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GRUP SOCIALISTA:

Alcalde-President:

D. Roger Cerdá Boluda

Regidors:

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

GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIÀ

D. Miquel Angel Lorente López
Dª. Francesca Chapi Albero
D. Miguel Alcocel Maset
Dª María Amor Amorós Giménez
D. Alfred Boluda Perucho

GRUP PARTIT POPULAR

Dª María José Pla Casanova
D. Vicente Ribes Iborra
D. Jorge Herrero Montagud
Dª Pilar García Morell
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GRUP BLOC-COMPROMÍS:

Dª Cristina María Suñer Tormo
D. Joan Josep García Terol
Dª María Pilar Gimeno Calabuig

GRUP CIUTADANS:

D. Juan Giner Company

No assisteix 
D. José Francisco Domínguez Rivera, a qui el Sr. Alcalde considera excusat.

En la Ciutat de Xàtiva, a les onze hores del dia trenta de juliol de dos mil  
setze,  es  reuneixen  en  el  Saló  de  Sessions  de  la  Casa  Consistorial  i  sota  la 
Presidència del Sr. Alcalde-President, D. Roger Cerdá Boluda, els Regidors indicats, 
a fi de celebrar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament convocada.

La  Corporació  està  assistida  per  la  Sra.  Interventora  Dª  Carmen  Savalls 
Sanfélix, i pel Sr. Vicesecretari, Secretari en funcions, D.  Eduardo Balaguer Pallàs, 
que actúa a més com fedetari.

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

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

1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ Nº 06, DE 25 DE JUNY DE 
2016. 

De conformitat amb el preceptuat en l'article 91 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, el  
senyor Alcalde President pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular 
alguna observació a l'acta de la sessió anterior, que ha sigut distribuïda juntament 
amb la convocatòria de la present sessió.

Intervé en primer lloc Juan Giner Company, portaveu del Grup Ciudadanos. 
Comenta que en l'acta anterior, concretament en el quart punt on ell va intervindre, la  
seua postura no és de inclinació,  sino de continuació,  és a dir,  que es mantinga 
fent-se les actes en les dues llengües (valencià i castellà), i que suporta per complet 
al Valencià.

Seguidament María José Pla Casanova, portaveu del Grup Popular, vol que 
es  canvie  una  errada  en  la  moció  d'agermanament  entre  Lleida  i  Xàtiva,  on  la 
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intervenció de Vicent Ribes Iborra consta com a membre de EU, i s'ha de canviar pel  
PP.

En tercer lloc, Miquel A. Lorente López, portaveu del grup Esquerra Unida, diu 
que en la pàgina vint-i-cinc al quint paràgraf on apareix escrit “el següent pas serà 
l'aprovació d'una ordenança de mobilitat” en realitat es va dir “el primer pas ha estat  
ja l'aprovació de l'ordenança de mobilitat”.

A continuació i  no formulant-se cap objecció  més,  per  unanimitat  dels vint 
membres s'aprova l'acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el 25 de juny 
de 2016.

2n.-  EXP.  NÚM.  2087/2016,  SOBRE  L'ADHESIÓ  A  LA  INICIATIVA 
EUROPEA DEL “PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I L'ENERGIA”

Al  no  haver  estat  dictaminat  previament  l'expedient  per  la  corresponent 
Comissió informativa es somet la ratificació de l'inclussió del punt en l'ordre del dia, 
ratificació que el plenari acorda per unanimitat.

I vista la proposta del senyor Alcalde, que diu:

“El  Panell  Intergovernamental  de Canvi  Climàtic ha confirmat  que el  canvi  
climàtic és una realitat i que l'ús de l'energia en les activitats humanes és en gran  
part responsable d'ell.

El  desafiament  de  la  crisi  climàtica  només  es  pot  abordar  amb  un  
Plàntejament global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la  
ciutadania i els municipis. És per açò que s'ha considerat que les ciutats, han de  
liderar  l'aplicació  de  polítiques  energètiques  sostenibles  i  cal  recolzar  els  seus  
esforços  atès  que  més  del  70%  de  la  població  mundial  viu  en  municipis  
responsables del 80% del consum energètic mundial i de les emissions de gasos  
d'efecte hivernacle (GEI). 

Conscient de la realitat del canvi climàtic, la Comissió Europea ha llançat la  
iniciativa denominada PACTE DELS ALCALDES PER AL CLIMA I L'ENERGIA que  
pretén  reunir  als  Alcaldes  de  les  ciutats  europees  en  una  xarxa  permanent  
d'intercanvi d'informació per a l'aplicació de bones pràctiques. Aquestes actuacions  
porten en la seua realització uns objectius clars: millorar l'eficiència energètica en  
l'entorn urbà, aconseguir una reducció de les emissions de CO2 en l'àmbit territorial  
local i augmentar la resiliència enfront del canvi climàtic.

El PACTE DELS ALCALDES PER AL CLIMA I L'ENERGIA consisteix en el  
compromís de les ciutats signatàries de fer propis els objectius de la Unió Europea  
per a l'any 2030 i reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40% a  
través de mesures d'eficiència energètica i accions relacionades amb la promoció de  
les energies renovables i la mobilitat urbana sostenible, treballant al seu torn en la  
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implantació  de  mesures  d'adaptació  al  canvi  climàtic  i  augment  de  la  resiliència  
enfront del mateix.

