
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2019/12 El ple 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 14 de setembre de 2019 

Durada Des de les 11:05 fins a les 13:20 hores 

Lloc Saló de plens 

Presidida per ROGER CERDÀ BOLUDA 

Secretari EDUARDO BALAGUER PALLAS 

Interventora MARIA CARMEN SAVALLS SANFELIX 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

20407490G ALDAVERO LOPEZ, PEDRO SÍ

20429318M AMORÓS GIMÉNEZ, MARIA AMOR SÍ

20426231T ANGULO LUNA, MARIA CONSUELO SÍ

20439842H BARAZA LORENTE, LENA SÍ

20454730W BELTRAN FERRERO, MARIA SÍ

19460773J BENAVENT CERVERA, JOSE VICENTE SÍ

20413250Z BOLUDA PERUCHO, ALFRED SÍ

20446809Q CABALLERO PASTOR, RAQUEL SÍ

20409636B CHAPI ALBERO, FRANCESCA SÍ

20459109B CUENCA MARTINEZ, HECTOR SÍ

20440159J GARCIA MORELL, PILAR SÍ
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20405152N GINER COMPANY, JUAN SÍ

20421127W LLOPIS ARNERO, EDUARDO SÍ

20445295C LORENTE LOPEZ, MIGUEL ANGEL SÍ

20414045G PLA CASANOVA, MARIA JOSE SÍ

20425253B REIG SANCHIS, JUAN IGNACIO SÍ

20417791R RICARDO MARTINEZ NAVARRO SÍ

20433165B ROGER CERDÀ BOLUDA SÍ

20437535B SANCHIS DEL VALLE, MARIOLA SÍ

20441855F SANCHIS FERNANDEZ, MARCO ANTONIO SÍ

19893094A SINISTERRA CARIÑENA, MARIA REMEDIOS SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President
obre  la  sessió,  procedint  a  la  deliberació  sobre  els  assumptes  inclosos  en
l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Favorable Tipus de votació: Ordinària
- A favor: 21. Unanimitat.
- En contra: 0.
- Abstencions: 0.
- Absents: 0.

En  compliment  d'allò  preceptuat  en  l'article  91  del  vigent  Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de
novembre  de  1986,  l'Alcalde  President  pregunta  si  algun  membre  de  la
Corporació ha de formular alguna observació a l'acta de la sessió anterior
corresponent  al  dia  27  de juliol  de  2019,  que els  ha  estat  facilitada amb
anterioritat a la convocatòria de la present sessió.

A continuació i  no formulant-se cap objecció,  per  unanimitat dels  vint  i  un
membres presents en el moment de la votació, s'aprova l'acta de referència,
corresponent a la sessió extraordinària celebrada el dia 27 de juliol de 2019. 

Vídeo: video.punt.01.
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2.  Expedient  6442/2019.  Determinació  de  les  festivitats  locals  no
recuperables per a l’any 2020.
Favorable Tipus de votació: Ordinària

- A favor: 21. Unanimitat.
- En contra: 0.
- Abstencions: 0.
- Absents: 0

Donat  compte  de l'escrit  del  Servei  Territorial  de  Treball,  Economia  Social  i
Emprenedoria  de  València,  en  el  qual  se  sol·licita  l'acord  del  Ple  d'aquesta
corporació proposant les dues festivitats locals que, amb caràcter retribuït i no
recuperable i pel seu caràcter tradicional, hauran de celebrar-se en la ciutat de
Xàtiva durant el pròxim any 2020, a fi de procedir a l'elaboració del calendari
laboral de la província per al pròxim any.

Considerant que les dues festes locals que se celebren en aquest municipi, els
dies 1 i 5 d'agost, no coincideixen en dies festius.

Vista la proposta de l’Alcaldessa en funcions, sol·licitant la declaració dels dies
1 i 5 d'agost de 2020, dissabte i dimecres, respectivament, com a festes locals
per a l'any 2020.

Vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  de  Règim  Interior  i
Seguretat, celebrada el 6 de setembre de 2019.

Pel Ple de l'Ajuntament, s'adopta el següent ACORD:

Primer. Declarar  que  les  dues  festivitats  locals  no  recuperables  siguen  en
aquesta ciutat, per al pròxim exercici 2020, les corresponents als dies 1 d'agost,
dissabte, festivitat de Sant Feliu, i 5 d'agost, dimecres, festivitat de la Mare de
Déu de la Seu.

Segon. Remetre una còpia certificada del present acord al Servei Territorial de
Treball,  Economia  Social  i  Emprenedoria  de  València  i  donar  compte  de  la
mateixa a les associacions d'empresaris de Xàtiva. 

La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics municipals, i es
produeixen les següents intervencions,  que es pot consultar i  escoltar en el
fitxer d'àudio adjunt al document "punt.02.mp3" i en el vídeo que podrà copiar
l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:

-  Juan  Giner  Company,  portaveu  del  grup  municipal  Ciudadanos,
manifesta que el sentit del vot del seu grup serà a favor, sense posar cap
objecció a les dates designades.

Vídeo: video.punt.02.
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3. Expedient 4101/2019. Aprovació inicial modificació ordenances fiscals 
2020 de l’Ajuntament de Xàtiva.
Favorable Tipus de votació: Ordinària

- A favor: 10.
 10 dels membres del Grup Socialista,

- En contra: 9.
   5 dels membres del Grup Xàtiva Unida i
   4 dels membres del Grup Popular.

- Abstencions: 2.
   2 dels membres del Grup Ciudadanos.

- Absents: 0
Atès  que  el  tècnic  de  l’àrea  econòmica  ha  emès  informe  de  data  03  de
Setembre de 2019, que recull totes les propostes de les diferents àrees, on es
pretén modificar les ordenances per a l’exercici 2020. 

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

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

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

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

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

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

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

Per la qual cosa, els departaments han enviat a l’àrea econòmica per a la seua
tramitació diferents propostes detallades a l´expedient.

Vist l’informe de fiscalització favorable emès per la Interventora.

Atès que la Comissió d’Hisenda i Especial de Comptes de data 6 de Setembre
de 2019, va dictaminar favorablement.

El Ple de la Corporació, d’acord amb allò establert a l’article 213.4 del TRLRHL,
ACORDA:

Primer. Aprovar  provisionalment  per  a  l’exercici  de  2020  i  següents  la
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 

«TAXA DE RECOLLIDA DE FEM

Art. 5è. Quota reduïda

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  reducció del  20%  a  totes  les  tarifes,  tret  de  les  tarifes
corresponents a grans productors.

Article 6. Quota tributària

1.- La quota tributària constitueix en una quantitat fixa per unitat de local, que
es  determina segons la naturalesa i destinació de l'immoble, prorratejant-se les
baixes i  altes per trimestres naturals.

2.- Amb esta finalitat, s'aplica la tarifa següent:

Tarifa 2020

Reduïda 23,49 €

A 45,28 €

BB 134,95 €

C 271,30 €

D 362,09 €
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E 2.880,62 €

FF 11.287,63 €

G 271,30 €

TARIFA REDUÏDA:
Per  a  rendes  familiars  que  no  ultrapassen  el  salari  mínim interprofessional
vigent  en  cada  exercici  i  vivendes  de  Bixquert,  Carraixet,  Llomes  Planes  i
Disseminats.

TARIFA TIPUS A:
Residencial, despatxos d'activitats professionals, desenrotllades pel titular i un 
auxiliar.

TARIFA TIPUS B:
Comprén les activitats següents:
- Oficines, despatxos d'activitat professional no compresos en la tarifa anterior.
- Comerç al  detall  de productes alimentosos i  begudes, en establiment amb
venedor, com a fruiteries, carnisseries, pescateries, pastisseries, despatxos de
pa vins i  begudes, comerç al  detall  de tèxtils,  calçat, floristeries, drogueries,
perfumeries, ferreteries, bricolatge.
- Servei de joc, espectacles i activitats recreatives: com cinemes, sales de ball,
jocs de bingo, instal·lacions esportives, gimnasos, etc.

TARIFA TIPUS C:
- Activitats de restauració: com restaurants, cafeteries, cafés, bars, xocolateries,
gelateries, empreses de càterings, casinos, clubs i activitats assimilables.
- Activitats educatives: com guarderies, centres d'ensenyança, col·legis majors i
residències d'estudiants amb menjador, i activitats assimilables.

TARIFA TIPUS D:
-  Activitats  de  serveis  d'hostaleria:  com  hotels,  hostals,  pensions,  fondes,
residències amb menjador, càmpings i activitats assimilables.

TARIFA TIPUS E:
-  Activitats  de  comerç  de  productes  alimentosos  i  begudes  en  règim
d'autoservei: com hipermercats, supermercats i centres comercials fins a deu
activitats, grans magatzems, cooperatives de consum, economats, etc.

TARIFA TIPUS F:
-  Activitats  sanitàries  i  assistencials:  com  a  hospitals,  clíniques,  centres
residencials i assistencials amb menjador.
- Activitats de comerç: com a centres comercials amb més de deu activitats

TARIFA TIPUS G:
- Bancs, discoteques, gasolineres, i resta d'activitats no compreses en cap dels
grups anteriors.
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- En els locals comercials on no es porte a terme cap activitat i així es justifique
pel propietari, la tarifa serà l’establerta com a tipus A.

Per a l’establiment de les tarifes no previstes en aquesta classificació, es tindrà
en compte el nombre de treballadors que intervenen en l’activitat, establint-se
com a criteri diferenciador la quantitat de huit treballadors.

TARIFA GRANS PRODUCTORS I PRODUCTORS ESPECIALS:
L'Ajuntament  podrà  aplicar  esta  tarifa  a  qualsevol  contribuent  inclòs  en  les
tarifes anteriors, però la producció mitjana diària que haurà de superar els 50
kg./dia o els 300 litres/dia en volum.

Per a l'obtenció del cost real es fixen els següents paràmetres:
- Preu total per quilogram (Pu): 0,1153€.
-  Penalització  per  volum  (Pv):  s’estableix  en  306,83€  a  l'any  per  unitat
addicional de contenidor de 1000 litres i en 110.46€ l’any per unitat addicional
de contenidor de 360 litres.

En  el  cas  de  reposició  de  contenidors  per  causes  imputables  al  productor
s’aplicarà, en la liquidació de la taxa, un import por contenidor reposat igual al
vigent per penalització per volum.

Mitjana de producció diària (PMD): obtinguda pel sistema de pes dels vehicles
recol·lectors;  esta  mesura  serà  realitzada  directament  per  l'Ajuntament  o  a
instància dels particulars i comprendrà la mitjana aritmètica dels pesos diaris
efectuats  almenys  en  un  període  de  dues  setmanes  representatives  de
producció.

Així doncs, la tarifa a aplicar resultarà ser:

TARIFA = (PMD * PU * 365) + PV

Aquesta  tarifa  es  prorratejarà  en  l'exercici  d'implantació,  descomptant-se  la
tarifa inicialment abonada pel productor.

La  tarifa  així  establida  continuara  vigent  per  al  productor,  i  únicament
s'actualitzarà anualment el preu total per quilogram.

