
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2019/11 El ple 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 27 de juliol de 2019

Durada Des de les 11:03 fins a les 11:58 hores 

Lloc Saló de plens 

Presidida per ROGER CERDÀ BOLUDA 

Secretari RAFAEL PÉREZ ALBORCH 

Interventora: 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
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20440159J GARCIA MORELL, PILAR SÍ

20405152N GINER COMPANY, JUAN SÍ

20421127W LLOPIS ARNERO, EDUARDO SÍ

20445295C LORENTE LOPEZ, MIGUEL ANGEL SÍ

20414045G PLA CASANOVA, MARIA JOSE SÍ

85302504N RAFAEL PEREZ ALBORCH 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

73566095C SAVALLS SANFELIX, MARIA CARMEN 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 10 dels membres del Grup Socialista,
  5 dels membres del Grup Xàtiva Unida,
  4 dels membres del Grup Popular i 
  2 dels membres del Grup Ciudadanos.

En contra: 0

Abstencions: 0

Absents: 0
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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  6  de  juliol  de  2019,  que  els  ha  estat  facilitada  amb
anterioritat a la convocatòria de la present sessió.

A continuació  i  no formulant-se cap objecció,  per  unanimitat dels  vint  i  un
membres presents en el moment de la votació, s'aprova l'acta de referència,
corresponent a la sessió extraordinària celebrada el dia 6 de juliol de 2019.

2.Expedient 3302/2019. Aprovació definitiva del Compte General de 2018.

Favorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 21 10 dels membres del Grup Socialista,
  5 dels membres del Grup Xàtiva Unida,
  4 dels membres del Grup Popular i 
  2 dels membres del Grup Ciudadanos.

En contra: 0

Abstencions: 0

Absents: 0

Atès que en data  12 de Maig  de 2019 s’ha emès informe per  part  de  la
Interventora  General,  en  el  qual  consta  que  el  Compte  General  de
l’Ajuntament  de  Xàtiva,  corresponent  a  l’exercici  2018  va  ser  aprovat
inicialment per la Comissió  d’Hisenda i  exposat al public mitjançant edicte
publicat al BOP de 29 de Maig de 2019, sense que en el termini de temps
establert a l’efecte s’hagen presentat reclamacions.

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

Vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  de  Règim  Interior,  Hisenda  i
Especial de Comptes de data 19 de Juliol de 2019. 

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

Primer.- Donar compte del informe de fiscalització realitzat, per la Intervenció
General del Ajuntament de Xàtiva, PROEXA i Consell Esportiu Municipal. 

Segon.-  Aprovar definitivament el Compte General del Pressupost de 2018,
format pel de la pròpia entitat, el de l'organisme autònom Consell Esportiu i el
de la societat mercantil, de capital íntegrament municipal, PROEXA SA. 

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

La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics municipals, i
es produeixen les següents intervencions:

—  La  Sra.  Maria  José  Pla,  portaveu  del  Grup  Popular  Municipal,
manifesta  el  sentit  del  vot  del  seu  grup  a  favor,  i  puntualitza  que  el
compte  general  és  un  document  tècnic  que  conté  les  dades
econòmiques  dels  ajuntaments  i  també  és  un  requisit  sol·licitat  pel
Ministeri d’Hisenda, per tant, no tenen res a objectar.

—  El  Sr.  Miquel  Lorente,  portaveu  del  Grup  Municipal  Xàtiva  Unida,
manifesta el sentit del vot del seu grup a favor, ja que l’aprovació del
compte  general  persegueix  principalment  dos  objectius:  Primer,
l’obligació formal de rendir comptes i, segon, la posada de manifest de la
gestió  realitzada  en  els  aspectes  econòmic,  financer,  patrimonial  i
pressupostari, tant en l’Ajuntament com en el Consell Esportiu Municipal
i PROEXA.

D’altra  banda,  dels  informes  i  conclusions  destaquen  els  següents
aspectes:

−La  necessària  actualització  de  l’inventari  municipal.  Aquest  fet
provoca un desajust del balanç amb la realitat.

−L’augment dels deutes amb entitats de crèdit en 0,5 milions d’euros
a llarg termini.

−Haver aconseguit en PROEXA la inscripció de tots els comptes de
la societat en el Registre Mercantil.

−La recomanació per part  de la Secretaria i  la Intervenció de les
quals prenen nota: creació d’un registre de subvencions rebudes i
atorgades per a un millor seguiment de les mateixes, agrupament
de  contractes  que  es  succeeixen  periòdica  i  permanentment  ,
procedint a la seua licitació amb publicitat i lliure concurrència, així
com licitació d’un únic contracte obert de Fira amb diferents lots
que aglutinen totes les necessitats periòdiques. 
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— El Sr. Ignacio Reig Sanchis, portaveu del Grup Municipal Socialista,
manifesta el sentit del vot del seu grup a favor, i posa de manifest la
correcta  execució  del  Pressupost  2018.  Les  carències  pareixen
perpetuar-se en concret per la necessitat de formulació d’un inventari
general  que es  reflectisca en  el  compte  general,  que està  consignat
pressupostàriament però no s’ha executat durant l’any 2018.
El  deute  de  tancament  de  l’exercici  2018  s’ha  situat  en  9,2  milions
d’euros,  incloent  el  deute  comercial  (factures  pendents).  El  deute  es
rebaixa en 1,3 milions d’euros, ja que és inferior al tancament de 2017
amb 10,58 milions d’euros (incloent les factures pendents).
Els  comptes  finalment  mostren  un  resultat  pressupostari  positiu  de
844.410 euros, bàsicament per la correcta execució de les despeses i
per una previsió molt prudent dels ingressos. En resum, en 2018 han
gastat  el  que  tenien  previst  gastar  i  els  ingressos  han  superat  les
previsions  inicials,  generant  un  cert  superàvit.  Superàvit,  deute  i
morositat permeten afrontar l’elaboració del Pressupost 2020 amb cert
optimisme.

3.  Expedient  4101/2019.Aprovació  inicial  modificació  ordenança fiscal
reguladora preus públics prestació de serveis, realització d'activitats i
utilització de les instal·lacions esportives adscrites al Consell Esportiu
Municipal.

Favorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 12 10 dels membres del Grup Socialista i 
  2 dels membres del Grup Ciudadanos.

En contra: 0

Abstencions: 9   5 dels membres del Grup Xàtiva Unida i
  4 dels membres del Grup Popular.

Absents: 0

Se n’adona dels antecedents de l’expedient on consta informe del  tècnic de
l’àrea econòmica, de data 16 de Juliol de 2019 que recull la proposta del Consell
Esportiu Municipal,  on es pretén modificar l’ordenança reguladora dels preus
públics  per  la  prestació  de  serveis,  realització  d'activitats  i  utilització  de  les
instal·lacions esportives de propietat municipal.

El text refós de la Llei  reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment  per  a  l’aprovació  i  modificació  de  les  Ordenances  fiscals
reguladores dels tributs locals.
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En  el  cas  d’imposició  de  nous  tributs,  les  Ordenances  fiscals  hauran
d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició.
L’article 16.1 del  text  legal  esmentat  estableix que les Ordenances fiscals
contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de
declaració  i  d’ingrés,  així  com  les  dates  d’aprovació  i  d’inici  de  la  seua
aplicació.

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

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

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

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

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

• Prestació,  realització  i  utilització  d'activitats  esportives  (CONSELL
ESPORTIU).  S'estableixen  nous  preus  per  al  servei  de  la  piscina
coberta “Les Pereres”.

Es diferencia l'accés a la sala de cardio i musculació del servei de
monitor esportiu.
Congelació  de  la  majoria  dels  preus  públics  excepte  els
abonaments de piscina d'estiu “Les Pereres” i “La Murta”

Vist que l’expedient a estat fiscalitzat de conformitat per la Interventora.

Vist que la Comissió de Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes va
dictaminar favorablement la  modificació de la  ordenança fiscal  del  Consell
Esportiu.
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Per tot l'anterior el Ple de la Corporació, adopta el següent ACORD:

Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenança fiscal del
CONSELL ESPORTIU que a continuació es relaciona:

"ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS PREUS  PÚBLICS PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS, REALITZACIÓ D'ACTIVITATS I UTILITZACIÓ DE
LES  INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES  DE  PROPIETAT  MUNICIPAL,
ADSCRITES AL CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL.

Article 1. Fonament i naturalesa. 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i de conformitat amb el previst en els articles 41 a 42
del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals,i la Llei 8/1989 de Taxes i
Preus públics, aquest Ajuntament estableix els preus públics per prestació de
serveis,  realització  d'activitats  esportives  i  utilització  de  les  instal·lacions
esportives de propietat municipal i adscrites al Consell Esportiu Municipal.

Article 2. Fet imposable. 

Constitueix  el  fet  imposable  dels  preus  públics  la  prestació  del  servei,
realització d'activitats i utilització de les instal·lacions esportives de propietat
municipal.

Article 3. Subjecte passiu. 

Són subjectes passius d'aquests preus públics, totes les persones físiques o
jurídiques  i  les  entitats  al  fet  que  es  refereix  l'article  36  de  la  Llei
58/2003,General Tributària,de 17 de desembre que sol·liciten la utilització de
les instal·lacions esportives enumerades en l'article anterior. 
També es considera subjectes passius, els Clubs o associacions esportives
inscrites en el registre d'associacions veïnals de Xàtiva. 

Article 4. Responsables. 

Respondran del deute tributari els deutors principals. A aquests efectes, es
consideraran deutors principals els obligats tributaris de l'apartat 2 de l'article
35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

Article 5. Exempcions.

Sobre  els  preus  públics  establerts,  únicament  s'aplicaran  les  següents
exempcions: 
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a).La  utilització  de  forma  col·lectiva  d'instal·lacions  o  espais  pels
CENTRES D'ENSENYAMENT, PÚBLICS O CONCERTATS DE XÀTIVA, per
al desenvolupament de l'assignatura d'Educació Física, Setmanes Culturals,
Festivals, etc. 

