
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2019/13 El ple 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 5 d’octubre de 2019 

Durada Des de les 11:00 fins a les 12:35 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 14 de setembre de 2019, que els ha estat facilitada amb
anterioritat a la convocatòria de la present sessió.

- El Sr. Juan Giner, portaveu del Grup Municipal Ciudadanos, puntualitza que
en l’apartat  "C) PRECS I PREGUNTES – 8.Pregunta", la seua resposta va
ser  afirmativa  en  quant  a  la  existència  de  partida  pressupostaria,  i  en
l’esborrany  consta  que  va  dir  que  "de  moment  encara  no  tenen  partida
pressupostaria", pel que sol·licita que s'esmene aquest error.
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A continuació i no formulant-se cap objecció més, 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 14 de setembre de
2019.

Vídeo: video.punt.01.

2. Expedient 4960/2019. Adaptació de la normativa vigent de la delegació
en  la  Diputació  de  València  de  les  facultats  en  matèria  de  gestió
tributària i recaptació de tributs.

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

Actualment  l’Ajuntament  de  Xàtiva  té  delegades  en  el  Servei  de  Gestió
Tributaria  de  la  Diputació  de  València,  les  funcions tributàries  de gestió  i
recaptació de:

- l’Impost sobre Béns Immobles,
- Impost sobre Activitats Econòmiques,
- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, 
- les taxes de recollida de fem, 
- de guals permanents, 
- ocupació de via pública, 
- places de pàrquing, 
- caixers en la via pública,
-  la  recaptació  de  les  taxes  de  subministrament  d’aigua  potable  i
clavegueram, així com la recaptació en executiva de la resta de tributs
municipals i altres ingressos de drets públic.

En els últims temps, han sigut nombrosos municipis i altres ens de dret públic
els  que han delegat,  total  o  parcialment,  en la  Diputació  de València,  les
facultats de gestió i recaptació dels tributs locals i ingressos de drets públic.

Aquest circumstància, junt amb els canvis normatius i tècnics produïts, han
aconsellat  que  la  Diputació  de  València  establisca  un  marc  comú  que
regularà  les  condicions  a  les  quals  s’han  de  sotmetre  l’exercici  de  les
facultats delegades pels ajuntaments i altres ens públics.

Aquest  marc  comú  es  va  establir  mitjançant  l’aprovació  de  les  Bases
reguladores dels serveis tributaris i resta d’ingressos de dret públic prestats
per la Diputació de València als ajuntaments i altres ens públics (BOP núm.
173  de  7/9/2017),  bases  a  les  quals  s’han  d’adaptar  no  sols  les  noves
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delegacions sinó també les ja existents.

Atès que en data 22 de maig de 2019 (registre d’entrada 2019-E-RC-4580),
la  Diputació  de  València  va  sol·licitar  l’adaptació  de  la  delegació  de  la
recaptació  municipal  que  actualment  manté  amb  l’Ajuntament  de  Xàtiva,
subjectes al nou marc normatiu aprovat per la Diputació.

Considerant que aquestes Bases vénen a substituir la fórmula dels convenis
que fins a la data es venien formalitzant.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda i Especial de
Comptes, celebrada el 27 de setembre de 2019.

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

Primer. Adaptar la delegació que actualment manté l’Ajuntament de Xàtiva
respecte de les facultats que a continuació es detallen, al nou marc normatiu
aprovar per la Diputació, amb l’abast i  contingut establert  en la normativa
local.

Concepte
Gestió

Tributària
Recaptació
Voluntària

Recaptació
Executiva

Inspecció
Gestió

Cadastral

IMPOSTS

IBI X X X  X

IAE X X X X  

IVTM X X X   

IIVTNU  X X   

ICIO   X   

TAXES DE VENCIMENT PERIÒDIC

Recollida de fem X X X   

Guals permanents X X X   

Ocupació via pública X X X   

Places de pàrquing X X X   

Caixers en via pública X X X   

Subministrament d’aigua potable  X X   

clavegueram  X X   

Taxes i preus públics   X   

Altres ingressos de drets públic   X   

Contribucions especials   X   

Segon. Acceptar  les  Bases  reguladores  dels  serveis  tributaris  i  resta
d’ingressos  de  dret  públic  prestats  per  la  Diputació  de  València  als
ajuntaments  i  altres  ens  públics  aprovades  pel  Ple  Provincial,  on  consta
l’abast, límits, contingut i condicions de la delegació a la qual es refereix el
present acord.

4

AJUNTAMENT DE XÀTIVA
ACTA PLE NÚM.13 – ORDINARI DE 5 D’OCTUBRE DE 2019.



 

Tercer. Donar compte a la Diputació de València als efectes què procedisca,
donant compte al Ple Municipal de la present adaptació, que es publicarà en
el Butlletí Oficial de la Província de València per a general coneixement. 

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:

- El Sr. Juan Giner, portaveu del Grup Municipal Ciudadanos, manifesta
que el sentit del vot del seu grup serà a favor.  

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

-  EL  Sr.  Alfred  Boluda,  regidor  del  Grup  Municipal  Xàtiva  Unida,
manifesta que el sentit del vot del seu grup serà a favor.

-- EL Sr. Ignacio Reig, portaveu del Grup Municipal Socialista, manifesta
que el sentit del vot del seu grup serà a favor.

Vídeo: video.punt.02.

3. Expedient 6775/2019. Constitució del Consell Municipal de les Dones
per la Igualtat 2019-2023.

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 Municipal de les
Dones per la Igualtat (BOP núm. 50 de 14 de març de 2016), i en concret els
articles 5 Composició i el 8 Organització i Funcionament, el tenor literal dels
quals és el següent:

“(...)Art. 5: El Plenari de Consell Municipal de les Dones per la Igualtat estarà
integrat per dues representants de les entitats i  associacions i organismes
d’àmbit social, cultural,  polític i  econòmic (una com a titular i l’altra com a
suplent, amb un sol vot per entitat) i per una persona en representació de
cada grup polític municipal.”
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“(…)Art. 8: Són òrgans del Consell Municipal de les Dones per la Igualtat la
Presidència,  la  Vicepresidència,  la  Secretaria,  el  Plenari  i  la  Comissió
Permanent. La Presidència i la Vicepresidència es designaran a proposta de
l'Alcaldia pel Ple de l'Ajuntament.

1. Presidència
Correspon  a  la  regidoria  responsable  d'impulsar  polítiques  d'igualtat  de
gènere i promoció de les dones.

2. Vicepresidència
La  vicepresidència  del  Consell  serà  igualment  responsable  d'impulsar
aquestes polítiques, en absència de la presidència i serà designada per la
Presidència.

3. Secretaria
La Secretaria del Consell Municipal serà exercida per la responsable de la
Oficina Infodona, que actuarà a més com a vocal. 

4. Plenari del Consell
És  l'òrgan  de  màxima  representació  del  CMDI  de  Xàtiva  i  l'integren  la
presidència, la vicepresidència, la secretaria i les vocalies.

5. Vocalies
Una  representant  per  cadascun  dels  grups  polítics  amb  representació
municipal designats pel Ple.
Una representant nomenada per cadascuna de les organitzacions sindicals
d'implantació local que tinguen constituït departament, secretaria o àrea de la
dona.
Una representant  del  sector  empresarial,  designats  per  cadascuna de les
associacions empresarials constituïdes al municipi.
1. Una representant de l’àmbit esportiu a proposta del Consell Esportiu.
2. Una representant de l’àmbit educatiu a proposta del Consell Escolar.
3. Una representat de l’àmbit sanitari a proposta del Departament de Salut
Xàtiva-Ontinyent.
4. Una representant d'organitzacions o associacions amb acció social sobre
la dona i actuació en l'àmbit del municipi.
5. Una representant per cadascuna de les Associacions de Dones amb les
condicions següents:

1.  Estar  degudament  constituïdes  i  inscrites  en  el  Registre  General
d'Associacions de l'Ajuntament de Xàtiva.

2. Abordar en la seua activitat associativa iniciatives relacionades amb la
problemàtica de les dones.

3. No perseguir fins lucratius. 
4.  Comptar  amb  una  estructura  interna  i  un  règim  de  funcionament

democràtic en el marc de l'ordenament legal vigent.
- L'agent d'Igualtat del centre Infodona
- La direcció del SERVEF.
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- Una representant de les dones majors.
Podran participar, amb veu però sense vot, persones de reconegut prestigi o
especials coneixements de la matèria que es tracte, la presència de les quals
s'estime oportuna, segons necessitat i  a instàncies del Consell o a petició
pròpia,  sempre  que  la  seua  presència  en  les  sessions,  s'admeta  per  la
majoria simple d'aquest.

6. Comissió Permanent
La  Comissió  permanent  estarà  integrada  per  la  Presidència,  la
Vicepresidència, Secretaria i per les Vocalies que el plenari determine.»

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 la Quarta Tinent d'Alcalde, Lena Baraza Lorente, delegació
especial  relativa als serveis que, agrupats per matèries, comprèn aquelles
que seguidament es dirà.
3. Efectuar en la Quarta Tinent d'Alcalde, Lena Baraza Lorente, delegació
especial en el Consell de les Dones.”

Vista la sol·licitud de la Regidora Delegada de la Dona i Igualtat, de data 13
de setembre de 2019, sobre una proposta de l’Alcaldia d’una Presidència i
d’una Vicepresidència per al Consell Municipal de les Dones, a l’objecte de
dictaminar en la Comissió Informativa Municipal Social i Cultural, a celebrar el
pròxim dia 26 de setembre de 2019, el tenor literal del qual és el següent:

“(...)”PROPOSTA DE L’ALCALDIA d’una Presidència i d’una Vicepresidència
per  al  Consell  Municipal  de  les  Dones,  a  l’objecte  de  dictaminar  en  la
Comissió Informativa Municipal Social i Cultural, a celebrar el pròxim dia 26
de setembre de 2019.”

Vista la Resolució  d’Alcaldia núm. 2019-1195 de data 25 de setembre de
2019 en la què es nomena a Lena Baraza Lorente, Quarta Tinent d’Alcalde,
delegació especial  de la Presidència efectiva del Consell  Municipal de les
Dones.

Vista la sol·licitud de la Regidora Delegada del Consell de la Dona i Igualtat,
de data 13 de setembre de 2019,  sobre una proposta d’una representant
proposada 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, com a vocal titular i altra com a suplent del Consell de les Dones, a
l´objecte de dictaminar en la Comissió Informativa Municipal Social i Cultural,
a celebrar el 23 de setembre de 2019, el tenor literal del qual és el següent:

“(…) PROPOSTA d’una representant proposada per cada grup polític amb
representació en el Ple municipal que no necessàriament haurà d’ostentar la
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condició de regidor/a de l’Ajuntament de Xàtiva, com a vocal titular i altra com
a suplent del Consell de les Dones, a l’objecte de dictaminar en la Comissió
Informativa  Municipal  Social  i  Cultural,  a  celebrar  el  pròxim  dia  26  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
del Consell de les Dones: 

-  Comunicació de Juan-Ignacio Reig Sanchis,  amb DNI 20425253-B de
data 20 de setembre 2019, en representació del grup municipal PSOE,
proposant com a titular a Argelia Cuenca Fernández, amb DNI 20426317V,
i com a suplent a Cristina Molina Rodenas, amb DNI 20419290M.

- Comunicació de Maria Amor Amorós Giménez de data 23 de setembre,
en representació del grup municipal Xàtiva Unida, proposant com a titular a
Francesca Chapí  Albero amb DNI:  20409636-B i  suplent  a  Rosa Maria
Guerola Soler amb DNI: 20419775-F.

-  Comunicació  de  María  José  Pla  Casanova,  d'11  de  juliol  2019,  en
representació del grup municipal Partit Popular, proposant com a titular a
Rosa  Esteban  Miedes,  amb  DNI  18403978-E,  i  com a  suplent  a  Pilar
Garcia Morell, amb DNI 20440159-J.

-  Comunicació  de  Juan  Giner  Company,  de  23  de  setembre  2019,  en
representació del  grup municipal Ciudadanos, proposant com a titular a
M.ª Isabel Navas Santiago amb DNI 20418493J, i com a suplent a Maria
Beltran Ferrero, amb DNI 20454730-W.