La producció mitjana diària quedarà vigent, com a mínim durant 6 mesos des
del  moment  de  la  seua  avaluació,  i  regirà  mentre  no  es  modifique.  Tant
l'Ajuntament com els particulars, podran sol·licitar la revisió d'aquesta producció
mitjana i l'ajust de la tarifa corresponent.

A fi  de  quantificar  adequadament  les  produccions,  l'ajuntament  facilitarà  als
productors  especials  contenidors  personalitzats  que  hauran  d'ubicar-se  en
l'interior dels centres de producció i ser lliurats als serveis de recollida segons
l'horari de recollida que els fixen els serveis tècnics municipals.
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3.- Les quotes assenyalades en la tarifa corresponen a un exercici i tant les
baixes com les altes es prorrategen per trimestres naturals.

IMPOST DE BENS IMMOBLES

Article 2  n  .  - Tipus de gravamen.

De conformitat amb el què preveu el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes  Locals,  el  tipus  de  gravamen  de  l'impost  sobre  béns  immobles
aplicable  als  béns  dels  valors  cadastrals  dels  que  han  estat  revisats  o
modificats serà: 

Si són béns de naturalesa urbana, el ................................................ 0,59 % 
Si són béns de naturalesa rústica, el ................................................. 0,60 % 

Tindran  un  recàrrec  del  50% els  subjectes  passius  que  tinguen  més  de  3
immobles  d’ús  residencial  desocupats  amb  caràcter  permanent,  quan  es
determine reglamentàriament les condicions d’immoble desocupat. 

Article 3  r  .  - Bonificacions.

1. Bonificacions obligatòries 

1) Tindran  dret  a  una  bonificació  del  50% en  la  quota  íntegra  de  l’impost,
sempre  que  es  sol·licite  per  l’interessat  abans  de  l’inici  de  les  obres,  els
immobles  que siguen  l’objecte  de l’activitat  de  les  empreses  d’urbanització,
construcció  i  promoció  immobiliària  tant  d’obra  nova  com  de  rehabilitació
equiparables a este i no figuren entre els bens del seu immobilitzat.

El  termini  d'aplicació  d'aquesta  bonificació  comprendrà  des  del  període
impositiu següent a aquell en què s'inicien les obres fins al posterior a la seua
terminació, sempre que durant aqueix temps es realitzen obres d'urbanització o
construcció efectiva, i sense que, en cap cas, puga excedir de tres períodes
impositius. 

2) Tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'Impost, durant
els  tres  períodes  impositius  següents  al  de  l'atorgament  de  la  qualificació
definitiva, les vivendes de protecció oficial  i  les que resulten equiparables a
aquestes conforme a la normativa de la respectiva comunitat autònoma.

Aquesta  bonificació  es  concedirà  a  petició  de  l'interessat,  la  qual  podrà
efectuar-se en qualsevol  moment anterior a la terminació dels tres períodes
impositius de durada d'aquella i  assortirà efectes, si  escau, des del  període
impositiu següent a aquell en què se sol·licite.

3) Tindran dret a una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra i, si escau,
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del recàrrec de l'impost a què es refereix l'article 153 d'aquesta llei, els béns
rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en els
termes establits en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de
les Cooperatives.

2. Bonificacions potestatives

1)  Tindran  dret  a  una  bonificació  sobre  la  quota  íntegra  de  l’immoble  que
constituïsca la vivenda habitual,  els subjectes passius que siguen titulars de
família nombrosa en la data de la meritació corresponent al període impositiu.
Els  percentatges  de  bonificació  anual  seran  aplicats  en  funció  del  valor
cadastral de la vivenda habitual conforme als valors següents:

Valor cadastral dels Immobles bonificats                                      % Bonificació
- Immobles amb valor cadastral inferior o igual a 150.000€ .................. 60%
- Immobles amb valor cadastral superior a 150.000€ ............................ 30%

Per a gaudir d'aquesta bonificació els interessats hauran d'instar el benefici a
l’òrgan  que  realitza  la  gestió  tributària  d’aquest  impost,  l’Excel·lentíssima
Diputació de València (Gestió Tributària). 

La bonificació sortirà efectes des del període impositiu següent a aquell en el
qual  es sol·licite. Una vegada concedida,  persistirà durant  tot  el  període de
vigència del títol que ha servit de base per a la seua concessió, llevat que es
produïren  circumstàncies  que  donaren  lloc  a  la  caducitat  del  títol
anticipadament, i, en aquest cas, desapareixeria la bonificació a partir de l’any
següent  de  produir-se  aquesta  circumstància.  Per  tant,  no  serà  necessari
reiterar la sol·licitud per a l’aplicació de la bonificació en períodes futurs, llevat
que es modifiquen les circumstàncies que van justificar la seua concessió.

Excepte prova en contra,  s’entendrà per  residència habitual  aquella  en què
estiga empadronat el cap de família beneficiari del títol. En conseqüència, el
cap de família ha d’estar empadronat en el moment de la meritació de l’impost
en  el  municipi  de  Xàtiva.  En  el  cas  de  separació  o  divorci  s’entendrà  per
vivenda  habitual  la  designada  en  la  sentència  o  conveni  regulador  com  a
domicili del cònjuge que es faça càrrec de la custòdia de la majoria dels fills. Si
cada cònjuge es fa càrrec del mateix nombre de fills, s’entendrà com a vivenda
habitual la de qualsevol d’ells, a la seua elecció. En aquest cas, cal adjuntar a
la  sol·licitud  de  bonificació  la  manifestació  subscrita  pels  dos  cònjuges  de
l’elecció efectuada i el certificat del municipi de residència de l’altre cònjuge, si
és el cas, en què quede constància de no haver sol·licitat ni obtingut en aquell
altre municipi la bonificació per vivenda habitual de família nombrosa.

S’haurà d’aportar la següent documentació:
• Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa
• Document  que  identifique  l'immoble  per  al  qual  es  sol·licita  la

bonificació i la seua referència cadastral.
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• Certificat que resulte que el mateix constitueix la residència habitual de
la família nombrosa (empadronament).

2) Tindran dret a una bonificació d'un 50 per cent en la quota íntegra de l’impost
les  edificacions  que  l’ús  cadastral  de  les  quals  siga  predominantment
residencial en els quals s'haja instal·lat un sistema per a l'aprofitament elèctric
de l'energia provinent del sol i dispose d'una potència mínima d'1,85 Kw.

Tindran dret a una bonificació d'un 25 per cent en la quota íntegra de l'impost
les edificació que l’ús cadastral de les quals siga predominantment residencial
en els quals s'haja instal·lat un sistema per a l'aprofitament tèrmic de l'energia
provinent  del  sol  i  dispose  d'una  superfície  mínima  de  4  m²  d'obertura  de
captació solar.

L’atorgament d’esta bonificació estarà condicionat al fet que el compliment dels
requisits  anteriors  quede  acreditat  per  mitjà  de  l’aportació  aportació  dels
següents documents:

1. Llicència d'obres.
2. Certificat de la instal·lació realitzada, assenyalant les característiques

de  l'equip  instal·lat  i  que  compleix  amb  els  requisits  legals  d'homologació,
especificant data i lloc d'instal·lació i signat per instal·lador autoritzat.

3. Factura detallada de la instal·lació, entenent que la data que figure en
aquesta serà la de posada en funcionament de la mateixa.

Esta  bonificació,  que  cal  sol·licitar,  produirà  efecte  des  del  període
impositiu següent a aquell en què se sol·licite i tindrà una durada de quatre
anys, a comptar des del període impositiu següent al de la data de factura i
sempre  que  s’acredite  davant  de  l’Ajuntament  el  compliment  dels  requisits
exigits per a l’atorgament. No es concedirà esta bonificació quan la instal·lació
d’estos  sistemes d’aprofitament de l’energia  solar  siga obligatòria  segons la
normativa específica en la matèria aplicable en la data d'instal·lació. Ambdues
bonificacions no seran acumulables.

3) Tindran dret a una bonificació del 95 % de la quota íntegra de l’impost a
favor  d’immobles  en  el  quals  es  desenvolupen  activitats  econòmiques  que
siguen  declarades  d’especial  interés  o  utilitat  municipal  per  concórrer
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment d’ocupació que
justifiquen  tal  declaració.  Correspondrà  aquesta  declaració  al  Ple  de  la
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable
de la majoria simple dels seus membres.

Per  a poder  beneficiar-se  de la  bonificació  regulada en aquest  article,  serà
requisit  indispensable  que  les  entitats  que  desenvolupen  la  seua  activitat
econòmica a aquest immoble, tinguen la seua seu al terme municipal de Xàtiva.

Únicament  seran  objecte  de  bonificació  els  immobles  que  disposen  d’una
referència  cadastral  individualitzada,  en  els  quals  es  desenvolupe  l’activitat
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econòmica de forma íntegra.

Aquesta bonificació, produirà efecte des del període impositiu següent a aquell
en què se sol·licite i tindrà una durada de cinc anys.

4) La bonificació potestativa 3.2.1 aplicable a famílies nombroses és compatible
amb  la  bonificació  obligatòria  aplicable  a  vivendes  de  protecció  oficial  o
equiparables  segons  normativa  autonòmica,  la  resta  de  bonificacions  son
incompatibles.

PLUSVÀLUES

Art 5: Bonificacions

Tenen  una  bonificació  del  95%  en  la  quota  íntegra  de  l'impost,  en  les
transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de
gaudi limitatius del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor
dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants, de la
vivenda habitual del causant, entenent-se com a tal la vivenda en la qual ha
estat empadronat el causant els dos anys anteriors a la defunció.

La bonificació  regulada en aquest  article  s’aplicarà  d’ofici  sempre que,  dels
documents obrants en poder de l’Ajuntament, resulte de manera indubtable que
concorren les circumstàncies mencionades i els requisits de parentesc.

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Art. 1. De conformitat amb el que preveu l'art 95.4 del RDL 2/2004, que aprova
el  text  refòs  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  el  coeficient
d'increment  de  les  quotes  de  l'impost  sobre  vehicles  de  tracció  mecànica
establertes en l'apartat primer de l'esmentat article és el següent per a cada
classe de vehicle, amb expressió de la tarifa corresponent.