La Diputació Provincial de València, compromesa amb l'objecte de recolzar  
als ajuntaments en la implantació i desenvolupament del “PACTE DELS ALCALDES  
PER AL CLIMA I L'ENERGIA” va aprovar en ple del passat 2 de febrer de 2016  
l'acord  d'associació  amb  la  Direcció  general  d'Energia  de  la  Comissió  Europea,  
establint-se com a coordinador territorial del pacte dels Alcaldes en la Província de  
València. 

Mitjançant aquest acord la Diputació de València va adquirir entre altres, els  
compromisos d'informar i assessorar als Ajuntaments sobre la iniciativa del Pacte,  
promoure la seua adhesió i el compliment dels compromisos establits en el mateix, i  
participar com a Estructura de Suport per a aquells Ajuntaments adherits que així ho  
manifesten,  representant-los  davant  la  Comissió  Europea  i  recolzant-los  en  la  
consecució dels compromisos adquirits amb l'adhesió.

Coneixedor de la importància de les accions locals en la mitigació del canvi  
climàtic  com a  Alcalde/Alcaldessa  del  municipi  de  Xàtiva  reconec  que  el  nostre  
compromís exigeix:

 1. Un lideratge polític fort:
- Definir  objectes ambiciosos a llarg termini,  més enllà dels  mandats  

polítics.
- Una interacció coordinada entre la mitigació i l'adaptació a través de la 

mobilització  de totes les àrees municipals implicades;
2. Un enfocament territorial integral i intersectorial.
3. L'assignació dels recursos humans, tècnics i financers adequats:
- El  compromís de totes les parts  implicades en els  nostres territoris.
- L'apoderament dels ciutadans com a consumidors proactius 

“prosumers” i participants en un sistema energètic responsable i 
sensible a la demanda.

4. Accions immediates, mesures flexibles i efectives per a ara i per al futur, “no  
regressives”.
5. La implantació de solucions intel·ligents per a fer front als reptes socials i  
tècnics de la transició energètica.
6. Revisar periòdicament les nostres accions conforme als controls i les 
avaluacions dels resultats.

Per tot açò, aquest Ajuntament vol sumar-se al compromís de la Diputació  
Provincial  de València denominat “EL PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I  
L'ENERGIA”  i  recolzar  aquesta  iniciativa,  necessària  per  a  aconseguir  la  
sostenibilitat  energètica  i  l'adaptació  al  canvi  climàtic  del  nostre  municipi.  I  per  
deixar-ne constància aquest Ajuntament es compromet a:

1. Reduir les emissions de CO2 en el nostre territori en almenys un 40 per  
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cent fins a 2030 mitjançant l'augment de l'eficiència energètica i un major ús de fonts  
d'energia renovables.

2.  Treballar  en la promoció de mesures per a l'adaptació  al  canvi  climàtic  
mitjançant la creació de Plàns d'acció en favor de l'energia sostenible i l'augment de  
la resiliència enfront del canvi climàtic.

3. Elaborar un Inventari d'Emissions de Referència i una avaluació de riscos i  
vulnerabilitats derivats del Canvi Climàtic, com a base per al Plà d'Acció per al Clima  
i l'Energia Sostenible (PAUS) en el qual es resumisquen les accions clau que Plà  
negen dur a terme.

4. Presentar el Plà d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible en el termini de  
2 anys a partir de la signatura oficial del pacte dels alcaldes per a la supervisió i  
verificació del procés.

5. Desenvolupat el Plà d'Acció, elaborar un informe bianual per a l'avaluació,  
control  i  verificació dels objectius,  informant dels esdeveniments aconseguitsc en  
compliment del Plà.

6. Compartir la nostra visió, resultats, experiència i coneixement amb altres  
autoritats locals i regionals de la Unió Europea.

7.  Adaptar  les  estructures  del  municipi  incloent  l'assignació  de  suficients 
recursos humans per al desenvolupament de les accions necessàries.

8.  Mobilitzar  a  la  societat  civil  en  el  nostre  àmbit  perquè  participe  en  el  
desenvolupament del Plà d'Acció.

9. Comunicar els presents acords a la Direcció general de l'Energia de la Unió  
Europea via  l'Oficina del  Pacte  dels  Alcaldes i  al  Servei  de  Medi  ambient  de la  
Diputació de València per a fer possible les tasques de suport i coordinació”.

Vista  la  proposta,  l'Ajuntament  en  Ple  per  unanimitat  dels  vint  regidors, 
ACORDA:

Primer. L'adhesió del municipi de XÀTIVA al Pacte dels alcaldes per al clima i 
l'energia, promogut per la Unió Europea.

Segon. Facultar  a  l'Alcalde  de XÀTIVA a  representar  a  l'Ajuntament  en  la 
signatura del Pacte d'Alcaldes i en qualssevol altres actuacions que requerisca la 
seua execució.

Tercer. Encomanar a la Diputació Provincial de València l'adopció de quantes 
mesures siguen necessàries per a col·laborar amb aquest Ajuntament en l'efectiu 
compliment del Pacte.