S'exclou en tot cas l'ús o realització d'activitats en piscines municipals. 

b).Activitats que tinguen com a objecte la promoció, foment, divulgació o
pràctica  de  qualsevol  modalitat  esportiva,  organitzada  o  patrocinada  per
l'AJUNTAMENT  DE  XÀTIVA  (CONSELL  ESPORTIU  MUNICIPAL),
GENERALITAT  VALENCIANA  O  DIPUTACIÓ  PROVINCIAL.  I  altres
Administracions públiques,  que sol·liciten  la  utilització  de les  instal·lacions
esportives  municipals,  en  casos  puntuals  de  necessitat  i  degudament
justificats. 

c).Els/les  esportistes,  àrbitres-col·laboradors/es,  delegats/des  i
entrenadors/res  inscrits/es  en  els  XXXVIII  JOCS  ESPORTIUS  DE  LA
COMUNITAT  VALENCIANA,  PROMOGUTS  PER  LA  GENERALITAT
VALENCIANA, en les seues fases local, comarcal,  provincial, autonòmica i
nacional en el període de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 de Juny de 2020.

 
d).Cessió d'instal·lacions a PARTITS POLÍTICS, en els termes establits en

la legislació electoral.

Article 6. Bonificacions. 

a).ESPORTISTA  BECAT  COM  A  ESPORTISTA  ELIT,  per  la  Diputació
València,  CSD,  Pla  ADO,  Generalitat  Valenciana  o  l'Ajuntament  de
Xàtiva/CEM,dins dels últims 3 anys, empadronat en Xàtiva i fins a complir els
21 anys,tindrà una bonificació del 100%. Exclusivament en l'espai esportiu,
franja horària i període anual marcat pel Consell Esportiu Municipal. 

b).CLUBS, ASSOCIACIONS ESPORTIVES LEGALMENT CONSTITUÏDES
I INSCRITES EN EL REGISTRE D'ASSOCIACIONS VEÏNALS DE XÀTIVA,
AMB LLICÈNCIA FEDERATIVA. 

Els i les membres d'un Club o Associació Esportiva, inscrits en el Registre
d'Associacions  Veïnals  de  Xàtiva,membre  de  la  Coordinadora  de
Associacions  Esportives  de  Xàtiva,  amb  participació  en  trobades,
competicions  i  lligues  oficials  fora  de  la  localitat  de  Xàtiva  (esportistes,
tècnics, àrbitres, jutges i jutgesses, delegats/des i cos mèdic), amb llicència
federativa en vigor; obtindran un 100% de bonificació en els preus públics
corresponents  a  l'abonament  de  les  instal·lacions  esportives,  amb  accés
gratuït  exclusivament  als  espais  reglamentaris  de  la  modalitat  esportiva
corresponent  i  en l'horari  establert  pel  Consell  Esportiu  Municipal,  sent  el
subjecte  passiu  el  Club  o  Associació  esportiva  al  qual  pertanya  el/la
esportista federat/da.
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Aquestes activitats no podran contravenir, en cap cas, el principi d'igualtat, i
no discriminació cap a les dones.

Quedant de la següent manera:

CARNET FEDERAT: Bonificació d'un 100% sobre els preus públics.

Requisits:

Llicència federativa en vigor  i  haver  participat  almenys en el  50 % de les
competicions  programades  per  la  seua  federació.  La  sol·licitud  d'aquesta
justificació serà potestat del CEM.

Que el beneficiari/a pertanya a un Club o Associació esportiva de la ciutat i
inscrita en el Registre d'Associacions Veïnals de l'Ajuntament Xàtiva, i amb
participació en trobades, competicions i lligues fora de la localitat de Xàtiva.
Els  preus  públics  inclouen  l'accés  a  totes  les  instal·lacions,  excepte  el
gimnàs, que tindrà una bonificació del 50%, prèvia assignació de la franja
horària per el CEM.

Així mateix gaudiran d'una bonificació del 100 % de les despeses de la llum
artificial.

En casos excepcionals, i prèvia sol·licitud individual, acreditant la condició de
federat  i  membre  d'un  club  no  usuari  de  les  instal·lacions  esportives
municipals, podrà tenir una bonificació de un 40 %, prèvia autorització per el
CEM.

En el  supòsit,  que  els/les  membres  d'un  Club  o  Associació  amb llicència
federativa,  sol·licitaren  l'accés  a  altres  espais  esportius  fóra  l'horari
d'entrenament o competició,  establert  pel  Consell  Esportiu  Municipal,  se li
aplicarà el preu públic,corresponent.

c).MEMBRES  DE  CLUBS  I  ASSOCIACIONS  ESPORTIVES,  SENSE
CONDICIÓ DE FEDERATS.

Es  permetrà  l'ús  dels  membres  que  pertanyen  a  un  Club  o  Associació
esportiva,  sense  llicència  federativa,  inscrits  en  el  Registre  Associacions
Veïnals de Xàtiva,podent bonificar-se la quantitat  obtinguda en funció d'un
barem aprovat per aquest organisme, sent la bonificació mínima del 10% i la
màxima del  40%, sempre que l'activitat  que es vaja a realitzar, siga o no
esportiva, tinga caràcter benèfic, social, sanitari, cultural, etc., i concórreguen
raons d'interès públic en la seua celebració.

El percentatge minin i màxim a aplicar, serà el resultat de valorar per el CEM,
prèvia acreditació, els següents aspectes:

• Entitat  col·laboradora  activitats  de  l'Ajuntament  de  Xàtiva  o
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CEM ...............................................................................................20%
• Foment  de  sectors:  Diversitat  Funcional,  dona,  tercera

edat,etc. .........................................................................................10%
• Altres  aspectes  al·legats  per  l'entitat

sol·licitant. ......................................................................................10%

d) ASSOCIACIONS, NO ESPORTIVES I SENSE FINALITAT DE LUCRE
INSCRITES EN EL REGISTRE D'ASSOCIACIONS VEÏNALS.

Es permetrà l'ús de les Associacions sense finalitat de lucre, podent bonificar-
se la quantitat obtinguda en funció d'un barem aprovat pel Consell Esportiu
Municipal, sent la bonificació mínima del 10% i la màxima del 30%, sempre
que  l'activitat  que  es  vaja  a  realitzar,  siga  o  no  esportiva,  tinga  caràcter
benèfic, social, sanitari, cultural, etc., i concórreguen raons d'interès públic en
la seua celebració.

Aquestes activitats han de ser promogudes per associacions sense ànim de
lucre i inscrites en el Registre associacions Veïnals Ajuntament de Xàtiva.

Sols  en l'espai  esportiu,  franja  horària  i  període anual  marcat  pel  Consell
Esportiu Municipal.

El percentatge minin i màxim a aplicar, serà el resultat de valorar per el CEM,
prèvia acreditació, els següents aspectes:

• Activitats destinades a menors 18 anys ........................................10%
• Entitat  col·laboradora  activitats  de  l'Ajuntament.  Consell  Esportiu

Municipal .......................................................................................10%
• Foment  de  sectors:  Diversitat  Funcional,  dona,  tercera  edat,

etc. ..................................................................................................5%
• Altres aspectes al·legats per l'entitat sol·licitant. ............................5%

e) ALTRES PERSONES FÍSIQUES, ENTITATS PÚBLIQUES I PRIVADES
SENSE FINALITAT DE LUCRE.

El Consell Esportiu Municipal oferirà la utilització bonificada de un 100%, a
aquelles  activitats  esportives  puntuals  i  temporals  (Campus,  Escoletes,
Celebracions  culturals  i  festives,etc),  promogudes  per  persones  físiques,
entitats  públiques  o  privades,  sense  finalitat  de  lucre  i  que  no  estiguen
contemplades  en  la  present  ordenança,  i  que  promoguen  activitats
destinades a la promoció, divulgació i foment de l'activitat esportiva a la ciutat
de Xàtiva, prèvia autorització per el CEM.

En el cas d'ús dels serveis de Piscina d´Estiu, aquelles entitats que sol·liciten
tal servei, per un període inferior a un mes, i amb una limitació que no supere
l'hora, podrà bonificar-se fins a 80 % del preu diari, prèvia autorització per el
CEM
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f) ENTITATS AMB FINALITAT DE LUCRE.

Quan una  entitat  amb finalitat  de lucre  sol·licite  les  instal·lacions,  el  preu
públic sobre la base de:
Fora de l'horari de la instal·lació:
Increment en un 150% sobre el  preu públic establit  per  a l'espai o servei
sol·licitat.
Dins de l'horari de la instal·lació:
Increment en un 100% sobre el  preu públic establit  per  a l'espai o servei
sol·licitat.

g)  ÚS  DE  LES  INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES  MUNICIPALS  PER
CENTRES DOCENTS.

• Centres docents privats. ................................................................50 %

Article 7. Quota tributària.

 I. US D'ESPAIS ESPORTIUS.
Constitueix l'objecte d'aquesta exacció l'ús de les instal·lacions i es regirà per
els  preus  públics.  que  segueixen  de  les  instal·lacions  de  la  Poliesportiu
Municipal  “Les  Pereres”;  Pavelló  Esportiu  Municipal,  Francisco  Ballester,
Pavelló Voleibol i Camp de Futbol Paquito Coloma,per us puntual i ocasional.

ACCÉS SALA DE CARDIO. POLIESPORTIU MUNICIPAL “LES PERERES”
• De 14 a 64 anys.

Per dia .......................................................................................................4,00
Per mes ...................................................................................................15,00 

• Pensionistes, Jubilats/des, Diversitat funcional (major o igual al 33%).
Per dia ......................................................................................................2,00
Per mes ...................................................................................................13,00

MONITOR/A SALA CARDIO I MUSCULACIÓ. POLIESPORTIU MUNICIPAL
“LES PERERES”
Plans individualitzats, Assessorament i Seguiment entrenament personalitzat.