Tarifa Tipus
Quota
mínima

Coeficient
Tarifa
2020

A-1 Turismes menys de 8 CF 12,62 1,80 22,72

A-2 Turismes de 8 fins 11,99 C.F. 34,08 1,80 61,34

A-3 Turismes de 12 fins 15,99 C.F. 71,94 1,80 129,49

A-4 Turismes de 16 fins 19,99 C.F. 89,61 2,00 179,22

A-5 Turismes de 20 C.F. en davant 112,00 2,00 224,00

B-1 Autobus fins 20 places 83,30 1,80 149,94

B-2 Autobus de 21 a 50 places 118,64 1,80 213,55

B-3 Autobus de més de 50 places 148,30 1,80 266,94

C-1 Camións fins 999 kg. de càrrega útil 42,28 1,80 76,10

C-2 Camions de 1000 a 2999 Kg. de càrrega útil 83,30 1,80 149,94

C-3 Camions de més 2999 a 9999 Kg de càrrega útil 118,64 1,80 213,55

C-4 Camions de més 9999 Kg de càrrega útil 148,30 1,80 266,94
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D-1 Tractors de menys de 16 C.F. 17,67 1,80 31,81

D-2 Tractors de 16 a 25 C.F. 27,77 1,80 49,99

D-3 Tractors de més de 25 C.F. 83,30 1,80 149,94

E-1 Remolcs des de 750 a 999 Kg. de càrrega útil 17,67 1,80 31,81

E-2 Remolcs de 1000 a 2999 Kg. de càrrega útil 27,77 1,80 49,99

E-3 Remolcs de més de 2999 Kg de càrrega útil 83,30 1,80 149,94

F-1 Ciclomotors fins 50 cc, vehicles catalogats com a
“L1eA” i “L1eB”

4,42 1,80 7,96

F-2 Motos fins 125 cc 4,42 1,80 7,96

F-3 Motos de 125 fins 250 cc 7,57 1,80 13,63

F-4 Motos de més de 250 fins 500 cc 15,15 1,80 27,27

F-5 Motos de més de 500 fins 1000 cc 30,29 1,80 54,52

F-6 Motos de més de 1000 cc 60,58 1,80 109,04

Bonificacions

En aplicació d’allò establert en l’article 95.6 del text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, l’Ajuntament estableix una bonificació del 100 per 100
de  la  quota  de  l’impost,  per  aquells  vehicles  que  tinguen  la  declaració
d’històrics. Així  mateix per a motocicletes i ciclomotors, que l’1 de gener de
l’exercici  en curs tinguen una antiguitat  mínima de 25 anys,  s’estableix una
bonificació del 100% de la quota de l’impost. Per a als turismes amb antiguitat
mínima de 25 anys la bonificació és del 75%.

Dita antiguitat serà comptada a partir de la data de fabricació, si aquesta no es
coneguera, la de la seua primera matriculació o en defecte, de la data en què el
corresponent tipus o variant es deixa de fabricar.

En aplicació de l’article 95.6.b) del TRLRHL, s’estableix una bonificació del 75%
de la quota corresponent als vehicles amb motor elèctric 

En aplicació de l’article 95.6.b) del TRLRHL, s’estableix una bonificació del 50
% de la quota corresponent als vehicles amb motor híbrid i als vehicles que
utilitzen gas natural comprimit o metanol, hidrogen o energia solar,Gas Liquat
del Petroli (GLP)).

Les bonificacions hauran de ser sol·licitades pel  contribuent aportant  tota la
documentació escaient.

TAXA AIGUA POTABLE

Art. 4t. Tarifa 

1. S'estableix amb caràcter general una quota de servei de 6,17€/quadrimestral
(18,51 €/any) per cada comptador i usuari.

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

1. Per als primers 24 m3 de consum, per m3 0,2796 €
2. A partir de 24 m3 de consum, per m3 0,4900 €

3.Connexions: En concepte de dret de connexió es pagarà:

Per cada vivenda 94,39 €
Per cada local comercial o industrial, 1,03€/m2 amb un mínim de 108,55 €
Local comercial o industrial en polígon industrial urbanitzat pels 
propietaris

188,64 €

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

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

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

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

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

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

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

Activitats comercials i industrials i elements annexos:

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

Superfície màxima i mínima

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

Setmana de Fira

L’ocupació  que  es  realitze  en  el  mes  d’agost  amb  motiu  de  la  Fira,  és
independent  de  la  realitzada  durant  la  temporada  d’estiu,  aquesta  tindrà
caràcter especial  i  el  període d’ocupació comprén des de l’1 al  31 d’aquest
mes.

Efectivitat de la llicència d’ocupació

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

Seguretat de les instal·lacions

Tot  adjudicatari  de  la  llicència  estarà  obligat  a  subscriure  la  corresponent
Assegurança de Responsabilitat Civil, que contemple una adequada cobertura,
amb la finalitat de fer front a possibles accidents que es podran 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
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urbà, sent preferiblement de fusta i color blanc.

Períodes d’ocupació

El pagament de la taxa done dret a l’ocupació de la via pública durant tot l’any
excepte el mes d’agost 

Fira d’agost. Tot el mes d’agost.

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

Mesures i mòduls

Les taxes es reportaran per l’ocupació de metres quadrats que s’empren a les
terrasses.

Les  taxes  es  reportaran  per  l’ús  d’unitats  de  taula,  entenent-se  com  a  tal
aquelles que comprenguen les mesures de 0’90 x 0’90 metres, o fracció, la qual
porta aparellada la quantitat de quatre cadires.

Les  tarifes  dels  aprofitaments  regulats  en  la  present  ordenança  són  les
següents:

Categoria especial Unitat (taula i quatre cadires) 47,90 €
Categoria primera Unitat (taula i quatre cadires) 30,45 €
Categoria segona Unitat (taula i quatre cadires) 21,90 €
Ocupació cap de setmana Unitat (taula i quatre cadires) € setmana 15,00 €

Per  a  la  setmana  de  Fira  d’Agost,  mes d’agost,  s’estableixen les  següents
tarifes:

Categoria especial Unitat (taula i quatre cadires) 28,00 €
Resta categories Unitat (taula i quatre cadires) 22,00 €

Infraccions i sancions

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

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

1.1.3 Per ocupació de via pública com a conseqüència de l’execució d’obres.

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

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

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

1.2. 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.
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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 €

Exempts els espectacles d´interés culturals adreçats a gent menuda que no
utilitzen animals en les seues actuacions

2.1.2. Tarifes per fires i altres

FIRA DEL BESTIAR

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

FIRA D’AGOST I ALTRES, PER ATRACCIONS I LLOCS DE VENDA

Llocs de venda categoria 1ª (reial de la fira) per m2. 22,70 €
Llocs de venda categoria 2ª (voreres interiors) per m2. 20,00 €
Llocs de venda garrots per m2. 16,00 €
Atraccions per ml. 100,00 €
Ocupació via pública (carpa) (Reial de la Fira) de 5 X 5 mts 300,00 €
Ocupació via pública (carpa) (Reial de la Fira) de 3 X 2,50 mts 180,00 €
Ocupació via pública (carpa) (Convento Consolación) 3 X 2,50 m 120,00 €

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:

18

AJUNTAMENT DE XÀTIVA
ACTA PLE NÚM.12 – ORDINARI DE 14 DE SETEMBRE DE 2019.



 

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 SOBRE LLICENCIA D´OBERTURA I D´INSTRUMENTS
D´INTERVENCIÓ AMBIENTAL.

Art. 1r. Fonament i naturalesa.

De conformitat amb el que preveu l'art. 20.4.i), del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa d'obertura
d'establiments que es regeix per aquesta ordenança fiscal i les normes de la
qual s’atenen al que preveu la secció 3ª del capítol III de la susdita llei.

Art. 2n. L'obligació de contribuir naix amb la  presentació i comunicació
de  l'instrument  d'intervenció  ambiental  (declaració  responsable,  llicència
ambiental,  llicència  d'obertura) .  Hom entén  obertura  quan  s'inicia  l'activitat
pròpia de l'establiment,  és a dir,  els tallers, les fàbriques, els despatxos, les
oficines,  les  agències,  els  magatzems,  les  dependències,  els  dipòsits  i,  en
general, qualsevol local o instal·lació, fins i tot a la via pública, que es destine
exclusivament a habitatge i on es fa alguna activitat de les consignades en la
tarifa de l'impost sobre activitats econòmiques i afecta l'obligació de contribuir,
tant a les persones naturals com a les jurídiques i llurs delegacions, sucursals,
agències o representacions.

Art. 3r. Estan subjectes a la presentació i comunicació de l´instrument d
´intervenció ambiental:

a) La instal·lació per primera vegada de l'establiment  i  la  iniciació  de
l'activitat.
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b) La variació de l'activitat exercida a l'establiment, encara que no haja
variació de local ni del propietari, o l' incorporació de noves activitats.

c)  La  variació  de  la  persona  o  entitat  explotadora  de  l'establiment
qualsevol que siga la causa o el títol pel qual una tal variació es fa, inclús a
l'arrendament.  En  aquest  cas,  comprèn  el  canvi  que  en  la  forma  de  llur
constitució experimente una companyia mercantil, llevat d'aquells que s'han de
fer  obligatòriament  per  imperatiu  de  les  disposicions  superiors  sobre  les
societats mercantils.

d) Quan un establiment es trasllada de local.

e) Per ampliació de local.

Art. 4t. L'obligació de contribuir s'entén respecte a cadascun dels locals
on es despleguen les activitats subjectes i cadascuna d'elles, per la qual cosa
cal tributar no sols per casa matriu, sinó per les sucursals, les fàbriques, els
tallers,  les  oficines,  les  botigues,  els  magatzems  o  les  dependències  de
qualsevol  mena,  àdhuc  si  són  al  mateix  edifici,  sense  comunicació  directa
interior. No hi ha comunicació si s'ha d'eixir a la via pública per accedir per una
altra porta.

Art. 5è. El cas b) de l'art. 3r. inclou el canvi de número, apartat, epígraf,
grup, agrupació o divisió de l'impost industrial.

Art. 6è. Qualsevol instrument d´intervenció ambiental es liquida segons
la tarifa d'aquesta ordenança encara que l'obligació de contribuir haja nascut en
data anterior  a la  seua vigència,  tret  d'haver-la  sol·licitada o iniciada l'acció
investigadora abans de la seua posada en vigor.

Art. 7è. Reducció, exempcions i bonificacions.

S'estableixen les següents:

a) En les ampliacions de local, si no hi ha variació d'activitat, de la quota
resultant de la nova llicència d'obertura hom descomptarà el 50%.

b) En les ampliacions de local, si hi ha variació d'activitat però continua
sent del mateix gènere de comerç o indústria, o la nova activitat és accessòria
o per al servei de l'anterior, de la quota resultant de la nova llicència d'obertura
hom descomptarà el 25%.

c) Els establiments de caràcter temporal o en activitat per temps que no
ultrapassen de tres mesos consecutius, tindran una bonificació del 75% en la
quota corresponent. Si transcorre el termini de tres mesos després d'oberts o
en activitat, naixerà l'obligació de contribuir per la quota total i es liquidarà la
llicència corresponent.

d) Obtindran una bonificació de fins al  75% de la quota resultant,  les
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sol·licituds  que  obtinguen  la  qualificació  d’Iniciativa  Local  d'Ocupació  (ILO),
regulada en l'Ordre de 12 d'abril de 1994 per la Direcció General de l'INEM, o
qualsevol figura legislativa destinada al foment de l'empresa i la lluita contra
l'atur.

e) Estan exempts del pagament de l'arbitri:

1. Els locals designats exclusivament a magatzem de gèneres, només
quan les operacions mercantils  són realitzades pel  mateix  titular  en locals  i
oficines diferents i emplaçades al terme municipal i pels quals ja té pagats els
drets corresponents.

2.  Els  trasllats  motivats  per  una  situació  eventual  d'emergència  per
causa d'obres als locals, sempre que aquests estiguen proveïts de la llicència
corresponent.

3.  Els  trasllats  determinats  per  enderrocs  forçosos,  enfonsaments,
incendis, inundacions i els que es verifiquen per complir ordres i disposicions
oficials.