Vista la sol·licitud de la Regidora Delegada del Consell de la Dona i Igualtat,
de data 13 de setembre de 2019, sobre una proposta de dues representants
una com a vocal  titular i  altra  com a suplent del  Consell  de les Dones a
l’objecte de dictaminar en la Comissió Informativa Municipal Social i Cultural,
a celebrar el pròxim dia 26 de setembre de 2019 proposades per:

- cadascuna de les organitzacions sindicals d’implantació local.
- per les organitzacions o associacions amb acció social sobre la dona i
actuació en l’àmbit del municipi.
-  per  l’àmbit  sanitari  a  proposta  del  Departament  de  Salut  Xàtiva  –
Ontinyent.
- per l’àmbit educatiu a proposta del Consell Escolar.
- per l’àmbit esportiu a proposta del Consell Esportiu.
- per les Associacions de Dones
- per les organitzacions o associacions amb acció social sobre la dona i
actuació en l’àmbit del municipi.
- pel sector empresarial, designades per cadascuna de les associacions
empresarials constituïdes al municipi.
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Vista  la  proposta  d’Inmaculada  Moltó  Codina,  en  representació  del
Departament de Salut Xàtiva - Ontinyent que dins del termini i en la forma
escaient ha presentat proposta de representants de l’àmbit sanitari per formar
part del Consell de les Dones: 

- Vocal Titular: Inmaculada Moltó Codina amb DNI:73550163-C
- Suplent: M.ª Sol Felipe Gallardo amb DNI: 20449553-T

Vista la proposta de Neus Calatayud Genís, com a Presidenta de l’Associació
Amas de casa Tyrius de Xàtiva, que dins del termini i en la forma escaient ha
presentat  proposta  de  representants  de  les  Associacions  de  Dones  per
formar part del Consell de les Dones: 

- Vocal Titular: Neus Calatayud Genís amb DNI: 20414206-G
- Suplent: Elena Molina Pelejero amb DNI: 20432743-A

Vista  la  proposta  de  Carles  Clemente  Guillem  en  representació  de
COMISSIONS OBRERES PV Comarques Centrals, que dins del termini i en
la forma escaient ha presentat proposta de representants per formar part del
Consell de les Dones:

- Vocal Titular: M.ª del Mar Vicent Garcia amb DNI: 22635481P
- Suplent: Susana Gomar Suarez amb DNI: 20429979E

Vista la proposta de Jeronima Garcia Leon representació de XATEBA POR
LOS DERECHOS DE LA MUJER, que dins del termini i en la forma escaient
ha presentat proposta de representants per formar part del Consell de les
Dones:

- Vocal titular: Jerónima Garcia León amb DNI: 74356556V
- Suplent: Consuelo Gómez Garcia amb DNI: 85303637H

Vista  la  proposta  de  Maria  Luisa  Juan  Peiró,  en  representació  de  CRUZ
ROJA ESPAÑOLA, que dins del termini i en la forma escaient ha presentat
proposta de representants per formar part del Consell de les Dones:

-Vocal titular: Maria Luisa Juan Peiró amb DNI: 20395580P
-Suplent: Rosa Maria Ferrer Ferrero amb DNI: 19895434C

Vista la proposta de Raul Roselló Gregori representació d’UGT La Ribera, la
Safor, la Vall d’Albaida, la Costera i la Canal de Navarrés, que dins del termini
i en la forma escaient ha presentat proposta de representants per formar part
del Consell de les Dones:

- Vocal titular: Vicen Escamilla Gallego amb DNI: 2048375-S
- Suplent: Laura Andrés Peris amb DNI: 20797781-F

Vista  la  proposta  de  Maria  Jesús  Fernandez-Camuñas  Gomez-Pardo  en
representació de FENT CAMI, que dins del termini i en la forma escaient ha
presentat  proposta  de  representants  per  formar  part  del  Consell  de  les
Dones:

- Vocal titular: Maria Jesús Fernandez-Camuñas Gomez-Pardo amb DNI:
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20451297L
- Suplent: Rafael Penadés Pla amb DNI: 20455021V

Vista la proposta de Càritas Sant Pere Xàtiva, que dins del termini i  en la
forma escaient ha presentat proposta de representants per formar part del
Consell de les Dones:

- Vocal titular: Rogelia Marocco Monleon amb DNI: 20398602V
- Suplent: Concha Gutierrez Rodenas amb DNI: 20378879M

Vista la proposta de Juan- Ramon Alcocer Pla, en representació del Consell
Escolar Municipal, que dins del termini i en la forma escaient, ha presentat
proposta de representants per formar part del Consell de les Dones:

- Vocal titular: Gemma Marrahí Sanjuan amb DNI: 19990842R
- Suplent: M.ª Lidón Ahullana Salom amb DNI: 20795846M

Vista la proposta de Guillermo Delegido Terol, en representació del Consell
de  la  Joventut,  que dins  del  termini  i  en  la  forma escaient,  ha  presentat
proposta de representants per formar part del Consell de les Dones:

- Vocal titular: Alexandra Boluda Sendra amb DNI: 20498834S
- Suplent: Àngela Vila Pàrraga amb DNI: 20930781E

Vista la proposta de Yolanda Pérez Ferri, en representació de la Junta Local
Fallera i  Falles,  que dins del  termini  i  en la  forma escaient,  ha presentat
proposta de representants per formar part del Consell de les Dones:

- Vocal titular: Yolanda Pérez Ferri amb DNI: 20430035D
- Suplent: Inmaculada Esparza Barba amb DNI: 20447651F

Vist  l’informe proposta favorable subscrit  per la Directora de l’Àrea Social,
indicant  que  s’ha  instruït  d’acord  amb  el  procediment  legalment  vigent,  i
fiscalitzat favorable per la Interventora Municipal de Fons.

Vist  el  dictamen favorable  de la  Comissió  Informativa  permanent  Social  i
Cultural, celebrada el dia 26 de setembre de 2019.

Pel Ple de l’Ajuntament de Xàtiva, s’ ACORDA:

Primer. Designar  i  nomenar  com  a  vocals  del  Consell  Municipal  de  les
Dones,  als  membre  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 5, dels Estatus d’aquest Consell.

Grup Municipal PSPV.
 Vocal: Argelia Cuenca Fernández, amb DNI 20426317V
 Suplent: Cristina Molina Rodenas, amb DNI 20419290M

Grup Municipal Xàtiva Unida.
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 Titular: Francesca Chapí Albero amb DNI: 20409636-B
 Suplent: Rosa Maria Guerola Soler amb DNI: 20419775-F

Grup Municipal Partit Popular
 Titular: Rosa Esteban Miedes, amb DNI 18403978-E
 Suplent: Pilar Garcia Morell, amb DNI 20440159-J

Grup Municipal Ciudadanos.
 Titular: M.ª Isabel Navas Santiago amb DNI 20418493J
 Suplent: Maria Beltran Ferrero, amb DNI 20454730-W

Segon. Designar  i  nomenar  com  a  vocals  del  Consell  Municipal  de  les
Dones, conforme l'article 8, dels Estatuts d'aquest.

Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent:
- Vocal Titular: Inmaculada Moltó Codina amb DNI:73550163-C
- Suplent: M.ª Sol Felipe Gallardo amb DNI:20449553-T

Associació Amas de casa Tyrius de Xàtiva:
- Vocal Titular: Neus Calatayud Genís amb DNI: 20414206-G
- Suplent: Elena Molina Pelejero amb DNI: 20432743-A

COMISSIONS OBRERES PV Comarques Centrals
- Vocal Titular: M.ª del Mar Vicent Garcia amb DNI: 22635481P
- Suplent: Susana Gomar Suárez amb DNI: 20429979E

XATEBA POR LOS DERECHOS DE LA MUJER
- Vocal titular: Jerónima Garcia León amb DNI: 74356556V
- Suplent: Consuelo Gómez Garcia amb DNI: 85303637H

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
- Vocal titular: Maria Luisa Juan Peiró amb DNI: 20395580P
- Suplent: Rosa Maria Ferrer Ferrero amb DNI: 19895434C

UGT La Ribera, la Safor, la Vall d’Albaida, la Costera i la Canal de Navarrés
- Vocal titular: Vicen Escamilla Gallego amb DNI: 2048375-S
- Suplent: Laura Andrés Peris amb DNI: 20797781-F

FENT CAMÍ
- Vocal titular: Maria Jesús Fernandez-Camuñas Gomez-Pardo amb DNI:
20451297L.
- Suplent: Rafael Penadés Pla amb DNI: 20455021V.

CARITAS SANT PERE XÀTIVA
- Vocal titular: Rogelia Marocco Monleon amb DNI: 20398602V
- Suplent: Concha Gutierrez Rodenas amb DNI: 20378879M
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CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
- Vocal titular: Gemma Marrahí Sanjuan amb DNI: 19990842R
- Suplent: M.ª Lidón Ahullana Salom amb DNI: 20795846M

CONSELL DE LA JOVENTUT
- Vocal titular: Alexandra Boluda Sendra amb DNI: 20498834S
- Suplent: Àngela Vila Pàrraga amb DNI: 20930781E

JUNTA LOCAL FALLERA I FALLES
- Vocal titular: Yolanda Pérez Ferri amb DNI: 20430035D
- Suplent: Inmaculada Esparza Barba amb DNI: 20447651F

Tercer. L'acord de nomenament i designació dels membres, en qualitat de
vocals, amb veu i vot, del Consell Municipal de les Dones, 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 Municipal
de les Dones.

Quart. Comunicar el present acord a la Presidència del Consell Municipal de
les Dones i notificar als grups polítics i a la entitats i associacions,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.03.mp3"  i  en el  vídeo que podrà
copiar l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:

 La  Sra.  Maria  Beltran,  regidora  del  Grup  Municipal  Ciudadanos,
manifesta que el sentit de vot del seu grup serà a favor.

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

 La Sra. Francesca Chapí, regidora del Grup Municipal Xàtiva Unida,
manifesta que el sentit del vot del seu grup serà a favor, i puntualitza
que  cal  continuaran  treballant  per  la  igualtat,  amb  accions  que
materialitzen els projectes, com són el Pla d’Igualtat de la ciutat,  el
protocol  efectiu  contra  la  violència  de  gènere  i  la  realització  de
pressupostos amb perspectiva de gènere, que cal dotar amb recursos.

 La Sra. Lena Baraza, regidora del Grup Municipal Socialista, manifesta
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el sentit del vot del seu grup serà a favor, i manifesta la importància del
Consell  de  les  Dones  en  el  desenvolupament  de  les  polítiques
d’igualtat en una ciutat com Xàtiva, una ciutat bastant activa pel que fa
a l’associacionisme feminista.

Vídeo: video.punt.03.

4.  Expedient  6864/2019.  Constitució  del  Consell  d'Acció  i  Polítiques
Socials 2019-2023.

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

Vista la Provisió d’alcaldia de 17 de setembre que disposa la constitució del
Consell D'acció i Polítiques Socials 2019-2023 tenint com a objectiu principal
generar  processos  d’articulació,  integració  i  complementarietat  entre  les
institucions públiques, privades, entitats socials i de Cooperació, per tal de
garantir la qualitat de vida de la població del municipi de Xàtiva de conformitat
amb l’art. 130 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de  les  Entitats  Locals  aprovat  per  Reial  decret  2568/1986,  de  28  de
novembre.

Considerant el que es disposa en les normes de Regim interior del Consell
Municipal d’Acció i Polítiques Socials a l’article 6, per la redacció acordada
pel Ple de la corporació l’1 d’octubre de 2016, on es modifiquen les normes
de Regim interior del consell municipal d’acció i polítiques socials, el tenor
literal de la qual és el següent:

(...)”Els òrgans de funcionament del Consell d’Acció i Polítiques Socials de la
ciutat Xàtiva, es conforma per la següent representació:

PRESIDÈNCIA
De  conformitat  amb  el  que  estableix  l'article  131  del  ROF i  RJEELL,  la
presidència del Consell serà exercida per qui designe el Sr. Alcalde-President
de Xàtiva, qui podrà, de la mateixa manera, ser cessat.

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

SECRETARIA
La Secretaria del Consell Municipal serà exercida pel vocal que designen els
membres del Consell.
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VOCALS; un representant per cadascuna de les àrees de representació: 

ÀREES DE REPRESENTACIÓ  

POLÍTICA  PSPV-PSOE
 ESQUERRA UNIDA-PV
 COMPROMÍS
 PARTIT POPULAR
 CIUDADANOS

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

DONES  Xateba
 TYRIUS (As. Amas de Casa)

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

DIVERSITAT FUNCIONAL  AXEM
 AFILACOS
 ASPROMIVISE
 ACOFEM
 Associació de Persones Sordes
 DIVERGENTS (As. per al suport de 

persones 
 Plataforma Llei Dependència
 AECC (As. Enfermos Càncer)

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

MENORS  Entitats/associacions a definir

CENTRES ASSISTENCIALS 
MUNICIPALS

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

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

EQUIP SOCIAL BASE  Treballadors i Educadora Social

"

Vista la resolució d'alcaldia número 2019-1197, de 25 setembre de 2019, que
nomena com a presidenta del  CAPS a la 1ª tinent d’Alcalde, Xelo Angulo
Luna.

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 Consell D’acció i Politiques Socials:

- Escrit del senyor Ignacio Reig Sanchis, amb DNI 20425253-B de data 25
de  setembre  de  2019,  en  representació  del  grup  municipal,  PSOE,
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proposant  com a titular  a  la  senyora  Marga Tolsa  Moscardo ,amb DNI
20369871J,  i  com a suplent  al  senyor  Natxo  Roca Marqués,  amb DNI
20451875S.

-Escrit de la senyora Amor Amoros Giménez de 23 de setembre de 2019,
en representació del grup municipal, Xàtiva Unida, proposant com a titular
a la senyora Amor Amorós Giménez,  amb DNI 20429318M i  suplent al
senyor Àngel Hernàndez Pérez, amb DNI 20406573F.