• De 14 a 64 anys.
Per dia .................................................................................................2,00
Per mes ................................................................................................6,50
• Pensionistes, Jubilats/des, Diversitat Funcional (major o igual al 33%).
Per dia .................................................................................................1,00
Per mes ...............................................................................................5,50

CAMP DE FUTBOL 7. Per partit o activitat esportiva de 60 minuts.
• Llum natural ..................................................................................33,00
• Amb llum artificial ............................................................. ............43,00
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CAMP DE FUTBOL 11. Per partit o activitat esportiva de 60 minuts
• Llum natural ..................................................................................53,50
• Amb llum artificial .........................................................................69,00

PISTA  DE  FUTBOL  SALA/VOLEIBOL/BASQUET/HANDBOL.  Per  partit  o
activitat esportiva de 60 minuts

• Llum natural ..................................................................................23,50
• Amb llum artificial .........................................................................33,00

TENNIS/ PÀDEL /FRONTÓ/ VOLEI PLATJA: Per partit o activitat esportiva de
60 minuts. En el cas de Pàdel i de tennis en la modalitat de dobles parelles
90 minuts.

• Llum natural ....................................................................................6,00
• Amb llum artificial ............................................................................9,00

PISTES  PAVELLONS  ESPORTIUS:Per  partit  o  activitat  esportiva  de  60
minuts
- Llum natural

• Un terç de pista. ..............................................................................7,75
• Dos terços de pista. ......................................................................15,50
• Pista completa. .............................................................................23,50

- Amb llum artificial 
• Un terç de pista. ............................................................................11,35
• Dos terços de pista. ......................................................................22,40
• Pista completa. .............................................................................33,80

PISTA DE ATLETISME.
• Per dia .............................................................................................1,00
• Per mes. ........................................................................................10,00
• Per any. .........................................................................................60,00

AULARI  XERRADES  POLIESPORTIU  MUNICIPAL  “LES  PERERES”  .Per
activitat formativa de 60 minuts

• Llum natural (Per hora d'activitat). ................................................15,00
• Amb llum artificial. .........................................................................20,00
• Projector audiovisual. ......................................................................5,00

Durant diferents períodes estacionals, s'utilitza el servei de llum artificial per
espai de 30 minuts, pot valorar-se una preus públics per utilització de llum
artificial  pel  50% del  que  indica  la  preus  públics  en  l'espai  corresponent.
(canvis d'hora tardor a hivern i de primavera a estiu).

BONIFICACIONS
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• Els abonaments de 4 usos i durant una vigència d'un any tindran una
bonificació d'un 10% del preu públic de l'espai esportiu.

• L'entitat organitzadora d'una lliga local, tindrà una bonificació d'un 40%
del preu públic de l'espai esportiu, llum no inclosa.

• En cas d'activitat esportiva amb reserva anual o temporada, tindrà una
bonificació d'un 20%. del preu públic, llum no inclosa.

II. PISCINES MUNICIPALS

PISCINA  COBERTA  POLIESPORTIU  MUNICIPAL  “LES  PERERES”.  (De
setembre a maig) – BANY LLIURE

ATENCIÓ: Ús limitat als carrers marcats pel Consell Esportiu Municipal. Una
hora màxima de ús.

i. ENTRADA INDIVIDUAL:
• De 3 a 16 anys ................................................................................3,00
• De 17 a 64 anys ............................................................................. 4,00
• Jubilats/des i Pensionistes  .............................................................3,00
• Diversitat Funcional (major o igual al 33%) Descompte segons taula

annexa.
• Bany lliure Natació Terapèutica Descompte segons taula annexa.

ii. ABONAMENT 10 ENTRADES.
• Individual 9 a 16 anys ...................................................................15,00
• Individual 17 a 64 anys ..................................................................20,00
• Individual jubilat/des i pensionista ………......................................15,00
• Diversitat funcional (major o igual al 33%). Descompte segons taula

annexa.
• Bany lliure Natació Terapèutica Descompte segons taula annexa.

iii. ABONAMENT MENSUAL. 
• Individual 9 a 16 anys .................................................................. 25,00
• Individual 17 a 64 anys .................................................................30,00
• Individual jubilat/des i pensionista ................................................25,00
• Diversitat  funcional  (major  o igual  al  33%) Descompte segons taula

annexa.
• Bany lliure Natació Terapèutica Descompte segons taula annexa.

iv. ABONAMENT MENSUAL + SALA CARDIO. 
• Individual 14 a 16 anys..................................................................30,00
• Individual 17 a 64 anys..................................................................40,00
• Individual jubilat/des i pensionista.................................................30,00
• Diversitat  funcional  (major  o igual  al  33%) Descompte segons taula

annexa.
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• Bany lliure Natació Terapèutica Descompte segons taula annexa.
 
Els abonaments tindran una caducitat de 90 dies, des de la seua emissió.

PISCINA PERÍODE ESTIVAL: PISCINA POLIESPORTIU MUNICIPAL “LES
PERERES” I LA MURTA .

i. ENTRADA INDIVIDUAL: 
• De 0 a 8 anys: ............................................................................Exempt
• De 9 a 16 anys.................................................................................2,00
• De +17 a 64 anys ............................................................................3,00
• Jubilats/des i Pensionistes ..............................................................2,00
• Diversitat Funcional (major o igual al 33%)......................................2,00

ii. ABONAMENT TEMPORADA ESTIVAL 
• Familiar (inclou fills/es menors de 16 anys)....................................65,00
• Individual 9 a 16 anys ....................................................................20,00
• Individual 17 a 64 anys ..................................................................30,00
• Individual jubilat/des i pensionista..................................................20,00
• Diversitat funcional (major o igual al 33%). Descompte segons taula

annexa.
• Lloguer hamaca...............................................................................0,50

PISCINES PEDANIES.Torre Lloris i Annahuir. 
Constitueix l'objecte d'aquesta exacció l'ús de les instal·lacions de la “Piscina
Pedanies”,  així  com les  activitats  que  es  realitzen,  i  es  regirà  pels  preus
públics que segueixen

i. ENTRADA INDIVIDUAL. 
• De 0 a 8 anys:.............................................................................Exempt
• Majors 8 anys..................................................................................2,00

ii. ABONAMENT TEMPORADA ESTIVAL 
• Familiar .........................................................................................45,00
• Individual 9 a 16 anys ...................................................................15,00
• Individual 17 a 64 anys..................................................................20,00
• Individual jubilat/des i pensionista.................................................15,00
• Diversitat  funcional  (major  o igual  al  33%) Descompte segons taula

annexa.

III. ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS. 

Constitueix  l'objecte  d'aquesta  exacció,  en  la  inscripció  en  les  activitats
esportives municipals, i es regirà pels preus públics que s'indiquen:
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Per a totes les activitats esportives s'establirà un mínim de 20 participants.

En funció de l'espai esportiu, el CEM podrà establir places limitades per a les
activitats esportives municipals.

A).ACTIVITATS  DIRIGIDES  DESTINADES  A  JOVES,  ADULTS/ES  I
TERCERA EDAT.(1)

i. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Sessions setmanals                                 Trimestre   (2)                  Curs complet  
2 dies setmana                                            27,00                                   68,00
3 dies setmana                                            39,00                                 100,00
Jubilats/pensionistes: 2 dies/set                  14,00                                   34,00
Jubilats/pensionistes: 3 dies/set                  20,00                                   50,00

(1) Pilates,  Aeròbic,  Manteniment  físic  adults/es,  Gimnàstica  Correctiva,  Tai-txi,  Ball
Esportiu,altres activitats dirigides, o activitat semblant assistit per un/a Monitor/a.

(2) TRIMESTRES:
1r) 16 Setembre al 31 Desembre.
2n) 1 Gener a 31 Marc.
3r) 1 abril al 30 Juny

II. PISCINA COBERTA MUNICIPAL. (de setembre a maig)
Aquagym 
• 2 dies setmana,sessió de 45 minuts.................................22,00 €/mes
• 2 dies setmana,sessió de 45 minuts.......................... 60,00 €/trimestre
• 2 dies setmana, sessió de 45 minuts..............................144,00 €/curs

 
Jubilats/des i pensionistes 

• 2 dies setmana, sessió de 45 minuts.................................20,00 €/mes
• 2 dies setmana, sessió de 45 minuts..........................54,00 €/trimestre
• 2 dies setmana, sessió de 45 minuts...............................130,00 €/curs

Activitats dirigides amb Monitor/a (Ensenyament,Adaptada,Diversitat,etc) 
• 1 dia a la setmana (Dissabtes) ............................................15,00€/mes
• 1 dia a la setmana(Dissabtes).......................................40,00€/trimestre
• 2 dies setmana 45 minuts ...................................................30,00 €/mes
• 2 dies setmana 45 minuts ............................................80,00 €/trimestre

Jubilats/des i pensionistes
• 2 dies setmana, sessió de 45 minuts...................................20,00 €/mes
• 2 dies setmana, sessió de 45 minuts............................54,00 €/trimestre
• Diversitat  funcional  (major  o igual  al  33%) Descompte segons taula

annexa.

III. PISCINES MUNICIPALS D’ESTIU (Juny i Juliol)
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Aquagym
• 2 dies setmana.....................................................................10,00 €/mes
• Jubilats/des i pensionistes:....................................................8,00 €/mes
• Diversitat funcional (major o igual al 33%). ..Descompte segons taula

annexa.

B).ACTIVITATS ESPORTIVES REALITZADES EN EDAT ESCOLAR (FINS A
16 ANYS) 

• Escoles Esportives Municipals ..............................................64,00 Curs
*Opció pagament per mesos restants. 

• Escola Esportiva d´Estiu. Incloses excursions......................25,00 €/set.
*Opció pagament per setmanes. 

i. PISCINES MUNICIPALS. 
Cursos de Natació
• 1 dia a la setmana (Dissabtes) ............................................15,00€/mes
• 1 dia a la setmana (Dissabtes)......................................40,00€/trimestre
• 2 dies setmana 45 minuts....................................................30,00 €/mes
• 2 dies setmana 45 minuts............................................80,00 €/trimestre
• Diversitat  funcional  (major  o igual  al  33%) Descompte segons taula

annexa. 
*L'entrada de l'acompanyant dels xiquets/as fins a 3 anys estarà inclosa en el preu públic. 