4. Els canvis de titular per successió mortis causa entre cònjuges i entre
ascendents  i  descendents,  sempre  que  des  de  la  data  d'atorgament  de  la
llicència del causant no hagen transcorregut deu anys.

5.  La  variació  de  la  raó  social  de  societats  no  anònimes  per  decés
d'algun dels socis.

L'exempció establerta en l' apt. 2n. anterior afecta la reobertura del local
primitiu una vegada reparat o reconstruït.

Pel  que  fa  a  l'  apt.  3r.,  l'exacció  afecta  el  local  primitiu  una  vegada
reparat o reconstruït o bé a un de nou que el substituesca sempre que el titular
no haja rebut cap indemnització per abandó del local primitiu.

Són condicions comunes a ambdues exempcions que el local objecte de
reobertura tinga igual superfície que el primitiu o que no ultrapasse del 10% i
s'hi exercesca la mateixa activitat.

L'obtenció d'exempcions mortis causa està condicionada per:

-  El  causant  haja  obtingut  la  llicència  oportuna  per  a  l'exercici  de
l'activitat de què es tracte.

- Hom acredite la continuïtat en l'exercici de la mateixa activitat de què
es tracte.

-  Hom ho sol·licite  abans de transcorregut  un any des del  decés del
causant.

-  Des  de  la  data  d'atorgament  de  la  llicència  al  causant  no  hagen
transcorregut deu anys.

6.  Expedients  de  creació  d’empreses  assessorades  per  l’oficina  de
Xàtiva del Programa de Creació d’Empreses Joves
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Limitació de l’edat dels beneficiaris

Pel que fa al requisit de l’edat, caldrà per tal d’aconseguir la bonificació
proposada, que el promotor siga menor de 31 anys en el moment de la creació
de l’empresa.

Data de constitució de l’empresa

Per a fixar el moment de creació de l’empresa s’atendrà a:

En el cas de ser empresari individual, Comunitat de Béns o Societat Civil
la  data  de  creació  de  l’empresa  serà  aquella  fixada  com  a  data  de
començament  d’activitats  al  document  d’alta  en  l’Impost  d’Activitats
Econòmiques (IAE)

En el cas de les societats mercantils o assimilades s’atendrà a la data de
la  inscripció  de  l’escriptura  de  constitució  de  la  societat  en  el  Registre
corresponent.

Empreses constituïdes per més d’un soci

El requisit  de l’edat en aquelles empreses constituïdes per més d’una
persona, serà matisat, no exigint-se per a la totalitat dels socis, i per tant serà
aplicable la subvenció si almenys el 50% dels socis de l’empresa són menors
de 31 anys i sempre que aquests socis tinguen una participació d’almenys el
50% del capital social de l’empresa.

Domicili de l’empresa

Seran beneficiàries de la bonificació aquelles empreses que fixen com a
domicili  social  la  ciutat  de  Xàtiva  i  que  exercesquen  les  seues  principals
activitats dins de l’àmbit territorial d’aquesta ciutat.

Requisit de la consulta al PCEJ

Consisteix  en  realitzar  una  consulta  davant  l’Oficina  de  Xàtiva  del
Programa de Creació d’Empreses Joves de l’Ivaj (PCEJ) com a tràmit previ a la
sol·licitud de bonificació.

L’oficina del PCEJ emetrà un certificat acreditant que el jove en qüestió
ha fet almenys una consulta, per tal que l’esmentat certificat siga adjuntat a la
sol·licitud de bonificació de la llicència d’obertura. L’emissió d’aquest certificat
no suposarà cap tipus de despesa per a l’interessat.

TRÀMITS PER A L’OBTENCIÓ DE LA BONIFICACIÓ

La  sol·licitud  de  la  bonificació  caldrà  realitzar-la  al  Departament
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d’Indústria  i  Comerç  de  l’Ajuntament  de  Xàtiva,  adjuntant  els  següents
documents acreditatius del compliment dels requisits fixats:

Certificat de l’Oficina de Xàtiva del PCEJ acreditant que el promotor de
l’empresa ha efectuat almenys una consulta.

Fotocòpia dels DNI de tots els promotors

Per  als  empresaris  individuals,  comunitats  de  béns  i  societats  civils
fotocòpia del document d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

Per  a  les  societats  mercantils  o  assimilades,  fotocòpia  del  document
d’inscripció de l’escriptura de constitució en el Registre corresponent. 

L’únic competent per tal d’avaluar si les sol·licituds compleixen tots els
requisits serà l’Excm. Ajuntament de Xàtiva, per mediació del seu departament
d’Indústria i Comerç. Per a tal finalitat es podran fixar els terminis d’avaluació,
resolució i comunicació que l’esmentat departament considere oportuns.

Art. 8è. A l'efecte de la interpretació sobre l'aplicabilitat o els procedents
de bonificacions i exempcions tributàries, regeix el que disposa la Llei General
Tributària.

Art. 9è. Les bases imposables i els tipus de gravamen dels drets i de les
taxes per presentació i comunicació dels diferents instruments de intervenció
ambiental, s'entenen referits a l'hora de produir-se la seua  presentació, variació
de l´activitat o ampliació del local, i es classificarà l'activitat susdita per la que
correspon a la indústria o el  comerç que realment i  efectivament s'exerceix,
amb independència de la declarada pel subjecte passiu o fixada per la hisenda
estatal.

Article 10. Tarifes.
La taxa per instal·lacions i activitats incloses en l’àmbit d’aplicació de la

Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control
Ambiental de Activitats en la Comunitat  Valenciana, es liquidarà aplicant les
següents quotes fixes:

1.-Llicència ambiental,  per  a les activitats  no sotmeses a autorització
ambiental integrada i que s’inclouen en l’annex II de la Llei 6/2014.
Declaració responsable ambiental, per a les activitats que no estiguen incloses,
atenent  la  seua  escassa  incidència  ambiental,  ni  en  el  règim d’autorització
ambiental integrada ni en el de llicència ambiental, i que incomplisquen alguna
de les condicions establides en l’annex III  de la Llei 6/2014 per a poder ser
considerades innòcues.
Llicencia d´apertura de activitats recreatives i establiments públics…………….
954,24€

2.-Comunicació  d’activitats  innòcues,  per  a  les  activitats  sense
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incidència ambiental  mentres complisquen totes les condicions establides en
l’annex III de la Llei 6/2014:… 381,48€

3.-Per variació del titular, de persona física a la constitució d'una entitat
mercantil:… 130,57€

GUALS

Art.3. Obligació de contribuir

Naix l´obligació de contribuir des del moment en que l´aprofitament és atorgat o
des que s´inicia, si es fa sense l´oportuna autorització.

Respecte  d´aquell  immobles,  els  titulars  dels  quals  no  hagueren  sol·licitat
l’autorització,  i  que l´administració municipal tinguera coneixement ,  a través
dels seus serveis d´inspecció, o per denúncia, de l´entrada i eixida de vehicles
des de la via pública, s´iniciarà l´oportú procediment d´alta d´ofici en el padró
fiscal.»

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

Tercer. Exposar  al  públic  en  el  tauler  d’anuncis  de  l’Ajuntament  l’acord
provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província i
en un diari de gran difusió. 

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

La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics municipals, i es
produeixen les següents intervencions,  que es pot consultar i  escoltar en el
fitxer d'àudio adjunt al document "punt.03.mp3" i en el vídeo que podrà copiar
l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:

 Sr.  Juan  Giner  Company,  portaveu  del  Grup  Municipal  Ciudadanos,
manifesta que el sentit  de vot del seu grup serà abstenció, i  comenta
que, en el primer any de la nova legislatura, es presenta una pujada de
taxes per a augmentar el pressupost municipal al voltant de 500.000€.
Comenta  la  pujada  de  diverses  partides:  Ibi,  fem,  aigua  potable,
ocupació de la via pública, guals... Respecte a la taxa d’ocupació de la
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via pública, el  canvi  de criteri  en la medició dels llocs de venda (que
passa  del  metre  lineal  al  metre  quadrat)  incrementarà  el  seu  cost,
perjudicant a l’hostaleria i al comerç. Pel que fa a l’impost de vehicles,
s’incorporen per primera vegada els patinets i bicicletes elèctriques, que
s’han posat de moda. Des de la regidoria de Seguretat i Mobilitat estan
treballant en una ordenança que regule també el seu ús. Finalment, fa
una reflexió: la pujada d’impostos mai agrada a la ciutadania, algunes
famílies  estan passant  per  moments  difícils  i  ens  dirigim a  una nova
recessió econòmica. En la campanya electoral es fan moltes promeses, i
les decisions polítiques posteriors afectaràn a l’economia dels ciutadans.
Cal  estudiar  com reduir  determinades despeses innecessàries,  actuar
amb responsabilitat i considerar al contribuent.

 La Sra. Maria José Pla, portaveu del Grup Municipal Popular, manifesta
que el sentit del vot del seu grup serà en contra, una vegada estudiades
a  fons  les  ordenances  fiscals.  És  incongruent  parlar  d’estabilitat
financera i pujar els impostos al·legant la implantació de nous serveis i
inversions, perquè aquests “nous serveis” ja existien abans o ja compten
amb consignació pressupostària pròpia, com són el castell, la Casa de
les  Dones  o  la  piscina  coberta.  Es  parla  també  d’inversions  que
necessiten financiació, com el Territori Borja (que no sols pensaven que
estava subvencionat, sinó que aquesta subvenció ha sigut minorada per
culpa de l’Ajuntament), el nou centre de salut (que és competència de la
Conselleria  de  Sanitat)  i  el  Pla  Edificant  (que  segons  declaracions
anteriors,  estava  100%  finançat  per  la  Conselleria).  Amb  aquestes
mesures s’observa una finalitat recaptatòria d’augment d’impostos per a
finançar els sous polítics i el personal de confiança.

 El Sr. Miquel Lorente López, portaveu del Grup Municipal Xàtiva Unida,
manifesta que el sentit del vot del seu grup serà en contra, i al·lega que
el partit  socialista es queda sol  amb la seua proposta, mentre que la
resta de forces polítiques s’abstenen. Aquest fet indica que les coses es
podrien fer d’una altra manera. Estan d’acord amb que es demane opinió
als  tècnics sobre propostes de modificació  de les ordenances fiscals,
però consideren incorrecte que no es demane opinió als representants
polítics.  S’ha  d’arribar  a  consensos  i  propostes  que  obtinguen  més
recolzament  i  vagen  més  enllà  d’un  únic  vot  favorable  del  partit
socialista. Des del Grup Xàtiva Unida presenten una proposta alternativa,
que explica.
Concretament, respecte a l'Ibi, consideren que un increment lineal per a
tots  els  ciutadans  per  igual  és  injust,  ja  que  no  respecta  el  principi
constitucional  d’igualtat  i  progressivitat.  Respecte  a  l’ús  residencial,
mantindrien  per  a  la  gran  majoria  un  tipus  de  gravamen  del  0,57%,
mentre  que  als  propietaris  de  més  de  10  vivendes  buides  i  fora  del
mercat immobiliari se’ls hauria d’aplicar un tipus de gravamen del 1,10%,
el  màxim que preveu la  llei.  Respecte a l’àmbit  comercial  i  industrial,
consideren  injust  aplicar  el  mateix  tipus  de  gravamen  als  xicotets
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comerços que a les grans superfícies comercials. Cal una revisió de la
valoració cadastral, la última és de l’any 2005, està unflada i res té a vore
amb la realitat actual. Tenen dubtes respecte a la bonificació de l’Ibi del
95% en determinats béns immobles de la ciutat, aquells en els quals es
diu  que tenen especial  interés  declarat  pel  propi  Ple  si  es  donara  la
circumstància, perquè la consideren una decisió arbitrària. 
En  matèria  de  mobilitat,  consideren  que  s’ha  d’ordenar  l’ús  de  nous
vehicles (bicicletes i patinets elèctrics) a nivell d’ordenança, i després a
nivell  fiscal.  Aquestes noves modes de transport ocupen menys espai
públic  i  són  menys  contaminants,  per  tant,  no  comparteixen  aquest
plantejament  d’ordenança fiscal,  perquè xoca amb el  Pla de Mobilitat
Sostenible aprovat pel Ple.
En l’àmbit esportiu, reivindiquen la mateixa bonificació dels aturats en el
gimnàs per a la piscina coberta, per a no sectoritzar determinats serveis.
En definitiva,  demanen que tots  els  grups polítics puguen aportar  les
seues propostes, i qui governa sol, acaba quedant-se sol.