-Escrit de la senyora Pilar Garcia Morell, de 23 de setembre de 2019, en
representació del grup municipal, Partit Popular, proposant com a titular a
la senyora Ana Diez Climent ,amb DNI 20432144W, i com a suplent a la
senyora Elena Llopis Arnero ,amb DNI 20426666K.

-Escrit de la senyor Juan Giner Company, de 23 de setembre de 2019, en
representació del grup municipal, Ciutadans, proposant com a titular a la
senyora Sylvia Llobell Muñoz , amb DNI 18953367X ,i com a suplent a la
senyor Maria Beltran Ferrero , amb DNI 20454730W .

Vista la proposta de la resta d'àrees de representació que dins del termini i en
la  forma  escaient  han  presentat  proposta  de  representants  de  la  seua
associació,per formar part de la Junta Rectora del Consell D’acció i Polítiques
Socials:

- Escrit de la senyora Amparo Lopez Aparicio, de 19 de setembre 2019,
Com ha Coordinadora de l’Equip Social Base, proposant com treballadora
Social titular a la senyora Amparo López Aparicio amb DNI 20402429A i
com  a  suplent  a  la  senyora  Montserrat  Fuentes  Fuentes,  amb  DNI
52714574T, i  com a Educadora social titular a la senyora Carmen Sanz
Martín, amb DNI 07843645R, i com a suplent al senyor Daniel Chicano
Amo, amb DNI 33464500Y.

-  Escrit  del  senyor  Diego  Moya  Saez,  de  20  de  setembre  2019,  en
representació  de  l’associació  Land  of  Hope  (Tierra  de  Esperanza),
proposant com a titular a la senyora Laura Hernàndez Fernàndez, amb
DNI 20881185Z , i com a suplent a la senyora Judit Moya Sáez, amb DNI
20497307Y .

-  Escrit  de  la  senyora  Maria  Mercedes  Climent  Vivancos,  de  20  de
setembre  2019,  en  representació  de  l’associació  Gent  de  la
Consolació,proposant  com a titular  a  la  senyora  María  Elena  Giménez
Rivas, amb DNI 20392591D, i com a suplent a la senyora María Angustias
Tapia González , amb DNI 20404356K.

-  Escrit  de  la  senyora  Josefina Antonia Plasencia  Belenguer,  de  23 de
setembre 2019, en representació de l’associació ACOFEM-13, proposant
com  a  titular  a  la  senyora  Josefina  Plasencia  Belenguer,  amb  DNI
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20388617Z, i com a suplent a la senyora Amelia Estellés Martínez, amb
DNI 20411243P.

- Escrit de Comunidad Luisa De Marillac amb CIF R4601130J, de 23 de
setembre  2019,  proposant  com  a  titular  al  senyor  Ricardo  Torregrosa
Sarrión amb DNI 20436430X, i com a suplent a la senyora Ana Fombuena
Granero, amb DNI 20442473G.

- Escrit del senyor Jose Antonio Dominguez Fabian , de 23 de setembre
2019, en representació de l’associació de persones sordes, proposant com
a titular a la senyora Vanesa Sanchez Ruiz, amb DNI 74648919G, i com a
suplent al senyor Jose Antonio Dominguez Fabian , amb DNI 28564066K.

- Escrit de la senyora Maria Nieves Calatayud Genis, de 23 de setembre
2019, en representació de l’associació Tyrius, proposant com a titular a la
senyora Neus Calatayud Genis, amb DNI 20414206G, i com a suplent a la
senyora Elena Molina Pelejero, amb DNI 20432743A.

- Escrit de la senyora Jerónima Garcia León, de 23 de setembre 2019, en
representació  de  l’associació  XATEBA,  proposant  com  a  titular  a  la
senyora Lucia Sinisterra Cariñena, amb DNI 85083341Q, i com a suplent a
la senyora Teresa Marco Hernández, amb DNI 74197021X.

- Escrit de la senyora Laura Amoros Salinas, de 24 de setembre 2019, en
representació de l’associació DIVERGENTS, proposant com a titular a la
senyora Laura Amoros Salinas, amb DNI 20431596Y, i com a suplent a la
senyora Ester Soler Cardona , amb DNI 20450392B.

- Escrit de la senyora Isabel Maria Aguado Martínez, de 24 de setembre
2019, en representació de l’associació AXATEA, proposant com a titular a
la senyora Isabel Maria Aguado Martínez, amb DNI 20427609K, i com a
suplent a la senyora Patricia Palop Moreno, amb DNI 20442171R.

- Escrit de la senyora Rogelia Marocco Monleón, de 24 de setembre 2019,
en representació de l’associació Caritas Sant Pere, proposant com a titular
a la  senyora Rogelia  Marocco Monleón,  amb DNI 20398602V,  i  com a
suplent  a  la  senyora  Concepción  Gutierrez  Rodenas,  amb  DNI
20378879M.

- Escrit de la senyora Yolanda Aragundi Galarza, de 24 de setembre 2019,
en representació de l’associació de Mujeres 5c por la Interculturalidad ,
proposant com a titular a la senyora Yolanda Aragundi Galarza, amb DNI
20937989P,  i  com  a  suplent  a  la  senyora  Zineb  Kassous,  amb  NIE
X2779162A .

-  Escrit  del  senyor  Antoni  Mira  Barbera,  de  26  de  setembre  2019,  en
representació  d’AVSA ,  proposant  com  a  titular  al  senyor  Antoni  Mira
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Barbera,  amb  DNI  20403047T  ,  i  com  a  suplent  al  senyor  Joan  Bou
Martinez, amb DNI 20392566F.

- Escrit  de la direcció del Centre d’alzheimer, de 20 de setembre 2019,
proposant  com  a  titular  a  la  senyora  Raquel  Perucho  Vidal,  amb  DNI
20436062X.

- Escrit de la senyora, de 26 de setembre 2019, en representació de Fons
Valencià  per  la  Solidaritat  ,  proposant  com  a  titular  al  senyor  Esteve
Ordiñana Bataller, amb DNI 20014563D.

-  Escrit  de  la  senyora  Marisa  Juan,  de  26  de  setembre  2019,  en
representació  de  l’associació  Creu  Roja,  proposant  com  a  titular  a  la
senyora María Luisa Juan Peiró, amb DNI 20395580P, i com a suplent a la
senyora Rosa Ferrer Herrero, amb DNI 19895434C.

-  Escrit  de  la  senyora  Marisa  Juan,  de  26  de  setembre  2019,  en
representació  de  l’associació  Creu  Roja,  proposant  com  a  titular  a  la
senyora Julia Obre Gascón, amb DNI 19449321S i com a Suplent a Juan
José Quilis Pardo, amb DNI 20401607D.

Vist  l’informe-Proposta favorable subscrit  per la directora de l’Àrea Social,
indicant  que  s’ha  instruït  d’acord  amb  el  procediment  legalment  vigent,  i
fiscalitzat favorablement per la Interventora Municipal de Fons.

Vist  el  dictamen favorable  de la  Comissió  Informativa  permanent  Social  i
Cultural, celebrada el 26 de setembre de 2019.

Pel Ple de l’Ajuntament, s' ACORDA:

Primer. Designar i  nomenar com a vocals del Consell  d’Acció i  Polítiques
Socials,  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 6 de les normes de Regim interior
del Consell Municipal d’Acció i Polítiques Socials.

Grup Municipal Socialista.
- Titular: Sra.Marga Tolsa Moscardo ,amb DNI 20369871J.
- Suplent: Sr. Natxo Roca Marqués, amb DNI 20451875S.

Grup Municipal Xàtiva Unida.
- Titular: Sra. Amor Amorós Giménez , amb DNI 20429318M
- Suplent: Sr. Àngel Hernàndez Pérez, amb DNI 20406573F.

Grup Municipal Popular.
Titular: Sra Ana Diez Climent ,amb DNI 20432144W.
Suplent: Sra. Elena Llopis Arnero ,amb DNI 20426666K
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Grup Municipal Ciutadans.
Titular: Sra. Sylvia Llobell Muñoz, amb DNI 18953367X
Suplent: Sra. Maria Beltran Ferrero, amb DNI 20454730W 

Segon.  Designar i  nomenar com a vocals del  Consell  d’Acció i  Polítiques
Socials,  de  conformitat  amb l’art.  6  de  les  normes  de  Regim interior  del
Consell Municipal d’Acció i Polítiques Socials a les persones proposades per
la resta de persones que formen part de l’Àrea de representació.

Equip Social Base
Treballadora Social titular: Amparo López Aparicio amb DNI 20402429A
Treballadora  Social  suplent:  Montserrat  Fuentes  Fuentes,  amb  DNI
52714574T
Educadora Social titular: Carmen Sanz Martín, amb DNI 07843645R
Educadora Social suplent: Daniel Chicano Amo, amb DNI 33464500Y

Land of Hope (Tierra de Esperanza)
Titular: Laura Hernàndez Fernàndez, amb DNI 20881185Z 
Suplent: Judit Moya Sáez, amb DNI 20497307Y .

Gent de la Consolació
Titular: María Elena Giménez Rivas, amb DNI 20392591D, 
Suplent: María Angustias Tapia González , amb DNI 20404356K.

ACOFEM-13
Titular: Josefina Plasencia Belenguer, amb DNI 20388617Z
Suplent: Amelia Estellés Martínez, amb DNI 20411243P.

Comunidad Luisa De Marillac
Titular: Ricardo Torregrosa Sarrión amb DNI 20436430X, 
Suplent: Ana Fombuena Granero, amb DNI 20442473G .

Associació persones sordes
Titular: Vanesa Sanchez Ruiz, amb DNI 74648919G, i com a 
Suplent: Jose Antonio Dominguez Fabian , amb DNI 28564066K.

Associació Tyrius
Titular: Neus Calatayud Genis, amb DNI 20414206G
Suplent: Elena Molina Pelejero, amb DNI 20432743A.

Associació Xateba
Titular: Lucia Sinisterra Cariñena, amb DNI 85083341Q
Suplent: Teresa Marco Hernández, amb DNI 74197021X

Associació Divergents
Tiutlar: Laura Amoros Salinas, amb DNI 20431596Y
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Suplent: Ester Soler Cardona , amb DNI 20450392B.

Associacio AXATEA
Titular: Isabel Maria Aguado Martínez, amb DNI 20427609K
Suplent: Patricia Palop Moreno, amb DNI 20442171R.

Caritas Sant Pere
Titular: Rogelia Marocco Monleón, amb DNI 20398602V, 
Suplent: Concepción Gutierrez Rodenas, amb DNI 20378879M.

Associació de Mujeres 5c por la Interculturalidad
Titular: Yolanda Aragundi Galarza, amb DNI 20937989P
Suplent: Zineb Kassous, amb NIE X2779162A

AVSA
Titular: Antoni Mira Barbera, amb DNI 20403047T
Suplent: Joan Bou Martínez, amb DNI 20392566F.

Centre d’Alzheimer
Titular: Raquel Perucho Vidal, amb DNI 20436062X

Fons Valencià per la Solidaritat
Titular: Esteve Ordiñana Bataller , amb DNI 20014563D.

Creu Roja
Titular: María Luisa Juan Peiró, amb DNI 20395580P
Suplent: Rosa Ferrer Herrero, amb DNI 19895434C 

Escoles Solidaries
Titular: Julia Obre Gascón, amb DNI 19449321S
Suplent: Juan José Quilis Pardo, amb DNI 20401607D

Tercer. L'acord de nomenament i designació dels membres, en qualitat de
vocals,  amb veu  i  vot,  del  Consell  Municipal  d’Acció  i  Polítiques  Socials,
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 Municipal
d’Acció i Polítiques Socials.

Quart. Comunicar el  present acord a la Presidència del Consell  Municipal
d’Acció i Polítiques Socials i notificar als grups polítics i a la resta membres
de les Àrees de representació, als efectes oportuns. 

La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics municipals, i
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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,  regidora  del  Grup  Municipal  Ciudadanos,
manifesta que el sentit del vot del seu grup serà a favor, però comenta
una errata en les àrees de representació que apareixen a l’informe.

 La  Sra.  Amor  Amorós,  regidora  del  Grup  Municipal  Xàtiva  Unida,
manifesta que el sentit del vot del seu grup serà a favor, i posa en
valor la importància de la participació ciutadana a través dels consells
sectorials.

 La Sra. Xelo Angulo, regidora del Grup Municipal Socialista, manifesta
que el sentit del vot del seu grup serà a favor, agraeix el vot favorable
de  tots,  explica  que  es  tracta  d’un  consell  que  agrupa  diverses
sensibilitats  de  la  ciutat  (menors,  igualtat,  gent  major,  polítiques
socials...), exposa les línies de la seua configuració, àmbit d’actuació i
la incorporació de noves associacions al consell.

Vídeo: video.punt.04.

5.  Expedient  317/2019.  Expropiació  forçosa  de  diverses  vivendes
pendents d'adquisició, en l'edifici del carrer Vera, 2: Aprovació definitiva
de la relació de béns i drets i la declaració de necessitat d'ocupació

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: 0.
- Abstencions: 4.