C).ALTRES SERVEIS. 
• Autobús escola d´estiu. (mínim 25 alumnes/as)..........14,00 €/setmana
• Servei d'acollida escola esportiva d´estiu......................5,00 €/setmana
• Pèrdua de la targeta o carnet: duplicat targeta................3,00 €/targeta 

BONIFICACIONS  I  EXEMPCIONS  APLICABLES  A  LA  SALA  CARDIO  I
MUSCULACIÓ. 

• Diversitat Funcional (major o igual al 33%). Descompte segons taula
annexa.

• Carnet Jove IVAJ.............................................................................50%
• Aturats/des  inscrits  en  els  serveis  públics  d'ocupació,  i  amb  una

antiguitat major de 2 anys................................................................50%
• Família nombrosa (per cada membre de la unitat familiar). ...........20%
• Víctima violència de genere i menors al seu càrrec ........................50%
• Bonificació Familiar: Pares o/i Mares amb Fills/es fins a 16 anys. ..20%
• Família Monoparental.(per cada membre de la unitat familiar). ......20%
• Els pares/mares/tutors/tutores dels/les alumnes fins 16 anys, inscrits

en  les  activitats  esportives  municipals  o  entrenaments  de  clubs
federats de Xàtiva, se'ls aplicara la bonificació en el dia i franja horària
utilitzada per l'esportista menor.…................................................. 50% 

S'haurà d'acreditar al CEM la condició que done dret a bonificació:Diversitat
Funcional,  Família  Nombrosa,  Llibre  de  Família  i  Família  Monoparental,
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violència de genere,etc 

Se  sol·licitarà  a  Serveis  Socials  de  l'Ajuntament  de  Xàtiva  certificació
actualitzada de víctimes de violència de gènere. 

El CEM mantindrà actualitzada la base de dades de certificats de víctimes de
violència de gènere. 

Sobre els preus públics,amb dret a bonificació per la concurrència d'algun
dels supòsits indicats en els apartats anteriors, no es podrà acumular una
altra bonificació, encara que en l'usuari/a concórreguen els requisits objectius
o subjectius previstos per a la seua aplicació. 

En cas de concurrència, l'usuari/a haurà d'optar per l'aplicació d'una d'entre
les diferents bonificacions que pogués beneficiar-se. 

TABLA NIVELL D´INGRESSOS. 

DIVERSITAT FUNCIONAL:(majors  o iguals  al  33%):  Nivell  d'ingressos per
sota de la taula adjunta: 
nombrosa nombrosa 
Família               1 membre    2 membres    3 membres    general*    especial* 
50% bonificació  12.361,44    16.069,87     19.160,23    25.340,95   31.521,67 
25% bonificació  14.936,74    19.417,76     23.151,94    30.620,31   38.088,68 
*Requisits  establits en la Llei  40/2003 de 18 novembre,de protecció a les
famílies nombroses. 

Article 8. Meritació. 

Es reporta el preu públic i naix l'obligació de contribuir des del moment que es
sol·licita  la  prestació  de  qualsevol  dels  serveis,  activitats  i  instal·lacions
esportives que es regulen en aquesta Ordenança. 

En cas que es reserve un espai  o  qualsevol  dels  elements definits  en la
graella  de  quotes  tributàries,  haurà  d'ingressar-se  en  el  moment  de  la
reserva, el cost del preu públic.

Article 9. Normes de gestió. 

L'ingrés de les quotes o deutes anuals, semestrals o mensuals es realitzarà
per règim d'autoliquidació, durant els 5 primers dies del període, en virtut de
l'article  27.1  del  Reial  decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 

La resta de serveis, per la seua mateixa naturalesa, es podran gestionar pel
sistema de tiquet o entrades prèvia reserva que es sol·liciten en la taquilla
corresponent. 

17

AJUNTAMENT DE XÀTIVA
ACTA PLE NÚM.11 – ORDINARI DE 27 DE JULIOL DE 2019.



 

Article 10. Infraccions i sancions. 

En tot el referent a infraccions i sancions, serà aplicable la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, en concret els articles 183 i següents, i les
disposicions que la desenvolupen. 

Article. 11. Disposició final. 

Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, s'aplicarà a partir de l'endemà de publicar-se i
estarà vigent fins a ser modificada o derogada expressament. "

Segon.- Exposar  al  públic  en  el  tauler  d’anuncis  de  l’Ajuntament  i  en  el
Butlletí Oficial de la Província, durant el termini de trenta dies hàbils des de la
seua publicació en aquest butlletí, a més de publicar anunci en un diari dels
de major difusió. 

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

La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics municipals, i
es produeixen les següents intervencions:

—  EL Sr.  Juan  Giner,  portaveu  del  Grup  Municipal  Ciudadanos  de
Xàtiva, manifesta el sentit del vot del seu grup a favor, seguint el mateix
criteri que en la Comissió Informativa, ja que consideren que no limitar
aquest tipus d’activitats a la ciutat afavoreixen el comerç i  que en un
futur es puguen instal·lar altres grans superfícies comercials.

—  La  Sra.  Maria  José  Pla,  portaveu  del  Grup  Popular  Municipal,
manifesta  el  sentit  del  vot  del  seu  grup  en  abstenció,  ja  que  no
comparteixen el procés de minoració de bonificacions que es van posar
en marxa l’anterior legislatura i  que ara afectava a la gent jove de la
ciutat  en l’ús  de la  sala  de cardio  i  musculació.  En la Comissió  van
manifestar el seu vot en contra, i es modifica després d’un debat entre la
regidora de Joventut i el regidor d’Hisenda, ja que la primera defèn els
interessos dels jóvens, el segon l’afany recaptatori que el caracteritza en
la seua gestió.  Tampoc estan d’acord amb la  pujada de l’abonament
familiar de la piscina en època estival.  No obstant això,  mantenen la
seua  abstenció  atès  que  s'entén  la  necessitat  de  modificar  les
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ordenances degut a la posada en marxa de la piscina coberta.

—  El  Sr.  Alfred  Boluda,  regidor  del  Grup  Municipal  Xàtiva  Unida,
manifesta el sentit del vot del seu grup en abstenció, i puntualitza que
l’aprovació  de  les  ordenances  fiscals  esportives  per  2019-2020  són
necessàries, atès que en octubre es posarà en funcionament la piscina
coberta i cal posar preu als diferents serveis. Pel que fa al preu proposat
per a l’abonament d’aquesta instal·lació,  creuen que és ajustat (30€),
atenent els informes que acompanyen l’expedient.  No obstant això, el
tècnic municipal en el seu informe ja ha hagut de corregir alguns càlculs
relatius al conjunt d’hores de neteja i manteniment. Esperen que amb
aquest  càlcul  corregit  la  taxa  proposada de 30€  siga  suficient  per  a
equilibrar  les despeses que comporta la piscina coberta i  no siga un
servei tremendament recaptatori. D’altra banda, tot i que es mantenen la
majoria de preus d’ús de les altres instal·lacions, volen fer notar que els
abonaments per a les piscines de La Murta i Les Pereres per a l’estiu de
2020 porten pujades que cau del 8% per als abonaments familiars al
30%  per  als  abonaments  de  pensionistes.  Sembla  una  pujada
desmesurada, tot i que des de l’equip de govern se’ns diu que sòls són
5€  de  pujada  en  tots  els  cassos.  Òbviament,  si  parlem  de  xifres
absolutes no és molt, però en xifres relatives suposa un 8%, un 20% i un
30% més. Finalment, també fan esment a l’intent, corregit, a última hora
de reduir la bonificació dels posseïdors del Carnet Jove en l’ús de la sala
cardio, cosa que afecta al col·lectiu jove, qui més utilitza aquest servei.
El  seu  vot  serà  d’abstenció,  esperant  que  aquestes  ordenances
s’ajusten  als  informes  i  que  la  piscina  coberta  puga  funcionar
correctament.

— El Sr. Ignacio Reig Sanchis, portaveu del Grup Municipal Socialista,
manifesta  el  sentit  del  vot  del  seu  grup  a  favor,  i  recalca  que
s’estableixen els preus per a la nova piscina coberta de Les Pereres:
30€ abonament mensual adults; 25€ de 9 a 16 anys i  majors de 65;
menors de 9 anys accés gratuït tant a la piscina coberta com a la d’estiu.
s’estableix  el  preu  d’activitats  dirigides  i  de  bany  lliure,  i  les  seues
exempcions i  bonificacions. Es diferència l’accés a la sala de cardio i
musculació de Les Pereres, de la prestació de servei de monitor esportiu
en dita sala. És a dir, no és el mateix acudir a la sala de musculació que
gaudir  d’un  servei  de  seguiment  i  entrenaments  personalitzats.  Es
congelen la  majoria  de preus públics,  excepte  els  abonaments  de la
piscina d’estiu de Les Pereres. S’estableix un preu públic a l’ús de la
pista  d’atletisme  i  vestuaris:  1€  al  dia,  10€  al  mes  i  60€  a  l’any.
S’actualitzen les activitats esportives municipals un 5% i 8%, després de
5  anys  de  congelació.  En  general,  s’intenta  incentivar  l’accés  amb
abonaments  mensuals,  trimestrals  i  anual,  és  a  dir,  fidelitzar  als
ciutadans  que  usen,  cuiden  i  respecten  les  instal·lacions  de  manera
continuada.
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4.  Expedient  4135/2018.  Aprovació  de  la  modificació  de  les  normes
urbanístiques de l'ordenació detallada del PGOU de Xàtiva en el Sector
Camí L'Estret

Favorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 21 10 dels membres del Grup Socialista,
  5 dels membres del Grup Xàtiva Unida,
  4 dels membres del Grup Popular i 
  2 dels membres del Grup Ciudadanos.