 El  Sr.  Ignacio  Reig  Sanchis,  portaveu  del  Grup  Municipal  Socialista,
manifesta el sentit del vot del seu grup serà a favor, i puntualitza que,
efectivament, s’ha quedat sol fent les ordenances i esperant propostes.
La nova legislatura ha de continuar amb el mateix camí de control de la
despesa  i  el  reducció  del  deute,  ja  que  han  aconseguit  tancar  amb
superàvit any rere any.
A l’hora d’elaborar el pressupost 2020 és necessari garantir els recursos
necessaris per afrontar les despeses i deutes pendents de sentències
judicials anteriors a 2015, quan governava el Partit Popular. La liquidació
de la sentència derivada de l’expropiació de terrenys per a la construcció
de  la  Ciutat  de  l’Esport  suposarà  una  despesa  que  encara  per
determinar, entre 400.000 i 700.000€. 
Defèn  que  la  majoria  d’impostos  i  taxes  continuen  congelades  i  no
varien.  El  preu  de  les  terrasses  i  ocupació  de  via  pública  no  puja,
conforme s’ha dit. La taxa d’aigua incorpora el cost de la renovació dels
comptadors, uns 3€ a l’any. Respecte a l’Ibi  urbà, han hagut diverses
baixades en els últims exercicis, per tant consideren que la pujada que
es planteja és necessària i assumible. Continuen algunes bonificacions,
com la taxa del fem, que impedixen finançar el cost del servei.
En definitiva, demana un recolzament a tots aquells que confien en la
prestació pública de serveis amb gestió pública.

 La Sra. Maria José Pla, portaveu del Grup Municipal Popular, manifesta
que estan donant molt de protagonisme a la sentència de la Ciutat de
l’Esport en el seu benefici polític, i convida a fer una reflexió i que als
ciutadans se’ls informe de tot. Durant l’època de govern del PP es van
firmar diversos convenis i subvencions que també aporten ingressos per
a l’Ajuntament per part d’altres Administracions, en total quasi 10 milions
d’euros procedents de la gestió del govern popular.
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 El Sr. Miquel Lorente López, portaveu del Grup Municipal Xàtiva Unida,
donada la intervenció del portaveu del Grup Socialista, es reafirma en la
seua votació en contra, al no acceptar-se cap de les propostes aportades
pel Grup Xàtiva Unida i continuar amb el govern a una sola veu.

 El  Sr.  Ignacio  Reig  Sanchis,  portaveu  del  Grup  Municipal  Socialista,
manifesta que els diners que venen per a pagar el CCX ja s’han pagat,
per tant no troba on està la bona notícia, perquè s’estan pagant sobre-
costos de fa 7 o 8 anys i els diners estan vinguent ara. Respecte a les
propostes  de  Xàtiva  Unida,  recrimina  que  aquestes  s’han  de  fer  en
temps  i  en  les  comissions,  no  en  el  propi  Ple  d’aprovació  de  les
mateixes.

 El Sr. Miquel Lorente López, portaveu del Grup Municipal Xàtiva Unida,
indica que és el propi govern, a través del regidor d’Hisenda, qui ha de
d’obrir la via a d’aportació de propostes per part de la resta de grups
polítics.

 Finalment,  pren  la  paraula  el  Sr.  Alcalde,  i  manifesta  que  per  a  cap
govern és agradable omplir el Ple de propostes d’increment dels tributs
municipals,  però  una  gestió  responsable  així  ho  exigeix.  La  gestió
econòmica  del  PP  va  ser  irresponsable.  En  compte  de  pujar  els
impostos, van deixar de pagar factures, deixant 11 milions d’euros de
deute per factures impagades i  quasi  5 milions d’euros en sentències
judicials.  Per tant,  no hi  ha cap bona notícia que celebrar ni  publicar
respecte al  govern anterior,  com ha suggerit  la representant del Grup
Popular. En l’anterior legislatura van disminuir l’Ibi un 15% gràcies a la
bona  gestió  econòmica.  Amb  el  treball  diari  han  vist  la  necessitat
d’augmentar  l’Ibi,  però  aquest  continua  per  baix  d’altres  municipis
semblants. D’altra banda, comenta que tots els membres presents saben
el  calendari  d’aprovació  d’ordenances  fiscals  i  des  del  govern  estan
oberts a propostes de tots els grups, com així els ho van fer saber a l’inici
de la legislatura.

Vídeo: video.punt.03.

 

4. Expedient 708/2019. Reajustament de les anualitats de la construcció 
del nou col·legi “Pla de la Mesquita”.

Favorable Tipus de votació: Ordinària
- A favor: 17.

 10 dels membres del Grup Socialista,
   5 dels membres del Grup Xàtiva Unida i
   2 dels membres del Grup Ciudadanos.

- En contra: 4
 4 membres del Grup Popular
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- Abstencions: 0.

- Absents: 0

Vista la resolució del Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de
delegació  de  competències  en  matèria  d’infraestructures  educatives  a
l’Ajuntament de Xàtiva per l’actuació nova construcció de centre «C.E.E. PÚB.
PLA DE LA MESQUITA» de 23 de gener de 2019.

Vista la proposta de la Regidora d’Educació de 30 de gener de necessitat i
idoneïtat  del  contracte  per  a  la  construcció  del  nou  col·legi  «Pla  de  la
Mesquita».

Vist l’informe del director de l’Àrea de Cultura de 30 de gener de necessitat i
idoneïtat  del  contracte  per  a  la  construcció  del  nou  col·legi  «Pla  de  la
Mesquita».

Vist el plec de prescripcions tècniques del Departament d’Obres Públiques.

Vist l’informe d’1 de febrer de disponibilitat pressupostària.

Vist l’informe de reajustament d’anualitats de 17 de juny de l’arquitecte del
Departament d’Urbanisme.

Vista la proposta de la regidora delegada d’Educació de 3 de setembre.

Vist l'Informe emés pel departament d’Educació, amb la fiscalització favorable
del Sr. Interventor Municipal de Fons en funcions.

Vist  el  dictamen favorable  de  la  Comissió  Informativa  Permanent  Social  i
Cultural del 5 de setembre de 2019.

El Ple de l'Ajuntament, adopta el següent ACORD:

Primer. Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
que aprove el reajustament de les anualitats de la forma que en proposa a
l’Informe  del  Departament  d’Urbanisme  i  que  es  concreta  de  la  manera
següent:

Any Distribució Actual Reajustament
2019 1.661.264,76 € 187.571,71 €

2020 2.947.386,12 € 480.000,00 €
2021 1.473.693,06 € 3.360.000,00 €

2022 0,00 € 2.082.343,00 €
TOTAL 6.082.343,94 € 6.082.343,00 €
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Segon. Notificar el present acord a la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, per a que adopte l’oportuna resolució el més aviat possible i
comunicar-lo al Sr. Arquitecte – Departament d’Urbanisme i a la Intervenció
Municipal de Fons, als efectes procedents.

Durant  el  tractament  del  punt  5  del  ordre  del  dia,  sent  les  12:10  hores,
s'absenta el Sr. Alcalde i assumeix la presidència del plenari la primera tinent
d'alcalde,  la  Sra.  Xelo  Angulo  fins  les  12:12  hores,  moment  en  que  es
reincorpora de nou el Sr. Alcalde.

La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics municipals, i
es produeixen les següents intervencions, que es pot consultar i escoltar en el
fitxer d'àudio adjunt al document "punt.04.mp3" i en el vídeo que podrà copiar
l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:

 La  Sra.  Maria  Beltrán  Ferrero,  del  Grup  Municipal  Ciudadanos,
manifesta que el sentit del vot del seu grup serà a favor, igual que en la
Comissió, però espera que es complisquen els terminis marcats i que
no es retarden perquè no coincidisca com a acte electoral per a les
properes eleccions.

 La Sra. Maria José Pla, del Grup Municipal Popular, manifesta que el
sentit del vot del seu grup serà en contra. No és cert que l’ampliació
siga conseqüència d’una petició de Conselleria, sinó que és imputable
a l’Ajuntament. Amb aquest reajustament de les anualitats s’arribarà a
l’any 2023, any electoral, utilitzant aquestes accions com a propaganda
electoral en any d’eleccions, quan es va dir que el termini inicial era
2019-2021, amb un termini d’execució de 2 anys. Manifesta un engany
i  manipulació  de  la  informació  a  la  ciutadania,  al  reconèixer
públicament  que  aquestes  inversions  no  tindran  cost  i  estar
completament subvencionades per Conselleria,  perquè en les seues
últimes intervencions del regidor d’Hisenda s’ha reconegut que si que
tindran un cost econòmic per a la ciutat.

 La  Sra.  Amor  Amorós  Giménez,  del  Grup  Municipal  Xàtiva  Unida,
manifesta que el sentit del vot del seu grup serà a favor, igual que en la
Comissió,  per  donar  prioritat  a  la  continuïtat  de  l’expedient,  però
lamenta  que  el  Pla  Edificant  haja  tingut  unanimitat  en  la  passada
legislatura,  mentre  que  ara  genera  desconfiança,  tot  i  haver  sigut
valorat positivament pel propi President de la Generalitat Valenciana.
L’ajust  d’anualitats  no  respon  a  l’objectiu  d’accelerar  els  tràmits,
retardar l’inici de les obres a 2021 és no apostar per l’educació, dona la
sensació  que  l’actual  govern  vulga  retardar  els  terminis  perquè  la
inauguració  coincidisca  amb  any  electoral.  Proposen  una  oficina
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tècnica i una encomanda a PROEXA dedicada al Pla Edificant, i que es
regulen els criteris d’adjudicació.

 El Sr. Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, manifesta
que el sentit del vot del seu grup serà a favor. Els 1,6 milions d’euros
consignats  per  a  2019  són  impossibles  de  gastar.  La  reordenació
d’anualitats  respon  a  una  gestió  responsable  de  l’actual  equip  de
govern  i  comprometre  les  quantitats  necessàries.  Considera
lamentable  que  s’insinue  que  l’equip  de  govern  haja  reajustat  les
anualitats perquè les obres acaben en any d’eleccions.