Intervé en primer lloc, María José Pla Casanova, portaveu del Grup Popular, 
que es posiciona a favor sobre aquest tema ja que en primer lloc cal començar per 
avall i implicar a tota la ciutadania.

En segon lloc, María Pilar Gimeno Calabuig, regidora del grup Compromís, diu 
que aquesta proposta es molt beneficiosa i important per què hi ha que consciènciar 
a tota la ciutadania. També afegeix que es congratula per tot el suport mostrat i que 
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des del mes de febrer s'ha incrementat el nombre de municipis que s'han adherit (de 
17 a 123). A més a més diu que s'ha de tindre en conter l'informe de Green Peace on 
es destaca que la principal mesura per a la reducció del CO2 consisteix en una 
reducció  dels  desplaçaments  amb  el  cotxe,  de  forma  que  hi  ha  que  potenciar  
aquesta reducció.

Seguidament,  pren la  paraula  Miquel  A.  Lorente  López,  portaveu del  grup 
Esquerra Unida. Explica que també hi ha que fer un esforç important en la reducció 
del  CO2,  ficant  el  problema del  canvi  climàtic  en el  centre  del  debat.  D'aquesta 
manera, la consciència ciutadana sobre aquest aspecte és fonamental, com també 
ho són els objectius d'aquest pacte: caminar, utilitzar més la bicicleta i el transport 
col.lectiu, etc. 

Per últim, Ignacio Reig Sanchis, portaveu del grup Socialista, també està a 
favor, i comenta que és una iniciativa de la Diputació de València. Finalment diu que 
s'ha de començar a treballar a la major brevetat possible.

3r.- EXP. NÚM. 1793/2016, SOBRE LA DETERMINACIÓ DE LES FESTES 
LOCALS NO RECUPERABLES PER A L'ANY 2007.

Donat compte de l'escrit del Servei Territorial de Treball, Economia Social i 
Emprenedoria  de  València,  en  el  qual  se  sol·licita  l'acord  del  Ple  d'aquesta 
Corporació  proposant  les  dues  festivitats  locals  que,  amb  caràcter  retribuït  i  no 
recuperable i  pel  seu caràcter  tradicional,  hauran de celebrar-se,  en la  ciutat  de 
Xàtiva, durant el pròxim any 2017, a fi de procedir a l'elaboració del calendari laboral 
de la província per al pròxim any. 

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

Vista  la  proposta  del  Regidor  Delegat  de  Promoció  Econòmica  Local, 
sol·licitant  la  declaració  dels  dies  1  i  5  d'agost  de  2017,  dimarts  i  dissabte, 
respectivament, com a festes locals per a l'any 2017. 

Vist l'Informe-proposta del Departament de Planificació i Gestió de Recursos 
Humans, amb el conforme, fiscalitzat i signat per la Intervenció Municipal. 

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Sociocultural  i  de  Promoció 
Econòmica de 20 de juliol de 2016.

L'Ajuntament en Ple per unanimitat dels vint regidors, ACORDA:

Primer. Declarar que les dues festes locals no recuperables seran en aquesta 
Ciutat, per al  pròxim exercici  2017, les corresponents als dies 1 d'agost, dimarts, 
festivitat de Sant Feliu i 5 d'agost, dissabte, festivitat de la Mare de Déu de la Seu. 

Segon. Remetre una còpia certificada del present acord al Servei Territorial de 
Treball, Economia Social i Emprenedoria de València i donar compte de la mateixa a 
les Associacions d'Empresaris de Xàtiva. 
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4r.- EXP. NÚM.  1937/2016 SOL.LICITUD DE COMPATIBILITAT LABORAL 
DE JAVIER MARTÍN OLIVARES.

Vist l'escrit de 29 de juny de 2016 presentat per Javier Martín Olivares, en el 
qué sol.licita se li concedisca la compatibilitat laboral per a exercir com a professor 
associat  en  el  Departament  d'Economia  i  Ciències  Socials  en  la  Universitat 
Politècnica de València, extensió universitaria  d'Alcoi,  en horari de vesprada els 
dijous de 16 a 19 hores.

Vist l'informe conjunt de la Sotssecretaria i  la Directora de l'Àrea de Règim 
Interior, ficalitzat de conformitat per la Intervenció, i del tenor literal següent:

“INFORME  CONJUNT  DEL  SOTSSECRETARI  I  LA  DIRECTORA D'ÀREA DE  
RÈGIM INTERIOR

ASSUMPTE:  Exp. 1937/2016, Sol.licitud de compatibilitat  laboral de Javier Martín  
Olivares.

S'emet el present informe a requeriment del Regidor Delegat de Recursos Humans i  
en relació amb la sol·licitud de Javier Martín Olivares sobre compatibilitat laboral.