En contra: 0

Abstencions: 0

Absents: 0

Vist  l'informe del  Departament d'Urbanisme, de data  15 de juliol  de 2019,
fiscalitzat de conformitat per la Intervenció Municipal, en el que consta que
s'ha tramitat expedient per a la modificació puntual de les normes d'ordenació
detallada, a l'efecte de supressió de la limitació de superfície comercial en el
sector Terciari Camí L'Estret. El Pla Parcial S.3 Camí L’Estret va ser aprovat
per sessió de la CTU en data 1 d'octubre d'1.986, i publicat en el BOP de data
8 de novembre d'1.986.

El vigent PGOU va incorporar a les seues determinacions, les Ordenances de
l'Edificació del citat Pla Parcial, que regulen l'ús i aprofitament dels terrenys
en les zones d'ordenació amb aprofitament urbanístic lucratiu delimitades en
aquest.  La  modificació  que  es  proposa  afecta  únicament  a  l'ordenació
detallada, d'acord amb l'article 35.d de la LOTUP, que indica que aquesta ha
de contenir, entre altres qüestions, “la regulació detallada dels usos del sòl de
cada subzona, en desenvolupament de l'ordenació estructural”.

La modificació afecta a l'admissibilitat o no, de determinats usos detallats en
el sector, totalment desenvolupat i consolidat i pretén possibilitar i no limitar la
implantació  de  certes  activitats  terciàries,  que  requereixen  de  grans
superfícies,  totalment  compatibles  amb  els  usos  ja  permesos  en  aquest
sector, amb anterioritat a l'actual PGOU, i amb els usos admesos en l'entorn
immediat,  i  en concret  en el  sector ZTER. Per tant,  la  modificació que es
pretén  és  del  paràmetre  de  les  normes  urbanístiques  que  afecta,  única  i
exclusivament,  a  l'eliminació  de la  limitació  en els  usos  permesos,  de les
grans  instal·lacions  de  venda  al  detall,  tals  com  a  grans  magatzems,
hipermercats  i  altres  superfícies  comercials,  amb  superfície  construïda
superior  a  2.000  m2.  Aquesta  modificació  no  té  incidència  sobre  el
desenvolupament  del  pla  general,  atès  que  no  afecta  a  sòl  pendent  de
planejament de desenvolupament sinó, exclusivament al sòl urbà consolidat
del  sector  terciari  T-1  Camí  L’Estret.  L'aprovació  de  la  mateixa,  si  escau,
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introduirà una major racionalitat i coherència en el règim d'usos detallats, amb
les  instal·lacions  existents  en  el  sector,  en  coherència  també  amb  l'altre
sector terciari ZTER, del PGOU, situat en l'entorn immediat del sector Camí
de L’Estret, on si es permeten els usos relatius a grans superfícies.

Resultant  que en dit  informe,  després  de detallar  els  tràmits  realitzats  en
compliment de la vigent legislació urbanística, es proposa aprovar, en qualitat
d'òrgan ambiental i territorial, el procediment d'avaluació ambiental i territorial
estratègica derivada de la modificació puntual de les normes urbanístiques
d'ordenació  detallada  del  sector  Terciari  Camí  L'Estret  i  aprovar  aprovar
definitivament la modificació puntual de les normes urbanístiques d'ordenació
detallada del sector Terciari Camí L'Estret, en el sentit d'eliminar la limitació
en els usos permesos, de les grans instal·lacions de venda al detall, tals com
a  grans  magatzems,  hipermercats  i  altres  superfícies  comercials,  amb
superfície construïda superior a 2.000 m2.

Vista la següent legislació d'aplicació:
• Articles 44.5,  45,  46.3 i  63.1 de la  Llei  5/2014,  de 25 de juliol,  de la
Generalitat,  d'Ordenació  del  Territori,  Urbanisme  i  Paisatge,  de  la
Comunitat Valenciana.
• El Decret 135/2011, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament
dels  Òrgans  Territorials,  d'Avaluació  Ambiental  i  Urbanístics  de  la
Comunitat.
• El municipi de Xàtiva disposa d'un Pla General aprovat definitivament per
la  Comissió  Territorial  d'Urbanisme en sessió  de 29 de març de 2.000,
havent-se publicat en el DOGV de data 2 d'octubre de 2.000.

A l'efecte de la modificació puntual de les Normes Urbanístiques d'Ordenació
Detallada Sector Terciari Camí L’Estret, del Pla General d'Ordenació Urbana
de Xàtiva  i  de  conformitat  amb l'article  50  de  la  LOTUP,  l'Ajuntament  ha
redactat  un  DOCUMENT  INICIAL  ESTRATÈGIC,  elaborat  en  data  3  de
setembre de 2018, per l'arquitecta Dª Encarna Bosch Ferrer, per a l'inici del
procediment per a sol·licitud de l'avaluació ambiental i territorial estratègica.
D'aquesta manera la modificació se sotmet així al  procediment d'avaluació
ambiental i territorial estratègica de plans i programes, requerit per la LOTUP,
realitzant  una  avaluació  dels  objectius  de la  mateixa,  un  diagnòstic  de  la
situació actual, una descripció dels processos que se seguiran per a la seva
elaboració i una aproximació als efectes ambientals previsibles.

Aquest document va ser dictaminat per la Comissió informativa de Foment i
Seguretat en sessió de data 6 de setembre de 2018 i remès a la Comissió
d'avaluació ambiental per si procedia informe ambiental per la seva banda.
Atès que en aquest cas es tracta d'una modificació menor de pla, en afectar
als usos detallats definits en el Pla Parcial del sector “Camí de l’Estret”, el
òrgan ambiental i territorial és el propi ajuntament, ja que la modificació afecta
únicament  a  l'ordenació  detallada  del  sòl  urbà.  En  aquest  sentit  s'ha
pronunciat el servei territorial d'urbanisme en informe de data 21 de desembre
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de 2018, en el qual manifesten que des del punt de vista de les competències
del servei territorial d'Urbanisme no procedeix realitzar cap observació sobre
l'actuació proposada.

Segons la guia d'avaluació ambiental per òrgan ambiental municipal, elaborat
per  la  D.G.  de Mitjà  Natural  i  Avaluació  Ambiental  i  D.G.  d'Ordenació  del
Territori,  Urbanisme  i  Paisatge,  la  competència  en  matèria  d'avaluació
ambiental i territorial no està assignada a cap òrgan per la LBRL. No obstant
això,  l'òrgan  promotor  pot  ser  el  Ple  de  l'ajuntament  o  l'alcalde,  i  l'òrgan
ambiental i territorial pot ser l'alcalde, junta de govern local o tinent alcalde,
aquests dos últims per atribució de l'alcalde.

Vist l'informe favorable d’evaluació ambiental emès per la secció d'Urbanisme
i l'arquitecte municipal, de data 6 de febrer de 2019.

Vist que per l'Alcaldia s’ha sotmès a informació pública la modificació puntual
de les normes urbanístiques d'ordenació detallada del  sector terciari  Camí
L'Estret i el seu document inicial estratègic d'avaluació ambiental, mitjançant
publicació:

• En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8534 de 24 d'abril de
2019.
• En el periòdic Llevant I.M.V de data dimarts 2 d'abril de 2019.
• En el tauler d'anuncis de l'Ajuntament durant els períodes de 21 dies des
del dia 9 al dia 31 gener de 2019 i de 45 dies des del dia 30 d'abril al dia 14
de juny de 2019.

sense que s'hagi presentat al·legació alguna.

Vist l'informe emès per la Direcció de l'Area de Foment, amb la conformitat
del Secretari de la Corporació, de data 17 de juliol de 2019, en el que consta
que  l'òrgan  competent  per  a  l'adopció  del  present  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: ll) Els acords
que corresponga adoptar a la corporació en la tramitació dels instruments de
planejament general  prevists  en la  legislació  urbanística.  En virtut  del  que
estableix l'article 3.3.d).7º 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 en
els supòsits d'aprovació, modificació o derogació de convenis i instruments de
planejament i gestió urbanística. En aplicació del que es disposa en l'article
3.4  d'aquest  Reial  decret,  mitjançant  la  signatura  de  dit  informe  per  la
Secretària, s'emet nota de conformitat del mateix.

Vist que l’expedient a estat fiscalitzat de conformitat per la Interventora.

Vist que la Comissió de Foment, per unanimitat, ha dictaminat favorablement
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la proposta presentada.

El Ple de la Corporació, adopta el següent ACORD:

Primer.- Aprovar,  en qualitat  d'òrgan ambiental  i  territorial,  el  procediment
d'avaluació  ambiental  i  territorial  estratègica  derivada  de  la  modificació
puntual de les normes urbanístiques d'ordenació detallada del sector Terciari
Camí L'Estret.

Segon.- Aprovar  definitivament  la  modificació  puntual  de  les  normes
urbanístiques d'ordenació detallada del  sector Terciari  Camí L'Estret,  en el
sentit d'eliminar la limitació en els usos permesos, de les grans instal·lacions
de  venda  al  detall,  tals  com  a  grans  magatzems,  hipermercats  i  altres
superfícies comercials, amb superfície construïda superior a 2.000 m2, per la
qual  cosa  la  redacció  definitiva  de  l'article  4.3.1.  Condicions  d'Ús,  de  les
ordenances de l'edificació del pla parcial Camí de l'Estret, quedarà redactat
de la forma següent.

4.3.1. CONDICIONS D'ÚS.
L'ús global definit pel Pla General és el comercial concentrat, que comprèn
les grans instal·lacions de venda, almacenistes i asentadors.

