna compte en la 
sessió plenària de les següents Resolucions del Sr. Alcalde President: 

Números des del 514 al 582 (corresponents al mes de novembre de 
2016). 

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
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10.- DACIÓ DE COMPTE MATÈRIES DELEGADES EN LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL. 

No hi ha cap assumpte per a tractar. 

11é. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS: 

11.1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC  
CIUDADANOS PER A LA CREACIÓ D'UN GRUP ESPECIAL DE LA POLICIA 
LOCAL DEDICAT A LA LLUITA CONTRA LA PIRATERIA. 

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 19 de desembre de 2016, 
registre d'entrada número 10297, per a la creació d'un grup especial de la Policia 
Local dedicat a la lluita contra la pirateria, amb el següent tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En toda España, las pérdidas por las falsificaciones ascienden a 167 millones, el 
16,6% de la facturación anual, cuatro puntos más que la media comunitaria 
(12,3%). España es el cuarto país de la Unión Europea más afectado por este 
problema, sólo superado por Grecia, Hungría y Rumanía. 

La Comunidad Valenciana es una de las regiones de España donde más se 
producen y distribuyen todo tipo de productos falsificados. Los datos del 
Ministerio del Interior lo constatan. El 20,3% de las intervenciones por delitos 
contra la propiedad de toda España tienen como escenario la Comunitat. 
Uno de cada cinco delitos. El daño que las Fuerzas de Seguridad calculan 
que se puede causar a los sectores industriales valencianos supera los 20 
millones de euros. Especialmente afectados por este tipo de delitos se ven 
sectores tan emblemáticos en nuestra comunidad como pueden ser el textil, el 
calzado, la marroquinería o el juguete. 

La formación y la especialización policial son claves para terminar con la lacra de 
la piratería que afecta intensamente a los municipios de la comunitat. De hecho 
Cuerpos de Policía Local como Gandía, Peñiscola, Vinarós o Alcalà de Xivert ya 
cuentan con estos grupos especificos dentro de sus plantillas. 
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El viernes día 15 de Octubre se aprobó en las Cortes Valencianas una 
proposición no de ley que insta a los ayuntamientos a crear grupos de 
policías especializados en estos delitos y a dar charlas educativas en los 
colegios. 

Si bien es cierto que el IVASPE no incluye todavía oferta formativa en esta 
materia, mientras lo hace sería conveniente que el Ayuntamiento de Xàtiva 
incluya monográficos al respecto en su plan anual de formación 

ACUERDOS 

PRIMERO. Que se tenga en cuenta la proposición de Las Cortes que insta a los 
ayuntamientos a crear estos grupos especializados, diseñando e implantando un 
proyecto que detalle, organización, competencias, objetivos etc. Siendo 
conveniente que la unidad esté operativa en los próximos meses. 

SEGUNDO. Que el Ayuntamiento de Xàtiva incluya en su plan anual de 
formación monográficos sobre prevención y lucha contra la piratería, mientras el 
IVASPE prepara cursos o diplomas específicos.” 

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

ÚNIC. Aprovar la proposta presentada per a la creació d'un grup especial 
de la Policia Local dedicat a la lluita contra la pirateria. 

Per la presidència es dona la paraula als Sres. Portaveus dels grups 
polítics municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar al fitxer 
d’àudio adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar 
l’enllaç al seu navegador web per a la seua reproducció: 

Àudio:   punt.11.1.mp3 

Video:   http://regmeet.com/xativa/participaciones/851300ee84c2b80ed40f51ed26d866fc?tmp=4058

11.2.- ACORD D'INTENCIONS ENTRE CIUTATS LLEIDA-XÀTIVA PER 
L'AGERMANANMENT: RATIFICACIÓ D'ACORD. 

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

És dona lectura de l'Acord d'intencions entre Ciutats Lleida-Xàtiva, per a 
l'agermanament, degudament firmat pels respectius Alcaldes Presidents de les 
Ciutats, del següent tenor literal: 

“Les ciutats de Lleida i Xàtiva, convençudes que la mútua col·laboració 
serà beneficiosa per a les dos poblacions, han decidit formalitzar el present 
protocol amb el covenciment que: 

1. Les relacions de col·laboració esdevenen un element fonamental
per a un millor coneixement i col·laboració entre ciutats, tot
contribuint a reforçar, afavorir i promoure l'amistat i el progrés.

2. La instauració i l'establiment de relacions permanents de
cooperació i intercanvi entre ciutats representen un estímul per a
tots els sectors que formen el teixit civil, social i econòmic.

3. Impulsar aquest protocol afavorirà l'establiment d'una col·laboració
entre ambós municipis, que es traduirà en un benefici per als seus
ciutadans.

ACORDEN 

 Primer: la decisió de mantenir relacions d'amistat amb l'objectiu 
d'aconseguir el progrés, el desenvolupament i el benestar d'ambues parts. 

Segon: el compromís a col·laborar per enfortir les relacions inspirades en 
la igualtat, la pau i la prosperitat, tant culturals com esportives, socials, 
turístiques i econòmiques. 

Tercer: el suport a l'organització de trobades socials que reduden en la 
formació integral d'ambdós municipis; juvenils, culturals, artístics, esportius i 
econòmics. 

Quart: el foment de l'intercanvi d'experiències, iniciatives i solucions als 
seus problemes comuns. 

Cinquè: l'estudi del desenvolupament de fórmules participatives que 
permeten sumar esforços en l'execució de projectes comuns en diversos àmbits; 
culturals, socials, educatius, empresarials, comercial i turístics. 

Sisè: el protocol d'intencions entrarà en vigor el dia de la firma d'aquest, i 
tindrà una duració de 2 anys. Podrà rescindir-se en el moment en què així ho 
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comuniqui qualsevol de les parts. Tot i això, serà objecte de pròrroga anual tret 
que una de les parts comuniqui la descisió de rescindir l'acord.“ 

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 

 ÚNIC. Ratificar el protocol d'intencions entre Ciutats Lleida-Xàtiva per 
l'agermanament, i remitir el present acord a l'Ajuntament de Lleida, als efectes 
oportuns. 

Per la presidència es dona la paraula als Sres. Portaveus dels grups 
polítics municipals, intervencions que es poden consultar i escoltar al fitxer 
d’àudio adjunt al document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar 
l’enllaç al seu navegador web per a la seua reproducció: 

Àudio:   punt.11.2.mp3 

Video:   http://regmeet.com/xativa/participaciones/851300ee84c2b80ed40f51ed26d866fc?tmp=4904

12é.  DESPATX EXTRAORDINARI. 

No hi han assumptes a tractar en Despatx Extraordinari. 

13é.- PRECS I PREGUNTES. 

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

Àudio:   punt.13.mp3 

Video:   http://regmeet.com/xativa/participaciones/851300ee84c2b80ed40f51ed26d866fc?tmp=5197

I no havent-hi més assumptes a tractar el senyor Alcalde alça la sessió a 
les vint hores i quaranta tres  minuts estenent-se la present acta per mi, el 
Secretari, amb el seu vistiplau. Com a fedatari done fe amb l'advertiment que 
l'acta es troba pendent d'aprovació i a reserva dels termes que resulten de 
l'aprovació de la mateixa. D'acord amb el que preveu l'article 206 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.  

            Vist-i-plau,

L'ALCALDE,                       EL SECRETARI , 