ANTECEDENTS

Per Javier Martín Olivares, Economista responsable del Departament de Recursos  
financers,  Tècnic Superior d'Administració Especial de la plantilla de personal funcionari  
d'aquest  Ajuntament,  s'ha  presentat  sol.licitud  en  la  qual  sol·licita  se  li  concedisca  la  
compatibilitat laboral per a exercir com a professor associat en el Departament d'Economia i  
Ciències Socials en la Universitat Politècnica de València, extensió universitaria  d'Alcoi,  en  
horari de vesprada els dijous de 16 a 19 hores.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

La  qüestió  de  les  incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  Administracions  
Públiques ve regulada en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, de la mateixa denominació, i  
configurada en aquesta Llei com un principi general, al que es troba subjecte el personal  
comprès en l'àmbit d'aplicació de la mateixa i que és l'enumerat en el seu article 2º-1, el  
paràgraf  del  qual  c)  es  refereix  al  personal  al  servei  de les  Corporacions Locals  i  dels  
Organismes d'elles depenents. 

Que conforme a aquest principi general, s'estableixen en l'esmentada Llei les normes  
següents:

A)  Normes  relatives  a  incompatibilitats  per  a  l'acompliment  d'una  segona  
activitat en el sector públic. 

1. El personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà compatibilitzar  
les seues activitats amb l'acompliment, per si o mitjançant substitució, d'un segon lloc de  
treball, càrrec o activitat en el sector públic, excepte en els supòsits previstos en la mateixa  
(article 1º-1 de la Llei 53/1984).

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 7, DE 30 DE JULIOL DE 2016

7



2. Tals suposats són els previstos en els articles 3º i 4º (funcions docent i sanitària),  
5º  (membres  de  les  Assemblees  Legislatives  de  les  Comunitats  Autònomes  i  de  les  
Corporacions Locals), 6º (activitats de recerca) i 8º (Consells d'Administració o òrgans de  
govern d'Entitats o Empreses públiques o privades).

3. Podrà autoritzar-se la compatibilitat complides les restants exigències d'aquesta  
llei, per a l'acompliment d'un lloc de treball en l'esfera docent com a Professor universitari  
associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb durada determinada.

4. Conforme l'article 14 del Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, en tots els supòsits  
en què la Llei 53/1984, de 26 de desembre, o aquest Reial decret es refereixen a llocs de  
treball amb jornada a temps parcial, s'ha d'entendre per tal aquella que no supere les 30  
hores setmanals.

5.  El  personal  comprès  en  l'àmbit  d'aplicació  d'aquesta  Llei  no  podrà  percebre,  
excepte en els supòsits previstos en la mateixa (els esmentats en l'apartat 2º anterior), més  
d'una remuneració amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens,  
Organismes i Empreses d'elles depenents; entenent-se per remuneració qualsevol dret de  
contingut econòmic derivat, directa o indirectament, d'una prestació o servei personal, siga  
la seua quantia fixa o variable i la seua meritació periòdica o ocasional (article 1º-2 de la Llei  
53/1984).

6. El personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà exercir activitat  
consistent  en l'acompliment,  per  si  o  personal  interposada,  de càrrecs  de tot  ordre,  en  
Empreses o Societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o subministraments,  
arrendatàries o administradores de monopolis, o amb participació o aval del sector públic  
(article 12-1-c de la Llei 53/1984). 

B)  Normes  relatives  a  incompatibilitats  per  a  l'acompliment  d'una  segona  
activitat en el sector privat. 

1. El personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà exercir, per si o  
mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguen per  
compte propi o sota la dependència o al servei d'Entitats o particulars, que es relacionen  
directament  amb les  quals  desenvolupe el  Departament,  Organisme o Entitat  on  estiga  
destinat (article 11-1).

2. El personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà exercir activitats  
privades, incloses les de caràcter professional, siga per compte propi o sota la dependència  
o  al  servei  d'Entitats  o  particulars,  en  els  assumptes  en  què  estiga  intervenint,  hagen  
intervingut en els dos últims anys o haja d'intervenir per raó del lloc públic (article 12-1-a de  
la Llei 53/1984).

3. L'exercici d'activitats professionals fora de les Administracions Públiques requerirà  
el  previ  reconeixement  de  compatibilitat,  atribuït,  en  el  cas  dels  Ajuntaments,  a  la  
competència del Ple (article 14 de la Llei 53/1984). 

C)  Normes  relatives  a  incompatibilitats  per  a  l'acompliment  d'una  segona  
activitat tant en el sector públic com en el sector privat. 
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1. En qualsevol cas, l'acompliment d'un lloc de treball pel personal inclòs en l'àmbit  
d'aplicació d'aquesta Llei serà incompatible amb l'exercici de qualsevol càrrec, professió o  
activitat,  públic o privat,  que puga impedir o menyscabar l'estricte compliment dels seus  
deures o comprometre la seua imparcialitat o independència (article 1-3 de la Llei 53/1984).

2. No pot autoritzar-se o reconèixer-se compatibilitat alguna al personal que exerceix  
llocs que comporten la percepció de complements específics o concepte equiparable. No  
obstant  açò,  per  a  l'exercici  d'activitats  privades,  podrà  autoritzar-se  o  reconèixer-se  
compatibilitat quan es tracte de personal que exercisca llocs de treball que comporten la  
percepció de complements específics, o concepte equiparable la quantia del qual no supere  
el 30 per 100 de la seua retribució bàsica exclosos els conceptes que tinguen el seu origen  
en l'antiguitat (article 16, 1 i 4 de la llei 53/1984).