A més  d'aquest  ús  prioritari  es  consideren  com a  usos  permesos  els
següents, tal com es defineixen en el art.30.3 del Pla General de Xàtiva.
• Comercial.
• Magatzems destinats a la distribució a l'engròs de productes.
• Residencial  unifamiliar,  limitat a un habitatge de superfície màxima de
125  m2.,  integrada  en  l'edificació  comercial,  destinada  únicament  a
l'encarregat de la conservació i vigilància de les instal·lacions i solament en
parcel·les de superfície  major  de 5.000 m2.  Aquest  habitatge no podrà
desvincular-se en cap cas de la  instal·lació  comercial  per  a la  qual  es
construïra.
• Oficines,  destinades  exclusivament  al  servei  de  les  instal·lacions
comercials existents.
• Esportiu.
• Indústria agroalimentària, en polígon del tipus I.
• Garatges i aparcaments.
• Docent.
• Sanitari-assistencial.
• Hoteler.
• Soci-cultural.
• Recreatiu.
• Públic-administratiu.

Tercer.-  Publicar  el  present  acord  d'aprovació  definitiva  de  la  modificació
puntual de les normes urbanístiques d'ordenació detallada del sector Terciari
Camí L'Estret, en el Butlletí Oficial de la Província.
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La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics municipals, i
es produeixen les següents intervencions:

— La Sra. María Beltrán, regidora del Grup Municipal Ciudadanos de
Xàtiva, manifesta el sentit del vot del seu grup a favor.

— La Sra. Maria José Pla, portaveu del Grup Popular Municipal, manté
el sentit del vot del seu grup a favor, igual que en la Comissió.

—  El  Sr.  Miquel  Lorente,  portaveu  del  Grup  Municipal  Xàtiva  Unida,
manifesta el sentit del vot del seu grup a favor, i puntualitza que el mes
d’abril  de  2018  es  va  realitzar  una  sol·licitud  per  part  de  l’empresa
Family  Cash  encaminada  a  una  modificació  puntual  del  PGOU,  que
pretenia l’obertura d’un espai comercial de 6.000m2. De fet, en el polígon
industrial  l’Estret  no  es  permetien  superfícies  comercials  superiors  a
2.000m2.  Amb  eixa  circumstància,  s’encomana  un  estudi  tècnic  per
justificar  l’eliminació  de  la  limitació  d’usos  per  superfícies.  Aquest
determina que no implica cap problema mediambiental i  encaixa amb
l’estratègia territorial de la Comunitat Valenciana. Seguidament, s’aprova
provisionalment en setembre de 2018 la modificació puntual del PGOU
en  el  polígon  industrial  l’Estret.  En  desembre  de  2018,  el  Servei
Territorial  d’Urbanisme  accepta  la  proposta  i,  finalment,  aquesta
modificació s’aprova de manera definitiva, podent-se habilitar un espai
comercial de 6.000€.

— El Sr. Ignacio Reig Sanchis, portaveu del Grup Municipal Socialista,
manifesta el sentit del vot del seu grup a favor.

5. Assumptes no dictaminats.

El  secretari  assenyala  que  per  a  tractar  els  assumptes  següents,  segons
s'estableix en l’article 82.3 del RD 2568/1986 en el que s'aprova el Reglament
d’  Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  las  Entitats  Locals,  cal
acord de ratificació de la inclusió dels assumptes en l'ordre del dia, a fi de
tractar sobre el mateixos, atès que no havien estat dictaminats prèviament.

Aquesta ratificació s'acorda per unanimitat dels vint-i-un membres presents. 

5.1.  Revocació  del  regim  de  dedicació  exclusiva  a  la  1er  Tinent
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d’Alcalde, Xelo Angulo Luna, i establir-ho a la regidora Raquel Caballero
Pastor.

Favorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 12 10 dels membres del Grup Socialista i 
  2 dels membres del Grup Ciudadanos.

En contra: 5   5 dels membres del Grup Xàtiva Unida.

Abstencions: 4   4 dels membres del Grup Popular.

Absents: 0

Atés que per el ple de la corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia
6  de  juliol  de  2019,  va  aprovar  la  proposta  d'alcaldia  sobre  els  drets
econòmics dels membres de la corporació per al mandat 2019-2023.

Atés  que  per  decret  núm.  162/2019  de  19  de  juliol,  del  Consell  de  la
Generalitat  Valenciana,  de  nomenament  d'alts  càrrecs  de  l'Administració,
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8597 de 23 de
juliol de 2019, on es nomene a la Sra. Maria Consuelo Angulo Luna, regidora i
Primer Tinent d’Alcalde del nostre ajuntament, com a Directora General de
Cooperació Internacional al  Desenvolupament, adscrita a la Conselleria de
Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

Atès la  instancia presentada per la regidora Maria Consuelo Angulo Luna,
amb  número  de  registre  2019-E-RC-6589,  de  data  23  de  juliol  de  2019,
comunicant  la  seua  renuncia  a  la  dedicació  exclusiva  de  l'Ajuntament  de
Xàtiva, amb efectes d’aquest dia.

Vist que a nivell autonòmic, la Llei 8//2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat,
d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics
no  Electes  regula  les  incompatibilitats  d’aquest  des  de  una  perspectiva
retributiva al indicar en el articul 3,1 que "l'exercici d'un alt càrrec, quan siga
amb caràcter remunerat, haurà de desenvolupar-se en el règim de dedicació
absoluta i exclusiva. És incompatible amb el desenvolupament, per si mateix
o  mitjançant  substitució,  de  qualsevol  altre  càrrec,  professió  o  activitat,
públics  o  privats,  per  compte  propi  o  d'un  altre,  retribuïts  mitjançant  sou,
aranzel,  participació  o  qualsevol  altra  forma especial,  amb les excepcions
establides en aquesta llei»

Vista la regulació conferida per la normativa bàsica de la Llei Reguladora de
les Bases de Règim Local i per l'article 130 de la Llei 8/2010, de 23 de juny,
de Règim Local de la Comunitat Valenciana, així com allò que s'ha preceptuat
en l'article 13 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les entitats locals de 28 de novembre de 1986, i, especialment, en els articles
13 a 17 del Reglament Orgànic Municipal.
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Considerant que, segons allò regulat en els esmentats preceptes, correspon
al Ple, a proposta del President, dins de la consignació global continguda en
el Pressupost, determinar tant la relació de membres de la Corporació que
hagen de prestar les seues funcions en règim de dedicació exclusiva, els que
ho hagen de fer en règim de dedicació parcial, el règim de dedicació mínima
necessària  per  a  percebre  les  retribucions  esmentades,  la  quantia  de  les
mateixes, en cas de requerir-se, la declaració formal de compatibilitat dels
càrrecs  amb  dedicació  exclusiva  per  a  l'exercici  d'ocupacions  marginals
remunerades i, finalment, la remuneració per assistència a sessions d'òrgans
col·legiats. 

El Ple de la corporació adopta el següent ACORD:

Primer.- Revocar  el  règim  de  dedicació  exclusiva,  a  la  Primera  Tinent
d’Alcalde, Maria Consuelo Angulo Luna, així com tots els drets econòmics
que  d'aquesta  es  deriven,  per  causa  d'incompatibilitat,  amb  el  càrrec  de
Directora General per al que ha segut nomenada amb efectes del dia 23 de
juliol de 2019.

Segon.- Establir  per  al  mandat  2019-2023  a  favor  de  la  regidora  de  la
Corporació, Raquel Caballero Pastor, que exercisca el seu càrrec en règim
de dedicació exclusiva i percebrà una retribució anual bruta de 35.120’38 €.

Tercer.- Les  retribucions  es  percebran  en  catorze  pagues,  dotze
corresponents  a  les  diferents  mensualitats  de  l'any  i  les  dues  restants
corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i es donara d'alta en el
règim general de la Seguretat Social, havent d'assumir aquesta Corporació el
pagament de les quotes empresarials que corresponga, havent de consignar-
se en el Pressupost municipal l'import a què ascendisquen les despeses per
tots aquests conceptes.

Quart.- Notificar el contingut del present acord als dues regidors afectats per
aquesta resolució.

Cinquè.- Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis i portal de transparència de l’Ajuntament de Xàtiva de la relació de
càrrecs amb dedicació, de les seues retribucions.

La presidència dóna la paraula als portaveus dels grups polítics municipals, i
es produeixen les següents intervencions:

—  La Sra. María Beltrán, regidora del Grup Municipal Ciudadanos de
Xàtiva,  manifesta  el  sentit  del  vot  del  seu  grup  a  favor,  i  dona  la
enhorabona  a  Xelo  pel  seu  nou  càrrec  com a  Directora  General  de
Cooperació,  així  com els  sembla bé establir  la  dedicació  exclusiva a
Raquel Caballero pel gran volum que suposen les seues regidories. 
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—  La  Sra.  Maria  José  Pla,  portaveu  del  Grup  Popular  Municipal,
manifesta  el  sentit  del  vot  del  seu  grup  en  abstenció,  ja  que  és
competència  de  l’Alcaldia,  encara  que  els  crida  l’atenció  que  la
remuneració canvie a 35.000€ (baixa 5.000€, segons informen, perquè
la Sra. Caballero té menys responsabilitats que la Sra. Angulo). Aixó fa
pensar que, tot i la seua nova responsabilitat que li llevarà dedicació a la
nostra ciutat,  segueix mantenint aquest lloc de coordinació,  motiu pel
qual justifiquen el sou de 40.000€.

—  El  Sr.  Miquel  Lorente,  portaveu  del  Grup  Municipal  Xàtiva  Unida,
manifesta el sentit del vot del seu grup en abstenció, i puntualitza que
revocar el règim de dedicació exclusiva, com qualsevol dret econòmic,
se’n deriva per causa d’incompliment.

— El Sr. Ignacio Reig Sanchis, portaveu del Grup Municipal Socialista,
manifesta el sentit del vot del seu grup a favor, i felicita a Xelo i a Miquel
Lorente  pel  seu recent  nomenament  com a Directors  Generals  de la
Generalitat  Valenciana,  i  dona  la  benvinguda  a  Raquel  Caballero  al
treball  amb  dedicació  exclusiva  i  l’adverteix  del  que  suposa  la
disponibilitat 24 hores en aquest Ajuntament.

6. Mocions

No hi ha cap assumpte per a tractar.