 La  Sra.  Amor  Amorós  Giménez,  del  Grup  Municipal  Xàtiva  Unida,
manifesta que s’han cregut aquest repte des del principi però hi ha que
posar-se a treballar.

 El Sr. Ignacio Reig Sanchis, del Grup Municipal Socialista, manifesta
que les regidories d’Educació i Obres Públiques eren de Xàtiva unida
en l’anterior legislatura, i l’expedient de licitació del projecte s’ha iniciat
ara  mateix.  El  que importa és  que el  col·legi  estiga acabat  el  més
prompte  possible,  i  vinguen  els  diners,  siga  abans  o  després
d’eleccions.

Vídeo: video.punt.04.

5. Expedient 6047/2019. Constitució Junta Rectora del Consell Esportiu 
Municipal 2019-2023. Designació de Vocals.

Favorable Tipus de votació: Ordinària
- A favor: 21. Unanimitat.
- En contra: 0.
- Abstencions: 0.
- Absents: 0.

Considerant el que es disposa en els estatuts del Consell Esportiu Municipal
(Bop nº 183 de 21 de setembre 2016), i en concret l'article 9.1.Composició de
la Junta Rectora,el tenor literal de la qual és el següent:

(...)”President: El/la alcalde/essa o regidor/a d’Esports en qui delegue.

Vocals:
-Un representant proposat per cada grup polític amb representació en
el Ple Municipal que no necessàriament haurà d’ostentar la condició de
regidor/a de l’Ajuntament de Xàtiva.
 -Tres representants de clubs i associacions esportives proposats per
la Coordinadora d’Associacions Esportives de Xàtiva i un dels quals

30

AJUNTAMENT DE XÀTIVA
ACTA PLE NÚM.12 – ORDINARI DE 14 DE SETEMBRE DE 2019.



 

serà el president/a de l’entitat esmentada.
 -Un  esportista  d’elit  de  la  Comunitat  Valenciana  designat  pel
Ple,d’entre els qui ho sol·liciten.
 -Un club o associació esportiva designat pel Ple, d’entre els qui ho
sol·liciten.
 -Un esportista resident a Xàtiva designat pel Ple, d’entre els qui ho
sol·liciten.
 -Un usuari/ària de les instal·lacions esportives municipals, triats/ades
entre els socis/sòcies.
 -Un  usuari/ària  inscrit  en  les  escoles  esportives  municipals  per  a
adults  promogudes directament  o  indirectament  per  l’Ajuntament  en
instal·lacions públiques municipals.
 -Un representant de les associacions de discapacitats amb mobilitat
reduïda, inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, designat pel
Ple d’entre els qui ho sol·liciten.”

Vist la resolució d'alcaldia número 2019-0841 de 3 de juliol 2019, expedient
5201/2019,  Delegacions  de  l'Alcaldia  en  Tinents  d'Alcalde,  Regidors  i
Regidors,  mandat  corporatiu  2019-2021,  el  tenor  literal  de les quals és el
següent: 

(…)”Efectuar en el Tercer Tinent d'Alcalde, Pedro Aldavero López, delegació
especial  relativa als serveis que,  agrupats per matèries, comprèn aquelles
que seguidament es dirà.

3. Efectuar en el  Tercer Tinent d'Alcalde, Pedro Aldavero López, delegació
especial de la Presidència efectiva del Consell Esportiu Municipal.

Vist l'acord de la Coordinadora d'Associacions Esportives de Xàtiva,de data
18  de  juliol  2019,en  assemblea  extraordinària,  designat  dues  de  les  tres
vocalíes que li corresponen a aquesta entitat en la Junta Rectora del Consell
Esportiu Municipal,subscrita pel senyor Richard Prats Tomas, en qualitat de
president  d'aquesta  entitat  i  designat  a  la  senyora  Carmen  Sanchis
Cucarella,amb DNI 20415267-F i al senyor Javier Moscardo Ubeda,amb DNI
20389777-R,com a vocals de la Junta Rectora del CEM.

Així mateix, el President senyor Richard Prats Tomas,amb DNI 20429240-L
membre nat per raó de càrrec, i  en qualitat de suplents al senyor Vicente
Lluch  Montaner,  amb  DNI  20408240-H  i  al  senyor  Vicente  Albiñana
Ramírez,amb DNI 20417390-Z.

Vista la sol·licitud de la secretària delegada del Consell Esportiu Municipal, de
data 2 d'agost 2019,  sobre una proposta d'un/a representant proposat  per
cada  grup  polític  amb  representació  en  el  Ple  municipal  que  no
necessàriament haurà d´ostentar la condició de regidor/a de l´Ajuntament de
Xàtiva, a l´objecte de dictaminar en la Comissió Informativa Municipal Social i
Cultural, a celebrar el 5 de setembre de 2019, el tenor literal del qual és el
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següent:

(...)”Proposta  d’un  representant  proposat  per  cada  grup  polític  amb
representació en el Ple municipal que no necessàriament haurà d’ostentar la
condició de regidor/a de l’Ajuntament de Xàtiva, a l’objecte de dictaminar en
la comissió informativa municipal social i cultural i de promoció econòmica, a
celebrar el 5 de setembre de 2019”.

Vista la proposta dels grups polítics que dins del termini i en la forma escaient
han presentat proposta de representants del seu grup polític,per formar part
de la Junta Rectora del CEM:

-Escrit del senyor Ignacio Reig Sanchis, amb DNI 20425253-B de data 7
d'agost 2019, en representació del grup municipal, PSOE, proposant com a
titular al senyor Ignacio Reig Sanchis,amb DNI 20425253-B, i com a suplent
al senyor Ricardo Martínez Navarro, amb DNI 20417791-R.

-Escrit  de  la  senyora  Amor  Amoros  Giménez  d'1  d'agost  2019,en
representació  del  grup municipal,  Xàtiva Unida,  proposant  com a titular  al
senyor  Aldred  Boluda  Perucho,  amb  DNI  20431250-Z  i  suplent  al  senyor
Carles Sanchez Poveda, amb DNI 20414550-Q.

-Escrit  de la senyora María Jose Pla Casanova,  d'11 agost 2019, en
representació del grup municipal, Partit  Popular, proposant com a titular al
senyor Marcos Sanchis Fernández, amb DNI 20441855-F,i com a suplent al
senyor Eduardo Llopis Arnero ,amb DNI 20421127-W.

-Escrit  de  la  senyor  Juan  Giner  Company,  de  27  agost  2019,  en
representació del grup municipal, Ciutadans, proposant com a titular al senyor
Jesús Javier García Paños, amb DNI 73541593-J,i com a suplent al senyor
Juan Giner Company, amb DNI 20405152-N.

Vist  el  Dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  Permanent
Sociocultural del 5 de setembre de 2019.

El Ple de l'Ajuntament, adopta el següent ACORD:

Primer. Designar i nomenar com a vocals de la Junta Rectora del CEM, als
membres del mateix, als grups polítics amb representació municipal, que no
necessàriament han d'ostentar  la  condició de regidor/a de l'Ajuntament de
Xàtiva, conforme l'article 9, 1,dels Estatuts d'aquest òrgan autònom local.

Grup Municipal PSOE.
Titular: Sr..Ignacio Reig Sanchis,amb DNI 20425253-B,
Suplent: Sr. Ricardo Martínez Navarro,amb DNI 20417791-R 

Grup Municipal Xàtiva Unida.
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Titular: Sr. Alfred Boluda Perucho, amb DNI 20431250-Z
Suplent: Sr .Carles Sánchez Poveda,amb DNI 20414550-Q

Grup Municipal Partit Popular
Titular: Sr. Marcos Sanchis Fernández, amb DNI 20441855-F
Suplent: Sr. Eduardo Llopis Arnero,amb DNI 20421127-W

Grup Municipal Ciutadans.
Titular: Sr Jesús Javier García Paños, amb DNI 73541593-J
Suplent: Sr. Juan Giner Company,amb DNI 20405152-N

Segon. Designar i nomenar com a vocals de la Junta Rectora del CEM,als
membres Coordinadora d'Associacions Esportives de Xàtiva,conforme l'article
9,1,dels Estatuts d'aquest òrgan autònom local.

-D. Richard Prats Prats,amb DNI 20429240-L membre nat per raó de
càrrec.

-Dª Carmen Sanchis Cucarella,amb DNI 20415267-F.

-D. Javier Moscardo Ubeda,amb DNI 20389777-R.

-Suplents:  D.  Vicente  Lluch  Montaner,amb  20408240-H  i  D.  Vicente
Albiñana Ramírez,amb DNI 20417390-Z.

Tercer. L'acord de nomenament i  designació dels membres, en qualitat de
vocals, amb veu i vot, del Consell Esportiu Municipal, procedirà elevar-ho per
a  l'adopció  del  preceptiu  acord  pel  Ple  de  l'Ajuntament,  per  a  la  seua
designació i nomenament.

Amb posterioritat,  els  vocals i  suplents prendran possessió del  seu càrrec
com a nous vocals en la primera sessió que se celebre del Consell Esportiu
Municipal.

Quart. Comunicar el present acord a la Presidència del CEM i notificar als
grups  polítics  i  a  la  Coordinadora  d'Associacions  Esportiva  de  Xàtiva,als
efectes oportuns.

La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics municipals, i
es produeixen les següents intervencions, que es pot consultar i escoltar en el
fitxer d'àudio adjunt al document "punt.05.mp3" i en el vídeo que podrà copiar
l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:

 El Sr. Alfred Boluda, del Grup Municipal Xàtiva Unida, manifesta que el
sentit  del vot del seu grup serà a favor. Demanen que es posen en
marxa  els  mecanismes  per  a  la  renovació  completa  de  membres.
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Realitza  consideracions  sobre  la  configuració  tècnica  i  política  del
Consell i sobre la dinàmica de treball per a una participació efectiva. Es
proposa que s’inicie un procés participatiu impulsat des de la regidoria
de Participació. El Consell Esportiu és un organisme autònom, i això
implica la elaboració i aprovació del seu pressupost. La participació ha
d’implicar  a  la  ciutadania,  i  per  això  les  reunions han de fer-se  de
vesprada, encara que no agrade als funcionaris.

 El Sr. Ignacio Reig, del Grup Municipal Xàtiva Unida, manifesta que el
sentit  del  vot  del  seu  grup  serà  a  favor,  i  recalca  que  els  pareix
interessant la proposta d’Alfred.

Vídeo: video.punt.05.

Durant el tractament del punt 6 de l’ordre del dia, s'absenta la regidora Lena
Baraza,  des  de  les  12:20  hores  fins  les  12:25  hores,  moment  en  que  es
reincorpora.

6. Expedient 6406/2019. Acceptació de la cessió de la titularitat de un
tram del vial denominat "Tram d’accés a Xàtiva de la CV-600 des de la
futura variant".

Favorable Tipus de votació: Ordinària
- A favor: 20.

   9 dels membres del Grup Socialista,
   5 dels membres del Grup Xàtiva Unida,
   4 dels membres del Grup Popular i 
   2 dels membres del Grup Ciudadanos.