   4 dels membres del Grup Popular.
- Absents: 0.

Vists els antecedents del expedient, en el que consta:

Per part d’aquesta administració s’han realitzat pluralitat d’ordres d’execució
als propietaris dels immobles situats en el carrer Vera nº 2 de Xàtiva, amb la
finalitat de pal·liar la situació d’insalubritat, inseguretat i falta de decor que
presenta l’edifici.

Amb  data  18  de  gener  de  2019  es  va  dictar  resolució  d'alcaldia  n.º  51,
declarant l'incompliment del deure conservació establit en l'article 180.1 de la
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Llei  5/2014,  de  25 de juliol,  de  la  Generalitat  ,  d'Ordenació  del  Territori  ,
Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, i la utilitat pública o interès
social en virtut del que es disposa en l'article 182.5 de la mateixes llei, pel
que fa a l'edifici situat en el carrer Vera n.º 2 de Xàtiva.

Alguns dels habitatges integrants de l'edifici situat en el carrer Vera n.º 2, han
sigut  adquirides  per  part  d'aquest  ajuntament  a  títol  onerós,  i  existeix  la
necessitat d’adquirir els immobles restants amb la finalitat de dur a terme les
actuacions  necessàries  per  a  la  seua  adequació,  eliminant  les  actuals
condicions d’inseguretat i insalubritat, tot açò en el marc de les actuacions
municipals encaminades a la regeneració del cas antic de Xàtiva.

La declaració d’utilitat pública o interès social, porta amb si l’autorització per a
expropiar els béns i drets necessaris.

Que per acord plenari d'aquesta Corporació de data 30 de març de 2019, es
va  iniciar  expedient  per  a  la  declaració  de  la  necessitat  d'ocupació  de
diversos habitatges pendents d'adquisició de l'edifici situat en el carrer Vera
n.º  2,  aprovant  la  relació  concreta  i  individualitzada dels  béns a  ocupar  i
ordenant la publicació d'aquest acord de conformitat amb l'art. 18 de la Llei
d'Expropiació  Forçosa,  a  l'efecte  de  rectificació  d'errors  en  la  relació
publicada o per a oposar-se a l'ocupació o disposició dels béns i drets per
motius de forma o fons. Que l'anunci relatiu a aquest acord plenari ha romàs
exposat al públic en el Butlletí Oficial de la Província n.º 82 de data 30 d'abril
de 2019, en el periòdic Les Províncies de data 22 d’abril de 2019 i en el tauler
d'anuncis de la seu electrònica d'aquest Ajuntament des del 9 de juliol al 31
de  juliol  de  2019,  havent  sigut  notificada  personalment  a  cadascun  dels
interessats.

Durant aquest termini no s'ha presentat pels interessats cap al·legació.

Vist l’informe del Departament de Urbanisme, fiscalitzat de conformitat per la
Intervenció Municipal.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Foment, de 26 de
setembre de 2019.

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

Primer. Aprovar amb caràcter definitiu la relació concreta i individualitzada
dels béns i drets a ocupar necessàriament, amb la finalitat de dur a terme es
actuacions necessàries per a eliminar les actuals condicions d’inseguretat,
insalubritat i falta de decor, i que s'expressen al final d'aquest Acord, així com
la designació nominal  dels interessats amb els quals han d'entendre's  els
successius tràmits.

Segon. Considerar  que,  amb  l'actuat,  queda  acreditada  la  necessitat

21

AJUNTAMENT DE XÀTIVA
ACTA PLE NÚM.13 – ORDINARI DE 5 D’OCTUBRE DE 2019.



 

d'ocupació dels béns i drets al fet que es refereix aquest expedient, i, per
tant, acordar la necessitat d'ocupació dels mateixos, considerant que aquest
Acord  inicia  l'expedient  expropiatori.  Tot  açò  sense  perjudici  del  que  es
disposa en l'art. 24 de la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació
forçosa, en el qual s'estableix que l'Ajuntament i el particular afectat, poden
convenir l'adquisició dels béns lliurement i per mutu acord, en aquest cas,
una vegada convinguts els termes de l'adquisició amistosa, es donarà per
conclòs l'expedient iniciat i es durà a terme l'acta d'ocupació i pagament.

Tercer. Procedir a la publicació d'aquest Acord en la forma en què es refereix
l'article 18 de la Llei d'Expropiació Forçosa, obrint informació pública durant
un termini de quinze dies en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels
diaris  de  major  circulació  de  la  Província,  amb  notificació  personal  als
interessats, convidant-se als mateixos perquè proposen un preu que propicie
l'adquisició per mutu acord.

Quart. Ordenar a l'oficina pressupostària que inicie els tràmits necessaris a fi
d'aconseguir  retenció  de  crèdit  suficient  per  a  finançar  la  despesa  que
comporta l'adquisició.

RELACIÓ DE BÉNS AFECTATS

Finca 13800. Mª Milagrosa Garcia Conesa, con DNI 20428059B y Juan
Trenzano Lledó, con DNI 21378815Q.

La finca objecte d'aquest expedient està situada en planta baixa al fons, part
integrant de l'edifici situat a Xàtiva, carrer Vera n.º 2 i ocupa una superfície de
cent un metres quadrats.
Té accés directe al carrer mitjançant passadís interior.
Delimita,  esquerra,  esquenes  de  la  casa  número  quatre  del  carrer  Vera,
propietat de Pascual Durá Pastor; dreta, Cuartel de invalidos i dels hereus de
Vicente  Pérez;  i  esquenes,  de  Bernardo  Llagaria  i  dels  hereus  d'Agustín
Baldrés.
Està subjecta al  règim de propietat  horitzontal  de la  finca matriu  registral
5696.
La finca es troba gravada amb una hipoteca a favor de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo,  constituïda  sobre  la  finca  que  es  tracta,  per  a  garantir  la
devolució d'un préstec de 25.100 euros, a satisfer en el termini de noranta-sis
mesos  a  explicar  del  dia  quinze  de  febrer  de  dos  mil  cinc,  formalitzada
mitjançant  escriptura  de data  quinze  de febrer  de  dos mil  cinc  davant  el
Notari de Xàtiva Don Luis Miguel Delgado Tezanos, segons la inscripció 9ª
de la finca registral 13800, al foli 200 del tom 1163 de l'arxiu, llibre 455 de
Xàtiva.
La  finca  apareix  inscrita  a  favor  dels  consorts  Maria  Milagrosa  Garcia
Conesa, amb DNI 20428059B i Juan Trenzano Lledo, amb DNI 21378815Q,
amb  règim  de  societat  de  guanys,  els  quals  la  van  adquirir  per  compra
mitjançant escriptura de data quinze de febrer de dos mil cinc davant el notari
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de Xàtiva Don Luis Miguel Delgado Tezanos, segons la inscripció 8ª de la
finca registral 13800, al foli 200 del tom 1163 de l'arxiu, llibre 455 de Xàtiva.

Finca 13808. Encarnación Garcia Conesa, con DNI 20436337D.

La  finca  objecte  d'aquest  expedient  està  situada  en  la  planta  segona,
esquerra, de l'edifici situat a Xàtiva, carrer Vera n.º 2, i ocupa una superfície
de quaranta metres trenta decímetres quadrats.
Delimita,  a  dreta,  l'altre  habitatge  situat  en  la  mateixa  planta  en  part
mitjançant buit d'escala; i a esquerra i esquenes, els generals de l'edifici, o
siga, per l'esquerra, de Pascual Durá Pastor, i esquenes, de Vicente Ibañez
Bernabeu i Bernardo Llagaría.
Està subjecta al  règim de propietat  horitzontal  de la  finca matriu  registral
5696.
La finca es troba lliure de càrregues.
La  finca  apareix  inscrita  a  favor  d'Encarnación  Garcia  Conesa,  amb  DNI
20436337D,  casada  amb  Vicente  José  Alvarez  Benavent,  amb  règim  de
societat de guanys , qui la va adquirir per compra mitjançant escriptura de
data sis de novembre de mil nou-cents noranta-set davant el notari de Xàtiva
Don Joaquín Casanova Ramis, segons la inscripció 2ª de la finca registral
13808, al foli 128 del tom 922 de l'arxiu, llibre 346 de Xàtiva.

Finca 13804. Jose Amorós Perales, con DNI 20366193.

La  finca  objecte  d'aquest  expedient  està  situada  en  la  planta  primera,  a
l'esquerra, de l'edifici situat a Xàtiva, carrer Vera n.º 2, i ocupa una superfície
de seixanta-dos metres cinquanta decímetres quadrats.
Té el seu accés des del carrer, mitjançant escala que és comuna a aquest
habitatge, i a les altres quatre situades en la segona i tercera planta.
Delimita, per la dreta, habitatge en primera planta, a la dreta, del propi edifici,
adjudicada a Julio Sancho Pérez; a esquerra, casa número quatre del carrer
Vera, propietat de Pascual Durá Pastor; i esquenes, Cuartel de Invalidos.
Està subjecta al  règim de propietat  horitzontal  de la  finca matriu  registral
5696.
La finca es troba lliure de càrregues.
La  finca  apareix  inscrita  a  favor  de  Jose  Amoros  Perales,  amb  DNI
20366193, casat amb Mercedes Navarro Romero, amb règim de societat de
guanys, qui la va adquirir per compra mitjançant escriptura de data deu d'abril
de mil  nou-cents vuitanta-quatre davant el  notari  de Xàtiva Don Fernando
Rubio Martínez, segons la inscripció 2ª de la finca registral 13804, al foli 226
tornat del tom 414 de l'arxiu, llibre 134 de Xàtiva.

Finca 13796. Banco Español de Crédito,S.A.

La finca objecte d'aquest expedient està situada en planta baixa, dreta, de
l'edifici situat a Xàtiva, carrer Vera n.º 2, i ocupa una superfície de cinquanta-
nou metres quadrats.
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Delimita, a la dreta, amb esquenes de Manuela Grau, o siga, amb la casa
número deu del carrer de les Santes; a esquerra, passadís que dóna accés
al pati interior; i per esquenes, la casa número vuit del carrer de las Santas,
propietat de Vicente Ibañez Bernabeu, i en part, habitatge en planta baixa al
fons d'aquest edifici.
Està subjecta al  règim de propietat  horitzontal  de la  finca matriu  registral
5696.
La finca es troba lliure de càrregues.
La finca apareix inscrita a favor del Banco Español de Crédito,S.A, qui la va
adquirir  per adjudicació en subhasta, en virtut d'un testimoniatge de l'Acte
d'adjudicació  expedit  l'un  d'abril  de  dos  mil  deu  pel  Jutjat  de  Primera
Instància número 2 de Xàtiva, segons la inscripció 12ª de la finca registral
13796, al foli 167 tornat del tom 1268 de l'arxiu, llibre 501 de Xàtiva.

Finca 13798. Stonington Spain,S.L, con CIF B-85977403.

La finca objecte d'aquest expedient està situada en planta baixa esquerra, i
ocupa una superfície de seixanta-quatre metres trenta decímetres quadrats.
Delimita, dreta, amb el passadís interior que condueix a pati general i dóna
accés a l'habitatge en planta baixa al fons i a l'inici de l'escala que condueix a
l'habitatge situat en primera planta dreta; esquerra, l'edifici número quatre del
carrer Vera, de Pascual Durá Pastor; i esquenes, pati interior de l'edifici.
Està subjecta al  règim de propietat  horitzontal  de la  finca matriu  registral
5696.
La finca es troba lliure de càrregues.
La  finca  apareix  inscrita  a  favor  de  Stonington  Spain,S.L,  amb  CIF  B-
85977403,  qui  la  va  adquirir  per  cessió  de  rematada,  en  virtut  d'un
testimoniatge del decret d'adjudicació expedit el vint-i-vuit de novembre de
dos mil dotze pel Jutjat de Primera Instància número 1 de Xàtiva, segons la
inscripció 12ª de la finca registral 13798, al foli 218 del tom 1223 de l'arxiu,
llibre 484 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.05.mp3"  i  en el  vídeo que podrà
copiar l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:

 La  Sra.  Maria  Beltran,  regidora  del  Grup  Municipal  Ciudadanos,
manifesta que el sentit del vot del seu grup serà a favor.

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

 El  Sr.  Hèctor  Cuenca,  regidor  del  Grup  Municipal  Xàtiva  Unida,
manifesta que el sentit del vot del seu grup serà a favor, i remarca que
cal aprofitar l’adquisició d’aquests béns per a regeneració del barri.
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 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.05.

6. Expedient 2888/2019. Expropiació forçosa dels locals en planta baixa
adossats a l'antic Convent de Santa Clara, amb accés des de l'Avinguda
de  Selgas:  Aprovació  definitiva  de  la  relació  de  béns  i  drets  i  la
declaració de necessitat d'ocupació.

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: 0.
- Abstencions: 4.

   4 dels membres del Grup Popular.
- Absents: 0.