7. Despatx Extraordinari

No hi ha cap assumpte per a tractar.

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

8. 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
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President:

- Números des del 0507 fins al 0647 corresponents al mes de maig de 2019.
- Números des del 0648 fins al 0806 corresponents al mes de juny de 2019.

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.

9. Dació de compte de la composició de les Comissions Informatives i
de la periodicitat de les sessions, mandat corporatiu 2019-2023.

Atés que el Ple va celebrar sessió extraordinària el dia 6 de juliol de 2019, on
es va acordar la creació de les comissions informatives permanents per al
mandat corporatiu 2019-2023 i es va determinar les competències que amb
referència als distints serveis municipals s'atribueixen a cadascuna.
 
Atés,  que la normativa  aplicable  ve recollida  en els  articles 31 de la  Llei
8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana i en el
article 125 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament d'Organització, Funcionament i  Règim Jurídic de les entitats
locals, a mes del article 114 del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament
de Xàtiva, a l'empar de tot el qual, l'adscripció concreta a cada Comissió dels
membres  de  la  Corporació  que  hagen  de  formar  part  de  la  mateixa  en
representació  de  cada  grup,  es  realitzarà  mitjançant  escrit  del  o  de  la
portaveu del mateix dirigit al Iltmo/a. Senyor/a Alcalde o Alcaldessa podent
designar-se,  d'igual  forma,  un/una  suplent  per  cada  titular.  De  les
designacions es donarà compte al Ple.
 
Atés que, en compliment d’aquests preceptes, cadascun dels quatre partits
polítics que van concórrer a les eleccions i  obtingueren representació han
presentat  en  la  Secretaria  General  un  escrit  dirigit  al  President  de  la
Corporació,  designant  als  regidors i  regidores que han de formar part  de
cada  una  de  les  quatre  comissions  informatives  permanents,  tant  com a
titulars o suplents.
 
Atés que el passat 18 i 19 de juliol, es van celebrar les primeres sessions de
les quatre comissions informatives permanents d’aquest mandat corporatiu,
on es van proposar per al seu nomenament als corresponents presidents de
cadascuna de les citades comissions.
 
El Ple de la corporació adopta el següent ACORD:
 
Primer.- Quedar assabentat de la composició de les Comissions Informatives
Permanents per al mandat corporatiu 2019-2023, dels seus integrants que
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quedarà com segueix:

1. Comissió de Règim Interior i Seguretat.

President: Juan Giner Company.

Vocals:
Per el Grup Municipal Socialista.
Titulars:    - Mariola Sanchis del Valle.
                 - Ignacio Reig Sanchis.
                 - José Vicente Benavent Cervera.
                 - Maria Remedios Sinisterra Cariñena.
Suplents:  - Lena Baraza Lorente. 
                 - Raquel Caballero Pastor.

Per el Grup Municipal Xàtiva Unida.
Titulars:     - Hèctor Cuenca Martínez. 
                  - Miquel Lorente Lopéz.
Suplent:     - Alfred Boluda Perucho.

Per el Grup Municipal Popular.
 Titulars:   - Marco Antonio Sanchis Fernandez.
                 - Maria José Pla Casanova.
 Suplent:   - Un dels altres dos membres indistintament.

Per el Grup Municipal Ciudadanos de Xàtiva.
 Suplent:   - María Beltrán Ferrero.

2. Comissió d’Hisenda i Especial de Comptes.

President: Juan Ignacio Reig Sanchis.

Vocals:
Per el Grup Municipal Socialista. 
Titulars:    - Lena Baraza Lorente.
                 - Ricardo Martínez Navarro.
                 - José Vicente Benavent Cervera.
Suplents:  - Mariola Sanchis del Valle.
                 - Pedro Aldabero López.

Per el Grup Municipal Xàtiva Unida.
Titulars:    - Alfred Boluda Perucho. 
                 - Francesca Chapí Albero.
Suplent:  - Miquel Angel Lorente Lopéz.

Per el Grup Municipal Popular.
Titulars:   - Eduardo Llopis Arnero.
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                - Maria José Pla Casanova.
Suplent:  - Un dels altres dos membres indistintament.

Per el Grup Municipal Ciudadanos de Xàtiva:
Titular:    - Juan Giner Company.
Suplent:  - María Beltrán Ferrero.

3. Comissió Social i Cultural.

President: Xelo Angulo Luna.

Vocals:
Per el Grup Municipal Socialista.
Titulars:     - Pedro Aldabero López.
                  - Lena Baraza Lorente.
                  - Raquel Caballero Pastor.
 Suplents:  - Maria Remedios Sinisterra Cariñena.
                  - José Vicente Benavent Cervera.

Per el Grup Municipal Xàtiva Unida.
 Titulars:  - Amor Amorós Giménez.
                - Francesca Chapí Albero.
 Suplent:  - Hèctor Cuenca Martínez

Per el Grup Municipal Popular.
 Titulars:  - Eduardo Llopis Arnero.
                - Pilar García Morell.
 Suplent:  - Un dels altres dos membres indistintament.

Per el Grup Municipal Ciudadanos de Xàtiva.
 Titular:    - María Beltrán Ferrero.
 Suplent:  - Juan Giner Company.

4. Comissió de Foment.

President: Ricardo Martínez Navarro.

Vocals:
Per el Grup Municipal Socialista.
Titulars:    - Maria Remedios Sinisterra Cariñena.
                 - Raquel Caballero Pastor.
                 - Pedro Aldabero López.
Suplents:  - Ignacio Reig Sanchis.
                 - Mariola Sanchis del Valle.

Per el Grup Municipal Xàtiva Unida.
Titulars:  - Alfred Boluda Perucho.
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               - Hèctor Cuenca Martínez.
Suplent:  - Francesca Chapí Albero

Per el Grup Municipal Popular: 
Titulars:  - Marco Antonio Sanchis Fernandez.
               - Pilar García Morell.
Suplent:  - Un dels altres dos membres indistintament.

Per el Grup Municipal Ciudadanos de Xàtiva: - 
Titular:    - María Beltrán Ferrero.
Suplent:  - Juan Giner Company.

Segon.- Quedar  assabentat  de  la  periodicitat  de  les  sessions  de  les
Comissions Informatives Permanents per al  mandat corporatiu 2019-2023,
establert en el acord plenari referenciat anteriorment de data 6 de juliol de
2019, i que es va modificar per resolució d’alcaldia núm. 2019-931 de 17 de
juliol de 2019 i que quedarà com segueix:

Les  comissions  celebraran  sessions  ordinàries  una  vegada  al  mes.  Les
sessions ordinàries seran, preferentment els següents dies i hores:

1. -  Comissió de Règim Interior  i  Seguretat:  Divendres de la setmana
abans a aquella en què es celebre sessió ordinària del Ple, a les 12,00
hores.

2. - Comissió d’Hisenda i Especial de Comptes:   Divendres de la setmana
abans a aquella en què es celebre sessió ordinària del Ple, a les 13,30
hores.

3. - Comissió Social i Cultural  : Dijous de la setmana abans a aquella en
què es celebre sessió ordinària del Ple, a les 12,00 hores.

4. - Comissió de Foment: Dijous   de la setmana abans a aquella en què
es celebre sessió ordinària del Ple, a les 13,30 hores.

Tercer.- Donar publicitat de la composició de les Comissions Informatives y
de la  periodicitat  de les sessions en el  tauler  d’anuncis  i  en  el  portal  de
transparència de l'Ajuntament.

C) PRECS I PREGUNTES 

Es formulen els següents precs i preguntes:
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1. Pregunta:

La Sra. Pilar Garcia, regidora del Grup Municipal Popular, comença dient que
se n’ha adonat que el ple no està gravant-se, si saben dir què ha passat?

Pren  la  paraula  el  Sr.  Alcalde,  i  comenta  que  se  s'estan  realitzant  les
consultes oportunes per a saber que és el que ha passat.

2. Pregunta:

Continua la Sra. Pilar Garcia, regidora del Grup Municipal Popular, i pregunta
sobre la  denegació d’una subvenció d’ajudes turístiques,  perquè expliquen
que és el que ha passat?

Pren  la  paraula  el  Sr.  Alcalde,  i  diu  que si  es tracta  de la  subvenció  del
Territori  Borja,  que  hi  ha  hagut  una  minoració  que  s’ha  produït  com  a
conseqüència que algunes de les actuacions proposades no s’han acceptat
per part de la Conselleria.

La Sra. Pilar Garcia diu que no és eixa subvenció a la qual es refereix, és la
del  DOGV  núm.  8598  del  24  de  juliol  de  2019,  proposta  de  denegació
d’ajudes  turístiques,  quedant  pendent  de  resposta  per  part  de  l’equip  de
govern en el pròxim plenari, perquè no saben quina és exactament.

3. Pregunta:

El Sr. Eduardo Llopis, regidor del Grup Municipal Popular, pregunta sobre la
neteja viària. D’un temps enrere, qualsevol persona que passege per la ciutat
pot apreciar a un cop de vista la brutícia que s’acumula en molts carrers,
especialment  en  les  voreres  d’aquells  més  transitats.  No  es  tracta  d’una
brutícia superficial que res té a veure amb la feina dels treballadors que es
dediquen a agranar els carrers. Es tracta d’una brutícia que va més enllà,
incrustada  en  el  paviment,  formant  part  fins  i  tot  de  la  seua  decoració.
Aquesta circumstància esdevé una sensació gens estètica i molt poc salubre
que segurament té a veure amb el pas del temps, que tot ho deteriora, però
també per la desídia i deixadesa de funcions de l’antic equip de govern en
aquest  assumpte.  Per  tant,  donat  que s’acosta  la  Fira  i  aquest  assumpte
sempre s’agreuja, la pregunta que cal fer és obligada: el nou equip de govern
és conscient  d’aquesta situació? Si és així,  té previst  algun pla d’actuació
especial per esmenar aquesta situació especialment de cara a la Fira? Ens
poden avançar alguna de les mesures previstes?