- En contra: 0.
- Abstencions: 0.
- Absents: 1

   1 dels membres del Grup Socialista.

Mitjançant  Decret  46/2019,  de  22  de  març,  del  Consell  es  va  aprovar  el
Catàleg  del  sistema  viari  de  la  Comunitat  Valenciana,  així  com  la
transferència  de  la  titularitat  dels  vials  inclosos  al  seu  annexe,  als
Ajuntaments, amb la finalitat de d’assegurar una gestió adequada de la xarxa
de carreteres de la Comunitat Valenciana.

Resultant  que al  seu annex II,  consta,  entre  altres,  la  transferència  de  la
titularitat  del  tram d’accés a Xàtiva de la CV-600 des de la futura variant,
(6001) de la Diputació de València a l’Ajuntament de Xàtiva.

D’acord amb l’informe emès pel Tècnic d’Administració Especial,  Inspector,
Pedro Miñarro Hernánez, el tram del vial proposat per a la cessió té el seu
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origen al punt de coordenades UTM (ETRS89) X=716268.53 Y=4319327.29 i
finalitza al punt de coordenades X=715435.56 Y=4318691.15, té una longitud
de 1.052 metres lineals i una amplària de 7 metres.

El vial pertany a l’antiga carretera VP-1036 (Simat de la Valldigna) itinerari
donat d’alta a a l’inventari de bens de la Diputació de València en l’any 1991.

Atès  que  el  Tècnic  d’Administració  Especial,  Inspector,  informa,  de  forma
favorable  l’acceptació  de  la  transferència  de  titularitat  del  tram d’accés  a
Xàtiva  de  la  CV-600  des  de  la  futura  variant,  amb  amb  la  seua  nova
nomenclatura 6001.

La legislació aplicable es la següent:

— Els articles 9, 10, 11 i 12 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.
— La Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol  les Directives del  Parlament Europeu i  del  Consell  2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Vist  l’informe  del  Departament  de  Contractació  i  Bens  fiscalitzat  de
conformitat per la Intervenció Municipal.

Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de Foment ,de 5 de
setembre de 2019.

El Ple de l'Ajuntament, adopta el següent ACORD:

Primer. Acceptar la transferència a l'Ajuntament de Xàtiva de la titularitat dels
1.052 metres del vial denominat “Tram d'Accés a Xàtiva de la CV-600 des de
la futura Variant” sent la seua nova nomenclatura 6001 segons Catàleg del
Sistema Viari de la Comunitat Valenciana aprovat per Decret 46/2019 de 22
de març del Consell.

El tram de vial proposat per a la cessió 6001 té el seu origen en el punt de
coordenades UTM (ETRS89) X= 716268.53 I=4319327.29 i final al punt de
coordenades X= 715435.56 I= 4318691.15, té una longitud de 1.052 metres
lineals i una amplària variable de calçada aglomerada de 7 metres.

Inicialment aquest tram de vial pertanyia a l'antiga carretera VP-1036 (Simat
de la Valldigna a Xàtiva) l'itinerari del qual l'any 1991 es va donar d'alta en
l'inventari de béns de la Diputació de València com a actiu 7.

Segon. Si  el  tram de  carreteres  que  es  transfereixen  deixara  de  tenir  la
condició de vial com a conseqüència de modificacions del planejament, els
terrenys  sobre  els  quals  se  situa  o,  si  escau,  els  drets  urbanístics  que
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corresponguen de conformitat amb la legislació urbanística vigent, revertiran
automàticament a la Diputació de València. A aquest efecte l'Ajuntament de
Xàtiva haurà d'informar a la Diputació en el  moment en què es produïsca
qualsevol circumstància que poguera afectar al seu règim jurídic urbanístic o
a la seua qualificació com bé de domini i ús públic.

Tercer. La transferència de titularitat d'un tram del vial precitat 6001, es du a
terme sense perjudici del seu caràcter de via pecuària denominada “Bugada-
Azagador de la Llonganissa” sense amollonar ni partionar i  amb un ample
legal de 6 metres no alienables, i de la titularitat de la mateixa que correspon
a la Generalitat Valenciana.

Quart. Una vegada aprovada per la Diputació de València la transferència de
la Titularitat del tram de carretera senyalat a la part expositiva del present
acord, es procedirà a la formalització de la corresponent entrega.

La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics municipals, i
es produeixen les següents intervencions, que es pot consultar i escoltar en el
fitxer d'àudio adjunt al document "punt.06.mp3" i en el vídeo que podrà copiar
l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:

 La  Sra.  Maria  José  Pla,  portaveu  del  Grup  Municipal  Popular,
manifesta que el sentit del vot del seu grup serà a favor.

 El Sr. Miquel Lorente López, portaveu del Grup Municipal Xàtiva Unida,
manifesta que el sentit del vot del seu grup serà a favor.

 El  Sr.  Nacho Reig  Sanchis,  portaveu del  Grup Municipal  Socialista,
manifesta que el sentit del vot del seu grup serà a favor.

Vídeo: video.punt.06.

7. Assumptes no dictaminats.

No hi ha cap assumpte per a tractar.

8. Mocions.

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària
- A favor: 9.

   5 dels membres del Grup Xàtiva Unida i
   4 dels membres del Grup Popular.

- En contra: 12.
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 10 dels membres del Grup Socialista i
   2 dels membres del Grup Ciudadanos.

- Abstencions: 0.
- Absents: 0.

La presidència dóna la paraula al  Sr.  Secretari,  el  qual  procedeix a donar
lectura integra de la moció presentada per el grup municipal Xàtiva Unida:

"L'IMPULS  D'UNA  COMISSIÓ  D'APORTACIÓ  DE  PROPOSTES  AL
PRESSUPOST MUNICIPAL 2020.

El pressupost municipal és una de les màximes expressions de l'autonomia
municipal i de la voluntat política de qualsevol ajuntament, ja que plasma en
forma d'inversions concretes les polítiques que es valen dur a terme a cada
municipi. Donat que la gestió pressupostaria és un tema d'especial interés
que afecta a tats els xativins i xativines el pressupost municipal hauria de ser
un dels documents més treballats i consensuats.

Amb la presentació d' aquesta moció Xàtiva Unida posa sobre la taula una
proposta  de  treball  que  no  fa  més  que  aprofundir  i  concretar  un  procés
participatiu,  encaminat  a  l'elaboració  del  pressupost  municipal  amb  la
participació  del  conjunt  de  formacions  polítiques  representades  en
l'ajuntament.

Considerant  tots  els  motius  exposats  i  ates  que  els  partits  polítics  amb
representació  al  consistori  van  mostrar  al  llarg  de  la  darrera  campanya
electoral,  i  en  els  seus  respectius  programes  iniciatives  que  poden  ser
traslladades al pressupost municipal de I' any 2020.

Proposem al Ple de l'Ajuntament de Xàtiva l'adopció dels següents acords:

1- Constituir abans de l'aprovació definitiva del pressupost municipal de l' any
2020  una  Comissió  oberta  a  la  participació  de  tots  els  grups  polítics
representats  en  el  consistori,  amb  l'  objecte  d'aconseguir  la  configuració
d'un s pressupostos amb el major grau d' aportacions possibles.

2- Aportar el suport tècnic, econòmic i jurídic necessari per tal de dinamitzar
els procés esmentat, tat garantint-ne la viabilitat i funcionament òptims."

La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics municipals, i
es produeixen les següents intervencions, que es pot consultar i escoltar en el
fitxer d'àudio adjunt al document "punt.08.mp3" i en el vídeo que podrà copiar
l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:

 El Sr. Juan Giner, del Grup Municipal Ciudadanos, manifesta que el
sentit del vot del seu grup serà en contra, i puntualitza que la proposta
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hauria  de  ser  per  a  totes  les  legislatures,  no  només  per  als
pressupostos de 2020. Durant el mandat 2015-2019 va fer diferents
propostes i cap se li va acceptar.

 La Sra. Maria José Pla, del Grup Municipal Popular, manifesta que el
sentit  del  vot  del  seu  grup  serà  a  favor,  i  comenta  que  la  creació
d’aquesta comissió li sembla beneficiós.

 El Sr. Hector Cuenca, del Grup Municipal Xàtiva Unida, manifesta que
el sentit del vot del seu grup serà a favor, i puntualitza que s’han de
crear els canals perquè els partits polítics puguen fer propostes. La
creació d’aquesta comissió es proposa amb la finalitat de que tots els
grups puguen fer propostes a l’hora d’elaborar el pressupost i arribar a
consensos,  al  tractar-se  del  document  més  important  que  aprova
l’Ajuntament i marca les línies d’actuació.

 El Sr. Ignacio Reig, del Grup Municipal Socialista, manifesta el sentit
del vot sel seu grup serà en contra. Agraeix la voluntat de participació
en l’elaboració dels pressupostos, però reitera que aquestes propostes
arriben tard.

 El Sr. Hector Cuenca, del Grup Municipal Xàtiva Unida, indica que el
ROF planteja un tràmit previ a l’aprovació del pressupost, que és la
convocatòria d’un debat de l’estat de la ciutat. Ja que no s’accepta la
creació de la comissió que proposa Xàtiva Unida sobre elaboració del
pressupost, demanen que es realitze aquest debat.

 El Sr. Alcalde intervé per a puntualitzar que no entén la proposta de
Xàtiva  Unida,  perquè  la  creació  d’aquest  òrgan  que  proposen  ja
existeix, i  és la Comissió Informativa d’Hisenda, que ja compta amb
suport  tècnic,  econòmic  i  jurídic,  i  on  tots  els  partits  polítics  estan
representats. Convida a que es facen les propostes i aportacions en
temps  i  forma.  Considera  que  és  una  manera  d’escenificar  una
proposta que ja està contemplada en la legislació. 

Finalitzat el torn d’intervencions, el Sr. Secretari informa de la legalitat
al respecte de la creació de les comissions informatives permanents o
especials.

Vídeo: video.punt.08.

9. Despatx Extraordinari.

No hi ha cap assumpte per a tractar.
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B) ACTIVITAT DE CONTROL 

10. 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 0807 fins al 1028 corresponents al mes de juliol de 2019.

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.

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

No hi ha cap assumpte per a tractar.

C) PRECS I PREGUNTES 

En primer lloc es procedeix a contestar  les preguntes pendents del  
plenari anterior:

1. Pregunta:

- La Sra. Pilar Garcia, regidora del Grup Municipal Popular, va preguntar en
l’anterior  Ple  sobre  la  denegació  d’una  subvenció  d’ajudes  turístiques,  i
demana que s’explique que és el que ha passat?

- Li  respon la Sra. Raquel Caballero, regidora de Turisme, indicant que la
subvenció  es  va  denegar  per  no  complir  els  requisits,  que  era  tindre  el
distintiu de qualitat turística. Tot i així, els tècnics van demanar la subvenció,
sabent que no compliem els requisits i que possiblement no la rebriem.

A continuació es formulen els següents precs i preguntes:  

1. Pregunta:

-  El  Sr.  Juan  Giner  Company,  regidor  del  Grup  Municipal  Ciudadanos,
pregunta sobre les actuacions de fira dels conjunts musicals en el camp de
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futbol Murta, que parlen de presos polítics, respectant la llibertat d’expressió,
anem a continuar tenint actuacions musicals amb apologia política?