Vists els antecedents del expedient, en el que consta:

El Real Monestir de l'Asunción o de Santa Clara de Xàtiva, és un Bé d'Interès
Cultural  amb la categoria de Monument (2003/X8729), declarat,  mitjançant
Decret 136/2003, de 18 de juliol, del Consell de la Generalitat, publicat en el
DOGV nº 4552, de data 25 de juliol de 2003. Disposa d'un Pla Especial de
Protecció aprovat definitivament per la Comissió Territorial  d'Urbanisme en
sessió de data 28 de novembre de 2018, instrument de planejament que té
com a objecte la  regulació  patrimonial,  urbanística i  paisatgista  dels  béns
immobles i  espais que integren l'entorn de protecció del  citat  Bé d'Interès
Cultural.

Entre aquests elements es troben els baixos particulars i baixos del propi BIC
que  recauen  a  l'Avinguda  de  Selgas.  L'ala  nord  de  l'edifici,  que  recau  a
l'avinguda de Selgas, està formada per un cos avançat en planta baixa, fora
de les alineacions establides pel vigent PGOU de Xàtiva, on actualment se
situa  l'antic  local  de  la  Creu  Roja  i  un  local  destinat  a  establiment  de
hostaleria,  de  propietat  privada.  Tots  dos  locals  estan  fora  d'ordenació,
segons les alineacions actuals del PGOU de Xàtiva.

En la memòria informativa del Pla Especial de Protecció, es fixen una sèrie
d'objectius  i  finalitats  per  al  compliment  general  de  tots  els  paràmetres
normatius que estableix l'art.  39 de la Llei  de Patrimoni  Cultural  Valencià.
Entre  ells  es  troba  el  declarar  fora  d'ordenació  substantiva  aquelles
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construccions  i  instal·lacions  que  resulten  disconformes  amb  el  règim  de
protecció  exigit  per  la  llei  de  Patrimoni,  establint  el  règim  específic
d'intervenció admissible en les mateixes.

Així  mateix,  el  vigent  PGOU  de  març  de  2000,  regula  les  condicions
urbanístiques de les edificacions no ajustades al planejament. En concret les
normes  d'ordenació  estructural  estableixen  en  el  seu  article  47  que
s'entendrà en situació de fora d'ordenació l'edificació anterior al Pla General,
l'excel·lent pel que fa a l'Alineació del Vial, envaint el domini públic. Els locals
annexos al convent que recauen a la Avda de Selgas, sobreïxen de l'alineació
del  viari,  envaint  el  domini  públic,  circumstància que fa  que es troben en
règim de fora d'ordenació.

Finalment assenyalar que per part de la Conselleria de Justícia, s'ha emès
informe favorable de valoració sobre la viabilitat tècnica de trasllat de l'actual
seu  judicial  de  Xàtiva  al  Real  Monestir  de  Santa  Clara,  condicionat  a
l'aprovació del  Pla Especial,  entre altres circumstàncies, perquè permet la
demolició dels elements fora d'ordenació impropis del BIC.

Tant l'aprovació del Pla Especial del BIC Santa Clara, les determinacions del
vigent Pla General d'Ordenació Urbana, la redacció del projecte Tècnic per a
la construcció de la nova seu judicial en el monestir, impliquen la declaració
d'utilitat  pública de les actuacions contemplades i  la necessitat  d'ocupació
dels béns i els drets corresponents, a les finalitats d'expropiació o imposició
de  servituds,  de  conformitat  amb  l'establit  en  l'article  102  de  la  Llei
d'Ordenació del territori, urbanisme i Paisatge. Així mateix, en els supòsits
d'expropiació de l'article 103, s'estableix que l'administració podrà expropiar
els terrenys dotacionals previstos en els plans i per a formar vials o noves
dotacions o equipaments.

Per acord plenari  d'aquesta Corporació de data 26 d'abril  de 2019, es va
iniciar expedient per a la declaració de la necessitat d'ocupació dels baixos
comercials situats en l'Avinguda de Selgas 4 i 6 annexos al convent de Santa
Clara,  aprovant  la  relació  concreta  i  individualitzada  dels  béns  a  ocupar
necessàriament per a l'execució de les obres i ordenant la publicació d'aquest
acord de conformitat amb l'art. 18 de la Llei d'Expropiació Forçosa, a l'efecte
de rectificació d'errors en la relació publicada o per a oposar-se a l'ocupació o
disposició dels béns i drets per motius de forma o fons. L'anunci relatiu a
aquest acord plenari es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província n.º
125, de data 2 de juliol de 2019, en el periòdic Les Províncies de data 10 de
juliol  de  2019  i  en  el  tauler  d'anuncis  de  la  seu  electrònica  d'aquest
Ajuntament des del 20 de juny al 26 de juliol de 2019, havent sigut notificada
personalment a l'interessat.

Durant aquest termini l'interessat ha presentat al·legació en la qual manifesta
no existir objecció a l'expropiació, però sol·licitant modificació de la superfície
dels locals que acredita mitjançant la presentació de plànols de mesurament
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realitzats per tècnic competent.

Vist l’informe del Departament de Urbanisme, fiscalitzat de conformitat per la
Intervenció Municipal.

Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de Foment, de 26 de
setembre de 2019.

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

Primer. Estimar  l'al·legació  presentada  per  representació  de  la  mercantil
Recreatius  Saetabis  S.A,  en  relació  a  la  superfície  dels  locals  afectats,
mesurament  efectuat  per  tècnic  competent  i  acreditada  mitjançant  visita
d'inspecció.

Segon. Aprovar amb caràcter definitiu la relació concreta i individualitzada
dels béns i drets a ocupar necessàriament per a l'execució de les obres que
s'expressen  al  final  d'aquest  Acord,  així  com  la  designació  nominal  dels
interessats amb els quals han d'entendre's els successius tràmits.

Tercer. Considerar  que,  amb  l'actuat,  queda  demostrada  la  necessitat
d'ocupació dels béns i drets al fet que es refereix aquest expedient, i, per
tant, acordar la necessitat d'ocupació dels mateixos, considerant que aquest
Acord  inicia  l'expedient  d'expropiació.  Tot  açò  sense  perjudici  del  que  es
disposa en l'art. 24 de la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació
forçosa, en el qual s'estableix que l'Ajuntament i el particular afectat, poden
convenir l'adquisició dels béns lliurement i per mutu acord, en aquest cas,
una vegada convinguts els termes de l'adquisició amistosa, es donarà per
conclòs l'expedient iniciat i es durà a terme l'acta d'ocupació i pagament.

Quart. Procedir a la publicació d'aquest Acord en la forma en què es refereix
l'article 18 de la Llei d'Expropiació Forçosa, obrint informació pública durant
un termini de quinze dies en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels
diaris  de  major  circulació  de  la  Província,  amb  notificació  personal  als
interessats, convidant-se als mateixos perquè proposen un preu que propicie
l'adquisició per mutu acord.

Cinquè. Ordenar a l'oficina pressupostària que inicie els tràmits necessaris a
fi d'aconseguir retenció de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa
que comporta l'adquisició.

RELACIÓ DE BENS AFECTATS

Finca número 1:
 Ubicación: Avenida de Selgas 4 
 Referencia catastral: 5088003YJ1158N0001XY 
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 Superficie: 73,33 m2, en planta baja y 33,19 m2 en altillo. 
 Lindes: Norte o frente, con la Avda de Selgas; Sur o espaldas y Oeste
o derecha entrando con el convento de Santa Clara y por Este o izquierda
entrando con la finca que se describe a continuación. 
 Propietario: Mercantil Recreativos Saetabis, S.A., adquirida por título
de compraventa en virtud de escritura pública autorizada por el  notario
Joaquín Casanova Ramis el día 22 de junio de 1999. 
 Inscripción registral: Finca registral 22672, inscrita en el registro de la
propiedad de Xàtiva, en el Tomo: 712, libro 256, folio 117, inscripción 2ª. 
 Cargas: Derecho de uso a favor de Comunidad religiosas Santa Clara
y que consiste en usar la terraza que cubre el local y derecho de vuelo o
de edificar sobre la misma cuantas plantas sean posibles legalmente. 

Finca número 2:
 Ubicación: Avenida de Selgas 6 
 Referencia catastral: 5088004YJ1158N0001IY 
 Superficie: 73,33 m2, en planta baja y 33,19 m2 en altillo. 
 Lindes: Norte o frente, con la Avda de Selgas; Sur o espaldas y Este o
izquierda  entrando  con  el  convento  de  Santa  Clara  y  por  el  Oeste  o
derecha entrando con la parcela descrita anteriormente. 
 Propietario: Mercantil Recreativos Saetabis, S.A., adquirida por título
de compraventa en virtud de escritura pública autorizada por el  notario
Joaquín Casanova Ramis el día 31 julio de 2000. 
 Inscripción registral: Finca registral 23026 bis, inscrita en el registro de
la propiedad de Xàtiva, en el Tomo: 734, libro 264, folio 87, inscripción 2ª. 
 Cargas: Derecho de uso a favor de Comunidad religiosas Santa Clara
y que consiste en usar la terraza que cubre el local. 

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  Beltran,  regidora  del  Grup  Municipal  Ciudadanos,
manifesta que el sentit del vot del seu grup serà a favor, i puntualitza
que  els  tràmits  es  realitzen  ràpid  perquè  la  seu  del  nou  palau  de
Justícia siga el més prompte possible una realitat.

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

 El  Sr.  Alfred  Boluda,  regidor  del  Grup  Municipal  Xàtiva  Unida,
manifesta que el sentit  del  vot del  seu grup serà a favor,  i  fa dues
apreciacions. En primer lloc, remarca que al cost de Santa Clara cal
afegir el cost d’expropiació, i en segon lloc, respecte a l’anunci amb la
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imatge  de  la  possible  recreació  visual  del  nou  Palau  de  Justícia,
considera que pot decepcionar als ciutadans, ja que s’està avançant
una possible recreació visual de les moltes possibles, abans de rebre
els futurs projectes.

 El  Sr.  Nacho Reig Sanchis,  portaveu del  Grup Municipal  Socialista,
manifesta  que  el  sentit  del  vot  del  seu  grup  serà  a  favor,  i  heu
considera un tràmit imprescindible per a la construcció del nou Palau
de Justícia.

 El  Sr.  Alcalde  pren  la  paraula  per  agrair  el  suport  d’alguns  grups
polítics a aquest projecte, i explica el calendari d’actuacions amb els
terminis previstos, tot perquè les obres comencen com més prompte
millor.

Vídeo: video.punt.06.

7. Expedient 2923/2019.  Expropiació forçosa de la part posterior dels
habitatges de Plaça Sant Jaume - C/ Pintor Climent: Aprovació definitiva
de la relació de béns i drets i la declaració de necessitat d'ocupació.

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: 0.
- Abstencions: 4.

   4 dels membres del Grup Popular.
- Absents: 0.

Vists els antecedents del expedient, en el que consta:

L'Ajuntament  de  Xàtiva,  va  subscriure  en  data  28  d'octubre  de  2015,  un
acord,  amb  la  Conselleria  d'habitatge,  relatiu  a  l'àrea  de  regeneració  i
renovació urbana del casc antic de Xàtiva, a fi d'aconseguir el finançament
conjunt de, entre unes altres, les obres d'urbanització dels espais públics. En
la  memòria-programa  presentada  per  l'Ajuntament  es  van  determinar  les
actuacions en el  mig urbà que pretenia realitzar l'Ajuntament en aquestes
àrees de regeneració, sent una de les propostes la intervenció en l'extrem
sud de la calle Pintor Climent.

El  projecte de reurbanització de la calle pintor Climent  i  adjacents va ser
aprovat definitivament per Resolució de l'Alcaldia núm. 332 de data 15 de
març de 2019, sense que s'haja presentat recurs contra la seua aprovació
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definitiva  i  havent-se  tramitat  complint  tots  els  requisits  legals.  L'àrea
d'actuació forma part de la via pública i ocupa tot el àmbit que estableix el Pla
General com dotacional públic viari.

El PGOU defineix unes alineacions de façana i deixa part de les edificacions
dels  nombres  8,  9  i  10  de  la  plaça  Sant  Jaume  fora  d'Ordenació.  És
necessària l'adquisició d'aquesta part  de les edificacions per a la correcta
execució de les obres.

Tant les determinacions del Pla General d'Ordenació Urbana de Xàtiva, com
l'aprovació  del  Projecte  de  reurbanització  de  la  calle  pintor  Climent  i
adjacents, porten implícites la declaració de la utilitat pública de les obres en
ell contemplades, i  per tant, porta amb si l'autorització per a expropiar els
béns i drets necessaris per a la realització de les mateixes.