El  Sr.  Ignacio  Reig,  regidor  del  Grup  Municipal  Socialista,  manifesta  que
l’equip de govern també esta preocupat, i no està satisfet amb el servei de
neteja de la ciutat, per això la primera mesura que ja s’ha pres es convocar a
una reunió a l’empresa responsable d’aquest servei a mes alt nivell,  i  s'ha
fixat  per  a  dilluns  que  ve  a  les  9:30  hores,  amb  l’objectiu  de  revisar  les
deficiències detectades d’incompliment respecte de les condicions establertes
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en el seu moment, en el plecs de condicions del procés de contractació.

A continuació  pren  la  paraula  el  Sr,  Alcalde,  i  explica  al  respecte  de  la
contractació d’aquest servei, que hi ha una circumstància que es produeix en
la  legislatura  2011-2015,  on  es  van  reduir  de  manera  important  en  el
procediment de contractació, amb el seus corresponents informe tècnics, els
costos de aquests serveis, tant del contracte de recollida de residus, com del
de neteja viaria, amb la voluntat d’estalviar, això va comportar la reducció en
la prestació  d’aquest  servei,  amb el  seu corresponent deteriorament  en la
ciutat. Aquest contracte te una durada de 10 anys, pel que prompte tindrem
que tornar a licitar i caldria tindre en compte totes aquestes circumstàncies.

4. Pregunta:

Per  finalitzar  la  Sra.  Pilar  Garcia,  regidora  del  Grup  Municipal  Popular,
comenta que ha anat a la piscina de la Torre d’En Lloris aquesta setmana i ha
detectat  deficiències  en  les  instal·lacions,  brutícia  pel  baladre,  no  hi  ha
vestuaris, tampoc hi ha llum i per poder canviar-se cal deixar la porta oberta
per poder veure’s?

El Sr. Ignacio Reig, regidor del Grup Municipal Socialista, pren nota de les
deficiències  en  la  piscina  de  La  Torre  d’En  Lloris  i  explica  l’imminent
intervenció a  realitzar  en aquestes instal·lacions,  dins dels  projectes SOM
2018-2019, per un import de 29.800€.

5. Pregunta:

El Sr. Hector Cuenca, regidor del Grup Municipal Xàtiva Unida, diu que esta
setmana ha eixit publicat els imports designats al nostre ajuntament per als
programes d’ocupació EMCUJU i EMPUJU de 2019, i pregunta a què ha sigut
deguda  la  minoració  de  l'import  subvencionat  per  a  aquests  programes
respecte de l'any passat, i a quantes persones es podrà emprar en cadascun
d'ells?.

Pren  la  paraula  el  Sr.  Alcalde,  i  explica  que  hi  hagut  una  minoració  molt
important del import subvencionat per a tots els ajuntaments, i en particular
per al nostre de aproximadament un 70% respecte del any 2018, amb la qual
cosa es podrà donar cobertura d'ocupació aproximadament a unes 13 o 14
persones en el programa de persones joves no qualificades, i a 8 o 9 en el
programa de qualificades.

6. Pregunta:

La  Sra.  Francesca  Chapí,  regidora  del  Grup  Municipal  Xàtiva  Unida,
manifesta la seua inquietud pel que fa al personal de la Casa de les Dones,
sabent que no hi haurà tants Emcujus i Empujus per poder donar suport a les
necessitats administratives, i pregunta si per al mes de setembre continuarà
oberta la Casa de les Dones?
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La Sra. Lena Baraza, regidora del Grup Municipal Socialista, manifesta que
són conscients que la Casa de les Dones necessita personal propi i no pot
sostenir-se amb gent de l’EMCUJU i EMPUJU, com venia fent-se fins ara. Fa
falta una agent d’igualtat (que ja la tenen), una psicòloga i una treballadora
social  que  siguen  fixes.  Pel  que  fa  a  la  promotor/a  d’igualtat,  és  una
subvenció que està des de gener, des del departament de Personal encara
no s’ha avançat massa en aquest aspecte. Tenen pensat conveniar i agafar
dues persones de la borsa de promotor/a d’igualtat de la Mancomunitat de
Municipis La Costera-La Canal a partir de setembre.  En cap moment està
pensat que la Casa de les Dones tanque el mes de setembre.

7. Pregunta:

La Sra. Francesca Chapí, regidora del Grup Municipal Xàtiva Unida, pregunta
respecte  al  compromís  de  27  punts  sobre  la  Ciutat  Violeta,  com  va
l’elaboració  dels  pressupostos  amb  perspectiva  de  gènere,  ferramenta
imprescindible per a la consecució de la igualtat efectiva entre dones i homes
que permet visibilitzar les desigualtats existents alhora que es comprometen
el  recursos  necessaris  per  a  la  seua  eliminació.  Cal  la  promoció  de  la
transversalitat de la perspectiva de gènere en totes les polítiques i programes,
analitzant  els efectes que produeixen en dones abans d’adoptar  qualsevol
decisió. Aquesta línia d’actuació del Pressupost amb perspectiva de gènere
es  converteix  en  el  lloc  on  es  prioritzen  les  distintes  accions  en  matèria
d’igualtat. Cal que els òrgans de govern i gestió elaboren els pressupostos
amb  perspectiva  de  gènere,  presentar  l’informe  d’avaluació  d’impacte  de
gènere  previst  en  el  II  Pla  d’Igualtat,  així  com  identificar  les  necessitats
vinculades al seguiment pressupostari des d’una perspectiva de gènere, i si
s’han format els tècnics i caps d’àrea al respecte?

El Sr. Ignacio Reig, regidor del Grup Municipal Socialista, manifesta que esta
setmana ha sigut l’adjudicació d’uns cursos de formació per a treballadors de
l’ajuntament,  dirigits  a  formar-se  en  l’elaboració  de  pressupostos  amb
perspectiva  de  gènere.  Des  del  departament  econòmic,  on  es  formula  el
pressupost,  sempre  han  esperat  una  proposta,  necessiten  que  el
departament corresponent els indique com han de fer les coses en eixe sentit.

8. Pregunta:

El Sr. Miquel Lorente, regidor del Grup Municipal Xàtiva Unida, pregunta al
portaveu del Grup Municipal Ciudadanos, el 14 de juny va haver un registre
d’entrada per part de la Conselleria de Mobilitat advertint que la instal·lació de
la  redona  del  cementeri  incomplix  amb  algunes  normatives  i  instava  a
demanar un permís plantejant les característiques de la instal·lació que anara
a fer-se. Es fa una sol·licitud per part de l’Ajuntament i el dia 20 de juny hi ha
un registre d’entrada de la Conselleria demanant que en 15 dies es fera una
intervenció, en cas contrari, s’iniciaria un expedient sancionador, per tant la
pregunta és si s’ha realitzat alguna actuació o si l’expedient sancionador de
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Conselleria resulta imminent?

El Sr. Juan Giner, regidor del Grup Municipal Ciudadanos, respon que a dia
de hui desconeix eixe expedient i que les dates a les quals fa referència la
nova  Corporació  encara  no  estava  constituïda.  Per  tant,  prendrà  nota  i
demanarà l’expedient per poder contestar.

El Sr. Ignacio Reig, del Grup Municipal Socialista, manifesta que pot aportar
alguna contestació, i respon que després d’eixe registre es van reunir amb la
Direcció Territorial de Carreteres, i els van demanar que realitzaren algunes
millores en la senyalització de la redona, les quals ja estan fetes i encara falta
fer  altres  modificacions.  Tot  i  que  no  estan  massa  contents  amb  la  seua
actuació, van a donar-los manga ampla.

El Sr. Miquel Lorente intervé i demana que tot allò que demane Conselleria es
realitze per tractar-se d’un tema tan sensible com és la seguretat vial, i també
per una qüestió d’estètica com planteja la pròpia Conselleria, especialment en
un punt tan visible com és eixe accés a la ciutat.

9. Pregunta:

El Sr. Miquel Lorente, regidor del Grup Municipal Xàtiva Unida, planteja una
altra pregunta al portaveu del Grup Municipal Ciudadanos, i manifesta que en
les  últimes  eleccions,  en  la  campanya  electoral,  va  fer  de,  la  proposta
d’eliminació de la ORA, la màxima que defenia la seua formació en qualsevol
debat i en qualsevol comunicació, i per tant volen saber quan van a retirar la
ORA i quina explicació va a donar-li ara a la ciutadania i als seus votants?

El  Sr.  Juan  Giner,  regidor  del  Grup  Municipal  Ciudadanos,  respon  que
continuen  amb  la  mateixa  idea  d’eliminar  l’ORA,  encara  que  siga  en  la
legislatura  següent o en l’altra,  quan faça falta.  Es van trobar la  sorpresa
d’una  contractació  a  10 anys vista  (fins  2027)  que,  en cas  de trencar-se,
l’Ajuntament hauria de pagar una suma de diners a dita empresa, i que no
està  disposat  a  gastar  eixos  diners  de  la  ciutat.  S’ocuparan  quan
corresponga. Mentre tant, estudiaran si poden modificar l’ordenança i, en cas
de ser possible, ho farà públic i també se li comunicarà.

El Sr. Miquel Lorente, regidor del Grup Municipal Xàtiva Unida, li recorda que
les característiques i elements d’eixe contracte ells les devien de conèixer, ja
que es va votar i aprovar en sessió plenària i el seu vot no va ser contrari. Per
tant, dir que han tingut coneixement ara del contracte i que això impedix fer la
modificació que tant va manifestar en la última campanya electoral pensa que
no es correcta i que no està dient la veritat.

El Sr. Juan Giner,  regidor del Grup Municipal Ciudadanos, respon que va
estar demanant informació durant els 4 anys, i que eixa informació no els va
arribar en cap moment.
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El Sr. Alcalde intervé per a recordar-los que es troben en una sessió plenària i
no es un debat, i pregunta si hi ha més qüestions. Com que no hi ha més
precs i preguntes per part dels regidors, s’alça la sessió.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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