 - Li respon el Sr. Pedro Aldavero, regidor de Fira, indicant que els tècnics de
fira que s’encarreguen de la contractació sempre busquen les opcions més
atractives per a la gent jove i que siguen assequibles al pressupost.

2. Pregunta:
- La Sra. Maria Beltrán, regidora del Grup Municipal Ciudadanos, pregunta si
consideren adequat el llenguatge masclista en les lletres d’algunes cançons
dels grups que van actuar en el Festival Al Ras, on hi ha gent jove i menor
d’edat?

- Li respon la Sra. Lena Baraza, regidora de Joventut, que no es pot controlar
tot  el  que diuen els  artistes musicals,  ni  tampoc poden prohibir  la  llibertat
d’expressió i marcar als artistes el que poden dir o no.

3. Pregunta:
- La Sra. Pilar Garcia, regidora del Grup Municipal Popular, pregunta respecte
a la neteja en la costa del Castell per haver rebut queixes, si van a continuar
en la línia d’esperar a rebre les queixes per part de la gent o van a anticipar-
se a les mateixes?

-  Li respon la Sra. Reme Sinisterra, regidora del Grup Municipal Socialista,
regidora de Medi Ambient, que és conscient que hi ha deficiències, però els
treballadors són els mateixos de sempre i conforme es troben les deficiències
es van solucionant. Desconeix el cas de la costa del castell, però pren nota.

4. Pregunta:
- El Sr. Eduardo Llopis, regidor del Grup Municipal Popular, en l’anterior Ple
va preguntar per la brutícia estructural en alguns paviments i carrers?

-  Li  respon  la  Sra.  Reme Sinisterra,  regidora  de  Medi  Ambient,  que  els
treballadors continuen realitzant les tasques que tenen encomanades en els
plecs.  No  tenen  la  maquinària  adequada  per  a  eliminar  la  brutícia  del
paviment, s'ha d’adquirir.

5. Pregunta:
-  El  Sr.  Eduardo  Llopis,  regidor  del  Grup  Municipal  Popular,  pregunta  al
regidor de Mobilitat per què va a deixar-se perdre una subvenció en el carrer
Corretgeria que suposa una inversió de 121.000 euros per ser inviable, quant
abans si que era viable, a què es deu el canvi?

-  Li respon el regidor d’Obres, el Sr. Ignacio Reig, que el projecte des del
primer  moment  tenia  molts  dubtes,  cap  tècnic  de  l’Ajuntament  avala  eixe
projecte. No volen arriscar-se a fer intervencions en el carrer Corretgeria si no
compten amb recolzament tècnic.
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6. Pregunta:
- El Sr. Marcos Sanchis, regidor del Grup Municipal Popular, comenta que han
arribat queixes sobre l’estat d’abandonament del paratge de la Cova Negra,
alguns pins estan molt inclinats en la zona de pas, hi ha perill que puguen
caure en una zona que és molt transitada per ciclistes, senderistes, famílies,
etc. i pregunta a la regidora de Medi Ambient si és coneixedora i si pensa
realitzar serveis de neteja d’aquesta zona?

-  Li  respon la Sra.  Reme Sinisterra,  regidora de Medi  Ambient,  que sí  es
coneixedora d’aquestes deficiències i és una de les primeres intervencions
que té prevista.

- Intervé l’Alcalde per a dir que també ell és coneixedor de les deficiències de
la zona i que hi han projectes d’intervenció.

7. Pregunta:
-  El  Sr.  Marcos Sanchis,  regidor del  Grup Municipal  Popular,  pregunta pel
retard en la elecció de l’Alcalde Pedani de Bixquert?

-  Li respon el Sr. Ricardo Martínez, regidor de Pedanies, contesta que s’ha
reunit amb l’Associació de Veïns de Bixquert per a tractar diversos temes, que
a  partir  d’abril  s’obrirà  un  procés  participatiu  per  a  la  presentació  de
candidats, elaboració de censos i elegir a l’Alcalde Pedani de Bixquert. De
moment serà personalment l’Alcalde qui s’encarregarà.

- El Sr. Marcos Sanchis manifesta si aquest procés participatiu també s’ha fet
en la resta de pedanies.

- Contesta el Sr,. Ricardo Martínez, que la resta d’alcaldes pedanis ja existien
i ja tenen la seua normativa. La dificultat de Bixquert és que els veïns estan
més disseminats que en altres pedanies i el nombre de veïns també és més
elevat, necessiten mitjans de comunicació per arribar a tots els veïns.

- Intervé l’Alcalde i remarca que preferixen un procés participatiu a col·locar
un alcalde a dit, com feia el govern popular. En Bixquert la dificultat radica en
que  la  població  és  significativament  més  elevada  que  en  en  la  resta  de
pedanies. Estan buscant solucions tècniques per veure quina és la més viable
respecte al tema de l’aigua potable.

8. Pregunta:
-  El  Sr.  Marcos Sanchis,  regidor del  Grup Municipal  Popular,  pregunta pel
grup  de  voluntaris  de  protecció  civil,  volen  saber  si  ja  existeix,  quants
membres i si té consignació pressupostària?

-  Li  respon el  Sr.  Juan Giner,  del  Grup Municipal  Ciudadanos,  regidor  de
Protecció Civil, que el grup de protecció civil ja existeix quan ell accedeix al
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càrrec,  només amb 3  persones reals  i  efectives  a  dia  d’avui,  de  moment
encara no tenen partida pressupostària.

9. Pregunta:
- El Sr. Marcos Sanchis, regidor del Grup Municipal Popular, pregunta a el Sr.
Alcalde  per  les  negociacions  per  portar  la  Universitat  de  València  i  la
Universitat Politècnica a Xàtiva?

- Li respon el Sr. Alcalde que les negociacions estan en marxa, la situació de
les universitats  és molt  complexa,  fan apostes en moments  determinats,  i
actualment estan treballant amb diverses universitats per diferents vies. 

10. Pregunta:
- El Sr. Hector Cuenca, regidor del Grup Municipal Xàtiva Unida, pregunta a
Juan Giner respecte a les seues manifestacions anteriors, si opina que també
té la mateixa llibertat d’expressió Carlos Baute, que va fer apologia política
del golpista Guaidó en el seu concert, que no ha sigut qüestionada, mentre
que si s’ha qüestionat dels cantants que van fer apologia dels presos polítics?

- Li respon el Sr. Juan Giner, regidor de Seguretat,que no va estar present en
el concert de Carlos Baute, no pot opinar al respecte. La llibertat d’expressió
és un dret, però algunes expressions li xoquen més que altres i que no es
poden dir públicament perquè atempten contra la dona.

11. Pregunta:
- El Sr. Hector Cuenca, regidor del Grup Municipal Xàtiva Unida, pregunta si
ja tenen prevista una solució per a dotar d’un local de reunió a l’Associació de
Veïns de El Raval?

- Li respon la Sra. Lena Baraza, regidora de Participació, que l’Associació ha
demanat una reunió amb ella. És complicat donar un lloc de reunió a tots,
perquè a Xàtiva i  ha moltes associacions, clubs esportius,  etc.  Però faran
l’impossible perquè puguen tindre un lloc per reunir-se.

12. Pregunta:
- El Sr. Hector Cuenca, regidor del Grup Municipal Xàtiva Unida, demana que
s’explique la situació que s’ha produït  entre ADEXA, Consell  de Joventut i
Junta  Local  Fallera  que  s’ha  solucionat  amb  acord  mutu  i  amb  les
corresponents  disculpes  per  part  de  Lena,  a  conseqüència  d’un  error  de
gestió,  per  haver  licitat  un  contracte  sense  haver  concedit  el  permís
d’ocupació per a realitzar l’activitat.

- Respon l’Alcalde que a Xàtiva que s’inicia l’expedient de la Fira Outlet com
tots els  anys.  Hi  ha moltes associacions i  col·lectius que volen organitzar
actes en determinades dates i això comporta que habitualment varis actes
coincidisquen,  i  eixes  circumstàncies  s’han  de  solucionar.  L’any  que  ve
s’elaborarà un calendari amb les festivitats anuals prioritàries.
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13. Pregunta:
- El Sr. Hector Cuenca, regidor del Grup Municipal Xàtiva Unida, pregunta
sobre el portal de transparència, no hi ha cap decret d’Alcaldia publicat de
l’any 2019.

- L’Alcalde pren nota per donar trasllat a la Secretaria.

14. Pregunta:
-  La  Sra.  Francesca  Chapí,  del  Grup  Municipal  Xàtiva  Unida,  proposa
l’adhesió al  Manifest 20S, Alerta Feminista, del dia 20 de setembre, la Nit
Violeta.

- Contesta l’Alcalde que es tracta d’una moció i no un prec o pregunta, per
tant s’hauria d’haver passat en el torn de mocions, però igualment inicia un
torn de paraula de tots els grups.

- Comença el Sr. Juan Giner, portaveu del Grup Ciutadanos, que mostra la
seua adhesió.

- La Sra. Mª José Pla, portaveu del Grup Municipal Popular, que mostra la
seua adhesió.

- La Sra. Lena Baraza, del Grup Socialista i regidora de Dona i Igualtat, que
mostra la seua adhesió.

15. Pregunta:
- La Sra. Francesca Chapí, del Grup Municipal Xàtiva Unida, pregunta sobre
l’assassinat de la veïna de Xàtiva, Isabel Elena?

- Contesta l’Alcalde que la investigació està baix secret de sumari per part de
la Policia, i que la ciutadania ha d’estar tranquil·la perquè s’està treballant en
aquest assumpte.

16. Pregunta:
-  El  Sr.  Miquel  Lorente  López,  portaveu del  Grup Municipal  Xàtiva  Unida,
pregunta sobre la constitució dels consells sectorials?

-  Li  respon  la  Sra.  Lena  Baraza,  regidora  de  Participació,  que  aquesta
constitució no s’està demorant, estan seguint el calendari habitual.

17. Pregunta:
- El Sr. Miquel Lorente López, portaveu del Grup Municipal Xàtiva Unida, en el
Col·legi Martínez Bellver en la legislatura anterior es va fer una intervenció de
pacificació del trànsit en els accessos dels xiquets i xiquetes, va a reactivar-se
la intervenció?

43

AJUNTAMENT DE XÀTIVA
ACTA PLE NÚM.12 – ORDINARI DE 14 DE SETEMBRE DE 2019.



 

- Li respon el Sr. Juan Giner, regidor de Mobilitat, que estan treballant en una
solució per aquest tema.

18. Pregunta:
-  El  Sr.  Miquel  Lorente  López,  portaveu del  Grup Municipal  Xàtiva  Unida,
pregunta sobre l’estat de la Setmana de la Mobilitat i la Mesa de Mobilitat?

-  Li  respon  el  Sr.  Juan  Giner,  regidor  de  Mobilitat,  que  està  prevista  la
convocatòria  del  Consell  a  partir  del  mes  d’octubre,  amb  renovació  dels
membres i  participació de grups polítics i  associacions. No volen publicitar
actuacions precipitades que després no vagen a dur-se a terme.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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