Per acord plenari  d'aquesta Corporació de data 26 d'abril  de 2019, es va
iniciar  expedient  per  a  la  declaració  de  la  necessitat  d'ocupació  de  les
posteriors dels immobles situats en la plaça Sant Jaume 8, 9 i 10, aprovant la
relació concreta i individualitzada dels béns a ocupar necessàriament per a
l'execució de les obres i ordenant la publicació d'aquest acord de conformitat
amb l'art. 18 de la Llei d'Expropiació Forçosa, a l'efecte de rectificació d'errors
en la relació publicada o per a oposar-se a l'ocupació o disposició dels béns i
drets per motius de forma o fons. L'anunci relatiu a aquest acord plenari es va
publicar en el Butlletí Oficial de la Província n.º 125, de data 2 de juliol de
2019, en el periòdic Les Províncies de data 10 de juliol de 2019 i en el tauler
d'anuncis de la seu electrònica d'aquest Ajuntament des del 20 de juny al 26
de  juliol  de  2019,  havent  sigut  notificada  personalment  a  cadascun  dels
interessats.

Durant aquest termini solament s'ha presentat al·legació per D. Ignacio Tormo
Tormo en la  qual  no  s'oposa a l'expropiació  però  sol·licita  rectificació  del
percentatge de titularitat i  el  domicili  del propietari,  de la finca a expropiar
núm. 2 situada en la Plaza Sant Jaume nº 9.

Vist l’informe del Departament de Urbanisme, fiscalitzat de conformitat per la
Intervenció Municipal.

Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de Foment ,de 26 de
setembre de 2019.

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

Primer. Estimar l'al·legació presentada per D. Ignacio Tormo Tormo, atès que
acredita mitjançant titule el percentatge de propietat de la finca núm. 2.

Segon. Aprovar amb caràcter definitiu la relació concreta i individualitzada
dels béns i drets a ocupar necessàriament per a l'execució de les obres que
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s'expressen  al  final  d'aquest  acord,  així  com  la  designació  nominal  dels
interessats amb els quals han d'entendre's els successius tràmits.

Tercer. Considerar  que,  amb  l'actuat,  queda  demostrada  la  necessitat
d'ocupació dels béns i drets al fet que es refereix aquest expedient, i, per
tant, acordar la necessitat d'ocupació dels mateixos, considerant que aquest
acord  inicia  l'expedient  expropiatori.  Tot  açò  sense  perjudici  del  que  es
disposa en l'art. 24 de la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació
forçosa, en el qual s'estableix que l'Ajuntament i el particular afectat, poden
convenir l'adquisició dels béns lliurement i per mutu acord, en aquest cas,
una vegada convinguts els termes de l'adquisició amistosa, es donarà per
conclòs l'expedient iniciat i es durà a terme l'acta d'ocupació i pagament.

Quart. Procedir a la publicació d'aquest acord en la forma en què es refereix
l'article 18 de la Llei d'Expropiació Forçosa, obrint informació pública durant
un termini de quinze dies en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels
diaris  de  major  circulació  de  la  Província,  amb  notificació  personal  als
interessats, convidant-se als mateixos perquè proposen un preu que propicie
l'adquisició per mutu acord.

Cinquè. Ordenar a l'oficina pressupostària que inicie els tràmits necessaris a
fi d'aconseguir retenció de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa
que comporta l'adquisició.

RELACIÓ DE BÉNS AFECTATS

Finca número 1:
 Ubicación: Plaza Sant Jaume 8 
 Referencia catastral: 4486036YJ1148N0001XW 
 Superficie: El inmueble tiene una superficie de suelo de 514 m2 y una

superficie  construida  de  810  m2.  (según  título  de  propiedad  la
superficie es de 525 m2) 

 Superficie a expropiar: 41,33 m2. 
 Lindes: Norte o Trasera, con vial  público; Sur o frente con la plaza

Sant Jaume de su situación núm. 8; Este o derecha entrando con el
inmueble  4486035YJ1148N ubicado  en  plaza  Sant  Jaume 7  de  D.
Antonio  Grau  Cros  y  Teresa  Gimeno  Sanchis,  y  por  el  Oeste  o
izquierda  entrando  con  el  inmueble  4486037YJ1148N  de  Ignacio
Tormo Tormo y Pilar Theureau que se describirá a continuación. 

 Propietario: la Mercantil Peris Segrelles S.L., en un porcentaje del 50
%, Dª Vicenta Francés Burches en un porcentaje del 25 % y D. Daniel
Peris Francés en un porcentaje del 25 %. 

 Inscripción registral: Finca registral 3563, inscrita en el registro de la
propiedad de Xàtiva, en el Tomo: 824 , libro 303, folio 134, inscripción
5ª y en el Tomo: 1007 , libro 383, folio 224, inscripción 6ª. 
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Finca número 2:
 Ubicación: Plaza Sant Jaume 9 
 Referencia catastral: 4486037YJ1148N0001IW 
 Superficie: El inmueble tiene una superficie de suelo de 264 m2 y una

superficie construida de 608 m2 (según título tiene una superficie de
suelo de 200 m2 y construida de 130 m2). 

 Superficie a expropiar: 46,57 m2. 
 Lindes: Norte o Trasera, con vial  público; Sur o frente con la plaza

Sant Jaume de su situación núm. 9; Este o derecha entrando con el
inmueble 4486036YJ1148N0001XW ubicado en plaza Sant Jaume 8
descrito  anteriormente  y  por  el  Oeste  o  izquierda  entrando  con  el
inmueble 4486038YJ1148N ubicado en plaza Sant Jaume 10 de Maria
Virtudes Sorlí Dalmau, que se describirá a continuación. 

 Propietario: D. Ignacio Tormo Tormo . 
 Inscripción registral: Finca registral 2915, inscrita en el registro de la

propiedad de Xàtiva, en el Tomo: 1400 , libro 593, folio 191, inscripción
3ª . 

Finca número 3:
 Ubicación: Plaza Sant Jaume 10 
 Referencia catastral: 4486038YJ1148N0001JW 
 Superficie: El inmueble tiene una superficie de suelo de 195 m2 y una

superficie construida de 439 m2. (según título tiene una superficie de
140 m2) 

 Superficie a expropiar: 19,28 m2. 
 Lindes: Norte o Trasera, con vial  público; Sur o frente con la plaza

Sant Jaume de su situación núm. 10; Este o derecha entrando con el
inmueble 4486037YJ1148N0001IW ubicado en plaza Sant  Jaume 9
descrito  anteriormente  y  por  el  Oeste  o  izquierda  entrando  con  el
inmueble  4486039YJ1148N  ubicado  en  plaza  Sant  Jaume  12  de
Amparo, Nieves, Mª Josefa y Maria Luisa Cuenca Garcia. 

 Propietario: Dª Virtudes Dalmau Lopez. 
 Inscripción registral: Finca registral 2559, inscrita en el registro de la

propiedad de Xàtiva, en el Tomo: 61 , libro 21, folio 57, inscripción 3ª y
en el Tomo: 860 , libro 320, folio 157, inscripción 4ª. 

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.07.mp3"  i  en el  vídeo que podrà
copiar l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:

 La  Sra.  Maria  Beltran,  regidora  del  Grup  Municipal  Ciudadanos,
manifesta  que  el  sentit  del  vot  del  seu  grup  serà  a  favor,  però
manifesta que no estan d’acord amb la forma de gestionar el projecte,
ja que no s’ha donat participació als veïns ni a les persones afectades.
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 El  Sr.  Miquel  Lorente,  portaveu  del  Grup  Municipal  Xàtiva  Unida,
manifesta que el sentit del vot del seu grup serà a favor, i explica els
antecedents. Li sorprén que des del grup Ciudadanos qüestionen les
gestions anteriors, donat que pertanyen a un govern de coalició amb
delegacions concretes, com la delegació de Mobilitat, i que tenen molt
a veure amb la regulació de l’espai públic. Entenen que es tracta d’una
acció positiva per a la ciutat i per al barri.

 El Sr. Nacho Reig, portaveu del Grup Municipal Socialista, manifesta
que el  sentit  del  vot  del  seu grup serà a favor,  i  que les obres es
realitzen de la forma més ràpida.

Vídeo: video.punt.07.

8.  Expedient  6577/2019.  Aprovació  inicial  de  la  mutació  demanial
subjectiva  de  la  parcel·la  176  del  Polígon  35,  Pintor,  a  favor  de  la
Conselleria de Sanitat i Salut Pública, per a destinar-la a l'ampliació de
l'aparcament de l'hospital Lluís Alcanyís.

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

Vists els antecedents del expedient, en el que consta:

PRIMER.  Vist  l'escrit  del  Departament  de  Salut  Xàtiva-Ontinyent,  Hospital
Lluís Alcanyís, on es sol·licita l'adquisició per part de l'Ajuntament, i posterior
cessió a la Conselleria de Sanitat  i  Salut  Pública,  de la parcel·la 176 del
polígon 35, Pintor, existent al voltant de l'actual pàrquing en ús de l'hospital,
amb  la  finalitat  d'acometre  les  actuacions  necessàries  encaminades  a
l'ampliació de les places de pàrquing actuals.

SEGON.  Atès  que  els  Serveis  Tècnics  Municipals  van  emetre  informe
pertinent sobre la qualificació urbanística de la parcel·la i compatibilitat amb
l'ús d'ampliació de l'aparcament de l'hospital Lluís Alcanyís, on consta que la
parcel·la  està  classificada  com  dotació  pública  xarxa  estructural,  zona
assitencial,  i  destinada  a  l'ús  pormenoritzat  d'aparcament  en  la  seua
categoria d'estacionament.

TERCER.  Per  l'Alcaldia,  en  data  28  de  juny  de  2019,  es  va  decretar
l'adquisició de la parcel·la esmentada, a l'objecte de la seua posterior cessió
a la Conselleria de Sanitat  i  Salut  Pública per a l'ampliació de les places
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d'aparcament en l'hospital Lluís Alcanyís, amb les característiques següents:

Finca de Xàtiva rústica, situada al Paratge «Meses», horta amb dret a reg,
amb una superfície de 44 àrees, 28 centiàrees. Límits: nord, Vicente Albert;
sud, Hereus de Fourrat; est, Rafaela Llaudes; oest, Camí Vell de València,
braçal enmig. Inscrita al Registre de la Propietat de Xàtiva, al Tom 31, llibre 7,
foli 45, finca 766.

QUART.  Vist  que en data  11 de juliol  de  2019 es  va  elevar  a  escriptura
pública davant el notari Francisco Javier Martínez Laburta, la compravenda
de l'esmentada parcel·la.

CINQUÉ. Vist l'informe dels responsables de la Unitat de Contractació i Béns
d'aquest Ajuntament, en relació amb el procediment i la Legislació aplicable
per  a dur  a terme la  mutació demanial  subjectiva de la  parcel·la  descrita
anteriorment.

Considerant que la legislació aplicable és la següent:

— L'article 22.2.l) en relació amb l'article 47.2.h) i ñ), i l'article 81 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
— Els articles 71 i 72 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de
les Administracions Públiques.
— L'article 8 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat pel Reial
decret 1372/1986, de 13 de juny.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació
establida en la Legislació aplicable L'òrgan competent per a l'adopció de dit
acord és el Ple de la Corporació. En aquest sentit,  l'article 47.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local disposa que
es requereix  el  vot  favorable  de  la  majoria  absoluta  del  nombre legal  de
membres  de  les  corporacions  per  a  l'adopció  d'acords  en  les  següents
matèries: ñ) Cessió gratuïta de béns a altres Administracions o institucions
públiques.

D'altra  banda,  en  virtut  del  que  estableix  l'article  3.3.c)  del  Reial  decret
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d'Administració  Local  amb  habilitació  de  caràcter  nacional,  es  requereix
informe  previ  del  Secretari  sempre  que  es  tracte  d'assumptes  per  a
l'aprovació  dels  quals  s'exigisca  la  majoria  absoluta  del  nombre  legal  de
membres de la Corporació o qualsevol altra majoria qualificada.

Vist l’informe proposta del Departament de Contractació i Bens fiscalitzat de
conformitat per la Intervenció Municipal i amb la conformitat del Secretari, en
aplicació del que es disposa en l'article 3.4 Reial decret 128/2018, de manera
que mitjançant la signatura del informe la Secretaria emet nota de conformitat
del mateix.
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Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de Foment ,de 26 de
setembre de 2019.

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

Primer. Aprovar inicialment la mutació demanial subjectiva de la parcel·la 176
del polígon 35, Pintor, amb les següents dades:

46147A035001760000SG Polígon  35  Parcel·la  176,
Pintor 

P4614700E AJUNTAMENT DE
XÀTIVA

100%

 a favor de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per a destinar-
la a l'ampliació del pàrquing de l'hospital Lluís Alcanyís.

Segon. Remetre l'acord a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública,
a favor de la qual es realitza la mutació demanial subjectiva perquè manifeste
la seua conformitat amb la mateixa.

Tercer. Rebuda la conformitat quedarà l'acord elevat a definitiu i per a la seua
efectivitat es requerirà la redacció d'una acta que serà subscrita per ambdues
administracions.

Quart.  Facultar  a  l'Alcalde  per  a  la  signatura  de  tots  els  documents
relacionats amb aquest assumpte.

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:

 La  Sra.  Maria  Beltran,  regidora  del  Grup  Municipal  Ciudadanos,
manifesta que el sentit del vot del seu grup serà a favor. 