3.  S'exceptuen  de  la  prohibició  enunciada  en  l'apartat  1  de  l'article  16,  les  
autoritzacions de compatibilitat per a exercir com a Professor universitari associat en els  
termes  de  l'apartat  1  de  l'article  4,  així  com  per  a  realitzar  les  activitats  de  recerca  o  
assessorament al fet que es refereix l'article 6 d'aquesta Llei, salve per al personal docent  
no universitari a temps complet. (article 16, número 3 de la Llei 53/1984)

4. L'incompliment del que es disposa en les disposicions de la Llei 53/1984 (citada)  
serà sancionat conforme al règim disciplinari d'aplicació, sense perjudici de l'executivitat de  
la incompatibilitat en què s'haja incorregut.

Entre els supòsits en què el personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei pot  
compatibilitzar les seues activitats amb l'acompliment d'un segon lloc de treball en el sector  
públic està, conforme al que es disposa en l'article 3º-1 de la Llei 53/1984, el d'aquells casos  
en  què,  per  raó  d'interès  públic,  es  concedisca  prèvia  i  expressa  autorització  de  
compatibilitat  per  a  l'exercici  d'una segona activitat  en  aquest  sector,  que només podrà  
prestar-se en règim laboral, a temps parcial i amb durada determinada, en les condicions  
establides  per  la  legislació  laboral  i  sense  que  l'autorització  de  compatibilitat  supose  
modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs, a l'estricte compliment dels quals  
es condiciona aquesta autorització de compatibilitat. 

El Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la  
Llei de l'estatut Bàsic de l'Empleat Públic, modifica en la Disposició Final Tercera l'apartat  
primer de l'article  16 de la  Llei  53/1984,  de 26 de desembre,  que queda redactat  de la  
següent forma: 

“No  podrà  autoritzar-se  o  reconèixer-se  compatibilitat  al  personal  funcionari,  al  
personal eventual i al personal laboral quan les retribucions complementàries que tinguen  
dret  a percebre de l'apartat  b)  de l'article 24 del present  reial  decret  incloguen el  factor  
d'incompatibilitat al retribuït per aranzel i al personal directiu, inclòs el subjecte a la relació  
laboral de caràcter especial d'alta direcció .”

No obstant açò l'entrada en vigor d'aquest apartat està sotmesa a l'aprovació de la  
normativa de desenvolupament,  i  així  la Disposició Final Quarta estableix:  “La disposició  
final tercera del present reial decret produirà efectes en cada Administració Pública a partir  
de l'entrada en vigor del Capítol III del Títol III amb l'aprovació de les Lleis de Funció Pública  
de les Administracions Públiques que es dicten en desenvolupament d'aquest Estatut. Fins  
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que  es  facen  efectius  aqueixos  suposats  l'autorització  o  denegació  de  compatibilitats  
continuarà regint-se per l'actual normativa. 

Vist l'article 92 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció  
Pública Valenciana, que regula en el mateix sentit el règim de incompatibilitats dels empleats  
públics i estableix que en l'àmbit de les entitats locals la competència per a les declaracions  
de compatibilitat correspon al ple de la corporació. 

PROPOSTA D'ACORD

En conseqüència, i tenint en compte que la pretensió de l'interessat s'inclou entre les  
excepcions a la prohibició general de compatibilitat contemplada en la Llei 53/1984, en el  
seu article 3º, funció docent, no superant la dedicació el règim a temps parcial contemplat en  
el Real 598/1985, de 30 d'abril,  (article 14), que estableix el límit màxim fins a 30 hores  
setmanals per a considerar la jornada a temps parcial.

Els funcionaris que subscriuen proposen l'autorització de la compatibilitat de Javier  
Martín Olivares per a l'exercici de les seues funcions en el lloc d' economista responsable  
del Departament de Recursos Financers en aquest Ajuntament i com a professor associat  
en el Departament d'Economia i Ciències Socials en la Universitat Politècnica de València,  
extensió universitaria  d'Alcoi,  en horari de vesprada els dijous de 16 a 19 hores.”

Vist el  dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i  
d'Hisenda i Especial de Comptes de 22 de juliol de 2016.

L'Ajuntament en Ple per unanimitat dels vint regidors, ACORDA:

Primer. Aprovar  l'informe  proposta  emès  per  la  Sotssecretaria  i  per  la 
Directora d'Àrea de Règim Interior i, en conseqüència, autoritzar la compatibilitat de 
Javier  Martín  Olivares,  Economista  de la  Plantilla  de  Personal  Funcionari,  per  a 
l'exercici de les seues funcions en el lloc d' economista responsable del Departament 
de  Recursos  Financers  en  aquest  Ajuntament  i  com a  professor  associat  en  el 
Departament d'Economia i Ciències Socials en la Universitat Politècnica de València, 
extensió universitaria  d'Alcoi,  en horari de vesprada els dijous de 16 a 19 hores.”

Segon. Notificar el present acord a l'interessat i adonar del mateix al Regidor 
Delegat de Recursos Humans i al Regidor Delegat d'Hisenda.

Intervé Joan Josep García Terol, regidor del grup Bloc-Compromís. Afegeix 
que la petició del funcionari s'ajusta a la legalitat.