 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,  portaveu  del  Grup  Municipal  Xàtiva  Unida,
manifesta que el sentit del vot del seu grup serà a favor, tot i  remarca
que la ampliació de llocs d’aparcament no solucionarà el problema de
tràfic de l’Hospital. Cal aplicar el Pla de Mobilitat Sostenible Urbana
(PMUS) que es va aprovar favorablement per tots els grups polítics
municipals,  on  es  van  fer  estudis  i  diagnòstics  que  si  que  donen
solució integral al problema, a més de fomentar i reduir el cost de l’ús
de transport públic.
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 El Sr. Nacho Reig, portaveu del Grup Municipal Socialista, manifesta
que el  sentit  del  vot  del  seu grup serà a favor,  i  manifesta que de
moment  una  part  del  problema  es  solucionarà  amb  l’ampliació  de
l’aparcament.

Vídeo: video.punt.08.

9.  Expedient  6494/2019.  Proposta  de  felicitació  per  part  del  Ple  de
l’Ajuntament de Xàtiva als integrants del cos de la Policia Local que van
prestar  servei  durant  la  Fira  2019  i  a  la  Comissaria  de  la  Policia
Nacional, Policia Autonòmica i Guàrdia Civil

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

Vista  la  proposta  emesa pel  Regidor  de  Seguretat  Pública,  en  la  qual  fa
contar que pel Comissari en Cap del Cos de la Policia Local de Xàtiva, s’emet
Informe sobre les Tasques, reunions, novetats, serveis i  desenvolupament,
relacionades amb la FIRA D’AGOST DE XÀTIVA 2019.

En  primer  lloc  fer  constar  que  des  del  passat  mes  d'Abril  s'han  celebrat
reunions  preparatòries,  en  primer  lloc  amb  l'Alcaldia-Presidència,  amb  el
Regidor  de  Seguretat  Pública  i  Mobilitat,  Personal,  Urbanisme,  Serveis
Públics, Hisenda, Serveis Socials, Igualtat, i especialment amb Fira i Festes.
Així mateix amb tècnics d'aquestes àrees.

Al  15  de  Juliol  es  dugué  a  terme  Junta  Local  de  Seguretat,  amb  la
Presidència de l'Alcaldia i la Subdelegació del Govern, amb la Presència del
Secretari Autonòmic Director General de l'Agència de Seguretat i Resposta a
les  Emergències  de  la  Generalitat  Valenciana,  i  els  comandaments
responsables  de  la  Policia  Nacional,  Policia  Autonòmica,  Guàrdia  Civil,  i
Policia  Local  de  Xàtiva,  on  van  acordar,  establir  vies,  procediments,  i
protocols a l'efecte de dur a terme, en l'àmbit de les competències pròpies de
cada Cos, així com les compartides, el treball de cooperació, coordinació i
col·laboració entre tots els Cossos, encaminats, com no podia ser d'una altra
forma, al  normal desenvolupament de l'esdeveniment ressenyat al principi,
amb una estimació d'assistents superior  als  200.000 visitants.  Duent-se a
terme reunions prèvies, i durant la Fira, amb tots els responsables de cada
Cos Policial.

En quant a mesures de seguretat, estàtica i dinàmiques (Presència Policial i
mitjans  tècnics);  destacar  les  preses  en  la  Plaça  d'Espanya,  on  es
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confecciona una rotonda paral·lela i exterior, amb la doble funció de permetre
la circulació com a tal (rotonda) i garantir que a cap vehicle li  es possible
accedir al recinte de la pròpia fira, punts més vulnerables. Així com les zones
de evacuació i emergències ( Exemple, Baixada del Carme ).

S'ha garantit la presència Policial en tot el Recinte Firal amb patrulles de a
peu, i en tots els accessos, i vies d'evacuació, així com en tota la perifèria del
mateix. Per primera vegada en la historia de la Fira s’ha utilitzat la tecnologia
de vigilància amb Drons en les zones on la legislació ho permet.

Destacar l’enorme esforç que este Cos ha realitzat en el control i eradicació
sobre  el  fenomen  conegut  com “manteros”.  Possibles  delictes  relacionats
amb la propietat intel·lectual i productes falsificats, on s’han incautat milers
d’articles;  fruit  de  desenes  de  operatius  i  serveis  concrets,  dut  a  terme
pràcticament en exclusiva, per membres de la Policia Local.

En totes les proves Esportives, Carrera de motos, bicicletes, etc., en tots els
espectacles, Disco-Mòbils, i Esdeveniments; Camp de la Murta, Jardí 25 anys
de Pau, Mercat, La Seu, Etc. En la fira del Bestiar. En tots els espectacles
pirotècnics. (Mesures de seguretat), Paelles. I per descomptat com no podia
ser d'una altra forma, la vigilància general de tota la ciutat.

-S'han realitzat i  rebut, relacionades directament amb la fira més de 1.200
trucades telefòniques.

-Més de 2.000 atencions d'informació a la ciutadania.

-S'han dut a terme 262 serveis, relacionats amb, Serveis humanitaris, d'auxili,
Accidents  de  trànsit,  Agressions,  Reyertes,  Danys,  Consum  de  begudes
alcohòliques,  Danys  mobiliari  urbà,  ocupació  via  publica,  Actes  vandàlics,
persones malaltes,  venda ambulant,  extraviaments de persones,  conflictes
entre  particulars,  Robatoris,  obstacles  en  via  publica,  Persones  ferides,
Violència de Genere, etc etc.

- S’han atès 95 emergències del 112, relacionades amb serveis de seguretat i
Sanitaris.

- En quant al trànsit i Seguretat Vial, manifestar l'enorme satisfacció del que
subscriu quan, al nombre tan baix d'Instrucció d'expedients sancionadors (27)
i de retirades de la grua (70 dels quals 49 sense càrrec) sent conscients de la
impossibilitat se denunciar totes les infraccions d’estacionament i havent-se
donat instruccions per actuar prioritariament en totes aquelles que afectaren
a la seguretat de les persones. Amb tots els controls efectuats de Alcohol i
drogues, sols han hagut 6 positius i 8 accidents de trànsit (danys materials).
El  que  posa  de  manifest  que  totes  les  tasques  dutes  a  terme  en  el
desplegament policial, de control, i tota la senyalització, tant horitzontal com a
vertical, ha complit la seva funció.
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Respecte a la Policia de la Unitat Adscrita en funcions de Policia Autonòmica
fer constar que fins en quatre dies de la fira han prestat servei. La Guardia
Civil  ha  executat  controls  preventius  de  Seguretat  i  Alcoholemia  en  el
accessos de la ciutat ( complint els acords de la Junta Local de Seguretat ). I
la Policia Nacional els tres primers dies disposa de reforços de la UIP, sobre
el serveis previstos per la Comissaria de Xàtiva.

Però sobre de tot, aquesta Prefectura destacaria com òptima les conclusions
de tots els serveis relacionats amb la Seguretat Pública i la gran normalitat
amb que s'han celebrat tots els esdeveniments. No obstant açò no podem
caure  en  la  complaença,  i  hem  d'efectuar  un  detallat  anàlisi  de  tot
l'esdevingut,  per a millorar,  corregir  possibles disfuncions i  avançar en les
nostres responsabilitats.

Així mateix, continuant en les Directrius publicades en el Diari Oficial de la
Generalitat,  en  Setembre  del  any  2.017,  Resolució  del  Molt  Honorable
President de la Generalitat,  Gabinet Tècnic de Coordinació de les Policies
Locals de la Comunitat Valenciana. Per procedir a la avaluació dels resultats
de grans esdeveniments, en el nostre cas la Fira mes antiga de la Comunitat
Valenciana (1.250), es convocarà, el mes aviat possible, la Junta Local de
Seguretat.

Vist  el  dictamen favorable  de la  Comissió  Informativa  de Règim Interior  i
Seguretat, de 27 de setembre de 2019.

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

Primer. Que per part del Ple de l'Ajuntament de Xàtiva es Felicite a la totalitat
dels integrants del Cos de la Policia Local que han prestat servei durant la fira
de  2019,  que  a  continuació  es  relacionen,  destacant  especialment  al
Inspector Francisco Barberá Tomás:

- ANTONIO COLLADO GIMENO, Comissari Cap
- ENRIQUE GÓMEZ TEROL, Inspector
- FRANCISCO BARBERÁ TOMÁS, Inspector
- FERNANDO VICENTE BAÑÓN LLUCH, Oficial
- RAFAEL VALOR ALCARAZ, Oficial
- FRANCISCO MARTÍ UREÑA, Oficial
- JOSÉ CASANOVA SILVESTRE, Agent
- FRANCISCO HELLÍN PEÑALVER, Agent
- GERARDO APARICIO COCA, Agent
- JOSÉ GRACIA DIAZ, Agent
- JUAN CARLOS ORTOLA REAL. Agent
- JOSÉ JUAN REVERT ALFARO, Agent
- JOSÉ ARTURO TORMO SANCHIS, Agent
- SERGI DE LA ROSA CAPILLA, Agent
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- PABLO EMILIO RODRIGUEZ HERRAIZ, Agent
- JOSÉ RAMÓN TORMO PIERA, Agent
- JUAN CARLOS CASANOVA SILVESTRE, Agent.
- ANGEL MERELO FERRER, Agent
- ESTER VIDAL MARTÍNEZ, Agent
- GERMÁN TALÓN GINER, Agent
- PEDRO CIGES GAYÁ, Agent
- CARLOS GUILLEM ANTEQUERA, Agent
- DAVID FAJARDO GOMAR, Agent
- FRANCISCO J. ARRUE MORA, Agent
- JOSÉ LUIS MORALES PUERTAS, Agent
- SALVADOR REY CANO, Agent
- JOSÉ LUIS GOMAR RAMIREZ, Agent
- JOSÉ JULIO GARCÍA BARBER, Agent
- FERRAN MARTINEZ VILA, Agent
- HECTOR RAFAEL VIDAL RAMOS, Agent
- DIEGO OLTRA CALABUIG, Agent
- BORJA RUIZ MARZAL, Agent
- ELENA CASTELLS GOMIS, Agent
- JORDI CHORDÁ ARGENTE, Agent
- BENJAMIN SALOM RUSO, Agent
- LAURA MARTIN BON, Agent
- GLORIA SANDRA SOTOS GALDON, Agent
- CARLOS PIQUERES MATEU, Agent
- DAVID GALLEGO LOPEZ, Agent
- ADRIAN TORREGROSA PINA, Agent
- ANDONI ABAD SAN MIGUEL, Agent

Segon. Felicitar  a  la  Policia  Autonòmica  Unitat  Adscrita,  Guardia  Civil  de
Xàtiva i Comissaria de la Policia Nacional de Xàtiva, Especialment al seu Cap
el Inspector-Cap, Cap de la Comissaria D. José Antonio Martínez.

Tercer. Traslladar al Director General de l'Agència de Seguretat i Resposta a
les  Emergències,  al  Delegat  del  Govern  a  la  Comunitat  Valenciana  i  al
Subdelegat del Govern de València, la felicitació efectuada respectivament a
cadascun dels Cossos Policials dels quals són responsables.

Quart. Notificar el present acord a cadascun dels policies relacionats, a la
Policia Autonòmica, Guàrdia Civil de Xàtiva i Comissaria de Policia Nacional
de Xàtiva al seu Cap el Inspector-Cap, Cap de la Comissaria D. José Antonio
Martínez i  al  Director General  de l'Agència de Seguretat i  Resposta a les
Emergències,  al  Delegat  del  Govern  a  la  Comunitat  Valenciana  i  al
Subdelegat del  Govern de València.  Adonar del mateix al  departament de
Recursos Humans, perquè ho incloga en l'expedient personal de cada policia,
a la Prefectura de la Policia Local i a la Regidoria de Seguretat Pública.
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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.09.mp3"  i  en el  vídeo que podrà
copiar l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:

 El Sr. Juan Giner, portaveu del Grup Municipal Ciudadanos, manifesta
que el sentit del vot del seu grup serà a favor, i explica els motius que
el mouen a formular la proposta, i fa extensiu el reconeixement al grup
de  Protecció  Civil,  per  tractar-se  de  gent  que  treballa  de  manera
voluntària i sense rebre res a canvi.

 La  Sra.  Maria  José  Pla,  portaveu  del  Grup  Municipal  Popular,
manifesta que el sentit del vot del seu grup serà a favor, i remarca que
li haguera agradat que en la proposta s’haguera inclòs a a la gent de
Protecció Civil, pel seu caràcter voluntari i sense cap remuneració.

 El  Sr.  Hector  Cuenca,  regidor  del  Grup  Municipal  Xàtiva  Unida,
manifesta que el sentit del vot del seu grup serà a favor, i remarca que
caldria estendre aquesta felicitació a la resta de serveis i persones que
han participat en la fira: punts violeta, neteja, etc.

 El Sr. Nacho Reig, portaveu del Grup Municipal Socialista, manifesta
que el sentit del vot del seu grup serà a favor, considerant adequat que
s’incloga al grup de Protecció Civil.

Vídeo: video.punt.09.

10. Assumptes no dictaminats.

No hi ha cap assumpte per a tractar.