5é.-  EXP.  NÚM.  2057/2016,  MODIFICACIÓ  DE  L'ORDENANÇA FISCAL 
D'ÚS PRIVATIU DEL GRAN TEATRE DE XÀTIVA.

Vist l'informe de la Direcció d'Àrea Cultural, sobre modificació de l'Ordenança 
d'ús privatiu del Gran Teatre de Xàtiva, del tenor literal següent:
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“En relació amb l'expedient relatiu a la imposició i ordenació de la taxa per  
MODIFICACIÓ  ORDENANÇA FISCAL D'ÚS PRIVATIU  DEL GRAN TEATRE DE  
XÀTIVA, en compliment de la Provisió de l'Alcaldia de data 19 / juliol / 2016, emeto el  
següent informe-proposta de resolució, de conformitat amb l'establert en l'article 175  
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,  amb  base  als  
següents,

Vista la Provisió de l'Alcaldia de data 19 / juliol / 2016, es va emetre informe  
per  Secretaria referent al procediment a seguir i a la legislació aplicable.

Vist  que amb data 19 de juliol de 2016, i de conformitat amb la Provisió de  
l'Alcaldia de data 19 / juliol / 2016, s'ha emès informe tècnic - econòmic per a la  
imposició  i  ordenació de la  taxa per  MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL D'ÚS  
PRIVATIU  DEL  GRAN  TEATRE  DE  XÀTIVA  (supòsit  d'utilització  privativa  o  
aprofitament especial del domini públic local/supòsit de prestació de serveis públics  
o realització  de  activitats  administratives de competència local  que es  refereixin,  
afectin o beneficiïn de forma particular als subjectes passius).

Vist que en data 19 de juliol  de 2016, ha estat  lliurat  pels serveis tècnics  
municipals el projecte d'ordenança fiscal reguladora de la taxa per MODIFICACIÓ  
ORDENANÇA FISCAL D'ÚS PRIVATIU DEL GRAN TEATRE DE XÀTIVA.

Tenint en conter la legislació aplicable en aquesta matèria i que a continuació  
es relaciona:

— Els articles 15 al 21 i 24 i 25 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.
— Els articles 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les  
bases del règim local.
— El article 6 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus públics (concepte de  
taxa).

Atès  tot  l'anterior,  es  considera  que  l'expedient  ha  seguit  la  tramitació  
establerta en la legislació aplicable procedint la seva aprovació provisional pel Ple  
d'aquest Ajuntament, de conformitat amb el previst en l'article 47.1 de la Llei 7/1985,  
de  2  d'abril,  reguladora  de  les  bases  del  règim  local,  per  majoria  simple  dels  
membres presents.

Per  això,  de  conformitat  amb  l'establert  en  l'article  175  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,  qui  subscriu  eleva la  següent  
proposta de resolució:

Per tot açò exposat s’informa que el procediment a seguir es:

PRIMER. Aprovar provisionalment la MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL  
D'ÚS PRIVATIU DEL GRAN TEATRE DE XÀTIVA i  l'ordenança fiscal  reguladora  
d'aquesta,  [en  els  termes  en  que  figura  en  l'expedient/amb  la  redacció  que  a  
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continuació es recull:
 
“12. Preu públic per la utilització de les instal·lacions culturals de l’Ajuntament.
.....
Art 5é. La utilització de les instal·lacions culturals es regula així.
......
2) Gran Teatre

2.1:  Establiment.
L’Ajuntament De Xàtiva, fent ús de les facultats que amb aquesta finalitat li  

confereix  l’article  41  del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  text  refós  de  la  Llei  
Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  estableix  un  Preu  Públic  i  una  Taxa   pels  
conceptes següents:

a)  Preu  Públic  per  Assistència  a  les  activitats  culturals  i  artístiques  de  
promoció municipal programades en el Gran Teatre de Xàtiva.

b)Taxa per la cessió temporal dels locals, instal·lacions i equips existents al dit  
teatre.

2.2:. Obligació de pagament
2.2.1. Naix l’obligació de pagament pel present preu públic, amb l’adquisició  

de les localitats per als concerts i activitats i la Taxa, amb la sol·licitud i reserva de la  
cessió de les instal·lacions, serveis i equips existents al Gran Teatre.

2.2.2. Estan obligats al pagament les persones físiques que accedisquen als  
concerts  i  espectacles,  les  persones  físiques  o  jurídiques  que  utilitzen  les  
instal·lacions o en gaudisquen dels equips i serveis de les instal·lacions esmentades.

2.2.3.  En  el  supòsit  de  cessió  d’instal·lacions,  serveis  o  equips,  l’import  
corresponent serà abonat pels interessats al moment de confirmar la reserva per  
part de la regidoria de Gran Teatre.

2.3:  El  Preu  Públic  i  la  Taxa  regulats  per  la  present  ordenança  
s’exaccionarà de conformitat amb les tarifes següents:

2.3.1. PREUS DE TAQUILLA DELS ESPECTACLES: L’aprovació dels preus  
de taquilla per als espectacles de promoció municipal programats en el Gran Teatre  
o  altres  espais  de  la  ciutat  es  farà  per  part  de  la  Junta  de  Govern  Local  
simultàniament a l’aprovació de la programació corresponent.