11. Mocions.

No hi ha cap assumpte per a tractar.

12. Despatx Extraordinari.

No hi ha cap assumpte per a tractar.

B) ACTIVITAT DE CONTROL 
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13. 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 1029 fins al 1120 corresponents al mes d’ agost de 2019.

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.

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

No hi ha cap assumpte per a tractar.

C) PRECS I PREGUNTES 

No  havent-se  formulat  per  escrit  a  la  data  de  la  convocatòria  cap
assumpte en aquest apartat, el  Sr. President, dona pas al  torn de precs i
preguntes, que a continuació es relacionen, que es poden consultar i escoltar
en el fitxer d'àudio adjunt al document  "apartat C).mp3" i amb el vídeo que
podrà copiar l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:

1. Pregunta:

- La Sra. Pilar  Garcia,  regidora del Grup Municipal  Popular,  pregunta a la
regidora de Neteja, respecte al polígon industrial Braçal del Roncador que els
dissabtes per la nit s’embruta molt per la gent jove que ix de festa, si hi ha
algun dispositiu especial previst per a la neteja els diumenges o posar més
contenidors?

En aquest moment s'absenta el regidor del Grup Municipal Ciudadanos, Juan
Giner, sent les 11:50 hores, abandonant la sessió.

- A continuació li respon la Sra. Reme Sinisterra, regidora de Neteja viària,
que les freqüències dels serveis de neteja s’estan complint, s’està estudiant i
buscant mesures per abordar aquest tema.

- L’Alcalde contesta que en eixe polígon hi ha un dispositiu però de vegades
no és suficient.
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2. Pregunta:

-  La  Sra.  Pilar  Garcia,  regidora  del  Grup  Municipal  Popular  pregunta  al
regidor de Mobilitat,  Juan Giner,  que hi  ha moments de tràfic dens, en la
rotonda d’entrada a Xàtiva a l’altura de la seu d’Adexa, tampoc hi ha personal
de tràfic, pregunta si eren sabedors d’eixa circumstància i si tenen pensada
alguna mesura?

- Li respon la Sra. Maria Beltran, regidora del Grup Municipal Ciudadanos que
davant l'absència del regidor Juan Giner, es pren nota i se li respondrà en el
pròxim ple.

1. Prec:

- El Sr.  Ignacio Reig, regidor del Grup Municipal Socialista, comunica que
recentment  s’ha  produït  una  sentència  judicial  favorable  a  l’Ajuntament
respecte  a  la  Plusvàlua  del  centre  comercial  Plaza  Mayor,  i  felicita  als
treballadors Lluís Sanchis i Amparo Claramonte per la seua diligència en la
gestió de l’expedient. La resta dels grups es sumen.

3. Pregunta:

-  El  Sr.  Marcos Sanchis,  regidor  del  Grup Municipal  Popular,  pregunta  al
regidor de Règim Interior i Personal, sobre les reunions amb els sindicats en
la  Mesa  de  Negociació,  pregunta  quina  és  la  proposta  que  va  presentar
l’equip de govern?

 - Li respon el Sr. Ignacio Reig, regidor del Grup Municipal Socialista, indicant
que  el  govern  municipal  va  presentar  una  modificació  de  RLT  que  els
sindicats  no  van  acceptar.  Remarca  que  les  negociacions  i  les  reunions
continuen i  no estan trencades,  però la  proposta que presenta l’equip de
govern és la mateixa que van reiterar en un Ple anterior, i els sindicats no
l’accepten.

4. Pregunta:

- El Sr. Marcos Sanchis, regidor del Grup Municipal Popular, pregunta a la
regidora i primera tinent d’Alcaldia Xelo Angulo, donat que acumula també
l’Alt  Càrrec  de  Directora  General  de  la  Generalitat,  que  és  de  dedicació
exclusiva i absoluta, sent incompatible amb qualsevol altre càrrec públic o
privat, si ha comunicat a l’oficina de control de conflictes de la Generalitat que
també ocupa el càrrec de regidora en aquest ajuntament?

- Li respon la Sra. Xelo Angulo, regidora del Grup Municipal Socialista, que ho
va informar a la Generalitat i la seua renúncia a la dedicació exclusiva en
l’Ajuntament de Xàtiva està presentada per registre d’entrada, i està basada
en un informe jurídic de Presidència de la Generalitat. Manifesta també que
ser regidor o regidora no és incompatible amb Alt Càrrec de la Generalitat, i
posa exemples d’aquest cas en altres ajuntaments. La seua dedicació com a
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regidora no ha canviat per ser Alt Càrrec.

5. Pregunta:

- El Sr. Hèctor Cuenca, regidor del Grup Municipal Xàtiva Unida, pregunta si
el  canvi  de  lloc  de  la  planta  de  residus  suposarà  algun  increment  en  la
fiscalitat?

-  Intervé  el  Sr.  Alcalde  i  li  respon  que  la  gestió  de  residus  correspon  al
Consorci de Residus, i no afecta al rebut de l’Ajuntament.

6. Pregunta:

- El Sr. Hèctor Cuenca, regidor del Grup Municipal Xàtiva Unida, pregunta si
la decisió d’eliminar el plàstic de les botelles d’aigua que es faça extensiu a
altres àmbits?

- Li respon el Sr. Alcalde que hi ha que anar avançant en tots els àmbits i fer
campanyes de conscienciació en aquesta línia.

7. Pregunta:

- El Sr. Hèctor Cuenca, regidor del Grup Municipal Xàtiva Unida, pregunta si
estan previstos els Pressupostos Participatius 2020 i, si és el cas, quina és la
seua consignació pressupostària?

- Li respon el Sr. Ignacio Reig, regidor del Grup Municipal Socialista, indicant
que actualment la prioritat és acabar les obres del col·legi Attilio Bruschetti,
de 2017, i els 100.000€ dels pressupostos participatius de 2018. La voluntat
és que la dinàmica dels pressupostos participatius continue, però de manera
que puguen complir-se els terminis per a no crear frustració en la ciutadania.

-  Intervé  l’Alcalde  i  remarca  que  en  2020  es  votaran  els  pressupostos
participatius  que  s’incorporaran  al  pressupost  de  2021  per  a  la  seua
execució.  Des de Intervenció  i  Secretaria  hi  ha  una recomanació  perquè,
quan es genera el pressupost, cal tindre clares quines són les inversions es
van  a  fer-se.  La  partida  destinada  als  pressupostos  participatius  és  de
100.000€.

8. Pregunta:

-  La Sra.  Francesca Chapí,  del  Grup Municipal  Xàtiva Unida,  pregunta al
regidor de Mobilitat, Juan Giner, si tenen alguna mesura prevista respecte al
tràfic en la plaça Sant Jaume a conseqüència de les obres d’aparcament en
eixa zona?

-  La  Sra.  Maria  Beltran,  regidora  del  Grup  Municipal  Ciudadanos,  davant
l'absència del regidor Juan Giner, es pren nota i se li respondrà en el pròxim
ple.

43

AJUNTAMENT DE XÀTIVA
ACTA PLE NÚM.13 – ORDINARI DE 5 D’OCTUBRE DE 2019.



 

9. Pregunta:

-  La  Sra.  Francesca Chapí,  del  Grup Municipal  Xàtiva  Unida,  pregunta  a
l’Alcalde sobre la Universitat Catòlica?

- Li respon el Sr. Alcalde que està tot igual.

10. Pregunta:

-  La Sra.  Francesca Chapí,  del  Grup Municipal  Xàtiva Unida,  pregunta al
regidor de Règim Interior i Personal, Ignacio Reig, sobre l’assistència al curs
de formació de pressupostos amb perspectiva de gènere, i la possibilitat de
rebre formació sobre aquest tema per als grups polítics?

-  Li  respon  la  Sra.  Lena  Baraza,  regidora  del  Grup  Municipal  Socialista,
indicant que han assistit al curs al voltant de 15 persones de les diferents
àrees, i que la formació per als polítics és teòrica, mentre que la formació als
tècnics és més pràctica.

11. Pregunta:

- La Sra. Francesca Chapí, del Grup Municipal Xàtiva Unida, pregunta a la
regidora de Dona i Igualtat, Lena Baraza, sobre la realitat del personal de la
Casa de les Dones?

-  Li  respon  la  Sra.  Lena  Baraza,  regidora  del  Grup  Municipal  Socialista,
indicant  que la  Casa de les  Dones estava sostinguda amb personal  dels
programes EMCUJU/EMPUJU. Actualment compten com a personal fix amb
l’Agent d’Igualtat, i estan pendents de diverses contractacions.

12. Pregunta:

-  El  Sr.  Alfred  Boluda,  regidor  del  Grup  Municipal  Xàtiva  Unida,  demana
explicacions al regidor de Règim Interior i Personal, Ignacio Reig, sobre la
proposta de RPT que s’ha tornat a presentar davant els sindicats, i que és la
mateixa que l’alcalde va retirar en l’ordre del dia del Ple?

- Respon l’alcalde que la RPT es va retirar en el seu moment, els sindicats no
presenten cap aportació, per tant actualment no hi ha possibilitat d’acord en
eixa RPT. 

13. Pregunta:

-  El  Sr.  Alfred  Boluda,  regidor  del  Grup  Municipal  Xàtiva  Unida,  fa  una
aclariment  respecte  als  pressupostos  participatius:  bianuals  són  dues
vegades a l’any. Si el que es vol és que siguen cada dos anys, han de ser
biennals.         

- L’Alcalde pren nota.
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14. Pregunta:

- La Sra. Amor Amoros, del Grup Municipal Xàtiva Unida, pregunta al regidor
de Sanitat si té constància sobre les queixes respecte als recursos humans
en l’àrea de pediatria en el centre de salut, i en l’àrea de planificació familiar, i
si tenen pensada alguna mesura al respecte?

- Contesta el regidor José Vicente Benavent, del Grup Muncipal Socialista,
que hi ha mancança de personal sanitari especialitzat, sobre tot en períodes
de vacances. Són conscients del problema, per part  de Conselleria s’està
tractant el problema, però no hi ha personal.

15. Pregunta:

-  El  Sr.  Miquel  Lorente López,  portaveu del  Grup Municipal  Xàtiva Unida,
matisa les actuacions realitzades en matèria de pressupostos participatius.
Reflexiona que els pressupostos participatius no són de cap partit, són una
iniciativa  ciutadana.  S’ha  donat  a  entendre  que  pràcticament  cap  dels
projectes  dels  pressupostos  participatius  s’han  executat.  Alguns  projectes
s’han retardat no per motius polítics,  sinó per assumptes tècnics que han
condicionat  la  modificació  del  projecte,  i  perquè  l’empresa  ha  decidit
abandonar  de  manera  autònoma  l’execució  de  l’obra,  per  tant  caldria
demanar responsabilitat  a  l’empresa,  i  no  es pot  parlar  de responsabilitat
política.

- Li respon l’alcalde que pren nota.

16. Pregunta:

-  El  Sr.  Miquel  Lorente López,  portaveu del  Grup Municipal  Xàtiva Unida,
pregunta  al  regidor  de  Personal  sobre  els  acomiadaments  i  les
indemnitzacions del  personal  laboral  durant el  procés de regularització  de
l’ocupació?

-  Li  respon  el  Sr.  Ignacio  Reig,  del  Grup  Municipal  Socialista,  que  les
quantitats  d’indemnització  s’estan  fent  d’acord  amb  el  que  marca  la  Llei.
Desconeix les quantitats individuals de cada treballador, només coneix les
quantitats globals. Pren nota i respondrà en el següent ple.

17. Pregunta:

-  El  Sr.  Miquel  Lorente López,  portaveu del  Grup Municipal  Xàtiva Unida,
pregunta a l’alcalde, com a cap de la Policia Local, i donada l’absència del
regidor de Mobilitat Juan Giner, sobre les actuacions de pacificació del trànsit
del col·legi Martínez Bellver?

- Li respon l’alcalde sobre la problemàtica dels pilons abatibles i que estan
buscant una solució.
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18. Pregunta:

-  El  Sr.  Miquel  Lorente López,  portaveu del  Grup Municipal  Xàtiva Unida,
pregunta sobre la finalització de la intervenció en la rodona del cementeri?

- Li respon l’alcalde que van a retirar-ho a l’any següent un parell de metres,
està acceptat per Conselleria.

19. Pregunta:

-  El  Sr.  Miquel  Lorente López,  portaveu del  Grup Municipal  Xàtiva Unida,
pregunta sobre el termini de finalització de l’aparcament llançadera davant
del CRIS-CEM?

- Li respon el Sr. Ignacio Reig, del grup Municipal Socialista, que hi ha una
inversió de 60.000€ de diners públics subvencionats destinats a eixa obra.

Dema la paraula la regidora Xelo Angulo per donar lectura a l’informe emès
pels serveis jurídics de la Presidència de la Generalitat, sobre la compatibilitat
d’Alt  Càrrec  i  regidora,  en  referència  a  l’anterior  pregunta  del  Sr.  Marcos
Sanchis (4.Pregunta), regidor del Grup Municipal Popular.

Vídeo: video.apartat C).
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