2.3.2 TAXA PER CESSIÓ I ÚS DEL GRAN TEATRE
Les quanties diàries inicials de la cessió d'ús privatiu del Gran Teatre  

inclouen la cobertura d’una jornada de treball i utilització màxima de deu (10)  
hores. La Taxa s’exigirà en règim de liquidació

IMPORTS INICIALS

Taxa general per utilització del Gran Teatre per una jornada  
(inclou la cobertura de treball i utilització màxima de 10  

1420,50€
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hores)
Per cada hora sobre les 10 h. de la jornada
Per la  realització  de dues sessions obertes  al  públic  a  la  

mateixa  jornada  independentment  del  nombre  d’hores  
totals

Dia afegit

142,00€

Preu +15%
710,25€

 Activitat  d’assaig,  activitat  interna,  funció  per  a  
gravació,  muntatge o preparació tècnica sense obertura al  
públic
 Dia afegit

300,00 €

150,00€

DESCOMPTES
a) L’ús del Gran Teatre per part de les institucions o entitats sense ànim  

de  lucre,  més  representatives  del  municipi  i  inscrites  al  Registre  
d’Associacions Municipals, es regularà en l’àmbit dels convenis de caràcter  
anual  que se  subscriguen  o  es  tinguen formalitzats  amb l’Ajuntament.  En  
aquest cas i tenint en compte que els convenis es renoven anualment i que la  
seua firma es demora en el temps fins a l'aprovació del pressupost amb la  
corresponent  consignació pressupostària,  no serà aplicable el  que disposa  
l'article 2.3. La liquidació que corresponga es practicarà a la vista del conveni  
que es firme cada any. Si el conveni no estiguera firmat al 31 d'agost de cada  
exercici,  es practicarà la liquidació corresponent.  Això no obstant,  aquelles  
entitats o col·lectius, amb personalitat jurídica pròpia, no subjectes a convenis  
anuals amb l’Ajuntament, podran fer ús de les instal·lacions del Gran Teatre  
de forma gratuïta com a màxim una vegada a l’any, sempre prèvia conformitat  
de l’Ajuntament en funció de la  programació pròpia i  amb la  condició que  
l’accés a l’espectacle siga de franc o que la recaptació es destine a causes  
benèfiques. Les condicions concretes per a aquest tipus de cessió quedaran  
regulades  al  Reglament  d’Utilització  del  Gran  Teatre  de  Xàtiva.  Totes  les  
sessions gratuïtes (conveni o benèfiques) s'entendran fetes per una jornada  
(10 hores).

b) Descompte d’un 25% per la utilització del Gran Teatre mitja jornada:  
exclusivament de matí o de vesprada i 6 h com a màxim. No serà aplicable  
els divendres, festius i vespres de festius.

c) Descompte d’un 15% per la utilització del Gran Teatre a la franja  
horària compresa entre el  Dilluns a les 08:00h i el dimecres a les 24.00h.  
Excepte festius i vespres de festius.

2.3.3. S’estableix el rescabalament per despeses ocasionades a l’Ajuntament 
quan posteriorment a la cessió de l’ús, les instal·lacions no es troben en les mateixes  
condicions en què es van cedir. A tal fi, en les cessions per a ús privatiu del Gran  
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Teatre , tant mitjançant preu públic com si no, s’estableix un dipòsit de 300€, que  
serà retornat a l’entitat organitzadora de l’acte a la finalització de l’actuació i prèvia  
revisió de les instal·lacions del Gran Teatre per part del personal propi.
El  desenvolupament  d’aquestes  ordenances  i  les  seues  aplicacions  concretes  
quedaran establertes al Reglament del Gran Teatre de Xàtiv (BOP 17/5/2016)”.

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la  
seva exposició en el taulell d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la  
Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran  
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.

TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a  
l'expedient,  en el  termini  indicat  anteriorment,  que l'acord és definitiu,  en base a  
l'article 17.3 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.”

Vist l'informe emés per la Interventora General en el  que s'expresa que la 
proposta del tex de l'ordenança fiscal s'ajusta a la legislació vigents dels articles 20 i 
següents i que l'estudi econòmic també s'ajusta al disposat en els articles 24 i 25 del  
TRLRHL i demostra que els ingressos previstos no superen el cost del servei.

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

Primer.  Aprovar provisionalment la modificació ordenança fiscal d'ús privatiu 
del  Gran teatre de Xàtiva,  quedant  el  text  conforme consta en la  part  expositiva 
d'este acord

Segon. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la 
seva exposició en el taulell d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimen oportunes.

Tercer. Considerar,  en  el  supòsit  que  no  es  presenten  reclamacions  a 
l'expedient,  en el  termini  indicat  anteriorment,  que l'acord és definitiu,  en base a 
l'article 17.3 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.

Intervé primerament Juan Giner Company, portaveu del grup Ciudadanos, qui 
demana informació sobre el que es recauda en realitat del teatre en relació amb el 
que costa. A més a més, se li genera el dubte sobre si la actual regulació podria 
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generar algun tipus de discriminació.

En segon lloc, Alfred Boluda Perucho regidor del grup Esquerra Unida, diu que 
la taxa es modifica per la entrada en vigor del reglament del Gran teatre de Xàtiva, i 
que calia armonitzar el reglament amb el pagament per l'ús privatiu. Afegeix que s'ha 
fet un estudi de cost d'apertura per una sessió de un dia per deu hores i que no s'ha 
pujat  la  taxa.  S'asumeix  la  regulació  perque  es  pretèn  donar  suport  a  l'activitat 
cultural  local  i,  al  mateix  temps,  fomentar-lo.  Finalment,  diu  que  no  veu  cap 
discriminació i recomana a Juan Giner Company la llegida del reglament.

Seguidament,  Ignacio  Reig  Sanchis,  portaveu  del  grup  municipal  PSOE, 
comenta que es regula de forma clara la utilització del teatre congelant la taxa i que 
es compleix el compromís de facil.litar l'ús a entitats representatives locals.

Per últim, Juan Giner Company, portaveu del grup Ciudadanos, contesta a 
Alfred Boluda Perucho, regidor del grup Esquerra Unida, dient-li que s'alegra de que 
no hi haja discriminació.

6é.-  EXP.  NÚM.  735/2005,  RESOLUCIÓ  D’ALEGACIONS  I  APROVACIÓ 
DEFINITIVA DE LA DEROGACIÓ DEL PLA PARCIAL I PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
DEL SECTOR I-1 CANYOLES

Per acord plenari de data 3 de maig del 2007 es va aprovar el Pla Parcial del 
Sector I-1 Canyoles, aprovació junt a la normativa publicada en el BOP de data 4 
d'octubre del 2007.

Per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de febrer del 2008 es va 
aprovar el projecte d'urbanització del Sector i el 9 d'agost del 2008 es va firmar el  
conveni urbanístic entre l'agent urbanitzador i l'Ajuntament per a la urbanització del 
Sector.

Per acord plenari de data 3 de febrer del 2012, es va acordar incoar expedient 
per  a  la  resolució  de  l'adjudicació  del  programa,  atés  que  per  part  de  l'agent 
urbanitzador no s'havia aportat el preceptiu projecte de reparcel·lació en els terminis 
màxims que establia el conveni firmat amb l'Ajuntament.

El 8 de maig del 2012 es va remetre ofici (de conformitat amb el que disposa 
l'article 143.4 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística 
Valenciana, i  art.  342 del  decret   67/2006,  de 19 de maig,  del  Consell,  pel  qual 
s'aprova  el  Reglament  d'Ordenació  i  Gestió  Territorial  i  Urbanística)  al   Consell  
superior de Territori i urbanisme de la Comunitat Valenciana, sol·licitant el preceptiu 
informe, previ a la resolució del contracte. La Conselleria d'infraestructures, territori i 
urbanisme va resoldre, en data 19 de setembre del 2102, informar favorablement la 
resolució de l'adjudicació del programa.

Per acord plenari de data 3 de novembre del 2012, es va resoldre aprovar 
definitivament la  resolució  de l'adjudicació del  Programa d'Actuació Integrada del 
polígon industrial I-1 Canyoles.

A la vista d'eixos antecedents i de la paralització total de l'activitat urbanística 
en el sector, en data 28 de novembre de 2015, el Ple de la Corporació Municipal va  
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acordar aprovar inicialment la derogació del Pla Parcial i la revocació del Projecte 
d'Urbanització del  sector,  a  l'efecte de procedir  a  la  seua desprogramació de tal  
forma que el sòl afectat pel sector industrial retorne a la qualificació original que li  
atorgava el Pla General d'Ordenació Urbana de 29 de març del 2000, açò és, el de 
SÒL  URBANITZABLE,  ÚS  DOMINANT  INDUSTRIAL,  SENSE  PROGRAMACIÓ. 
Aquest acord es va realitzar en execució de l'ejercici  de la postestat d’ordenació 
territorial  i  urbanística que ostenta aquesta Administració,  motivat  (de conformitat 
amb ho dispós a l’art. 4.1 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, per el  
que s’aproba el text refós de la Llei del Sol i Rehabilització Urbana), expressant els 
interessos generals als quals serveix, i a l'efecte de:

- Regularitzar per motius estrictament d'interès públic, les diferències entre 
els valoracions cadastrals de sòls programats i sòls sense programació.

- Per la paralització de l'activitat urbanitzadora, sense que és preveja el seu 
inici a curt o mitjà termini, la qual cosa implica una contradicció en els usos 
agraris que mantenen els parceles afectades en l'actualitat i l'us industrial 
que li atribueix el vigent Pla General.

- Per  la  inviabilitat  de  l'ejecució  de  les  obres  d’urbanització  i 
desenvolupament del PAI en tant no estigen resoltes les noves exigencies 
de l'empresa subministradora Iberdrola, donat que la magnitud d’aquestes 
impossibiliten els obres del sector i suposen un increment dels despeses 
d’obra superior al permés en la llei per a les retasacions de càrreges i 

- Pel canvi de criteri de la nova corporació municipal en el desenvolupament 
urbanístic que deu portar la ciutat.

L'expedient  ha  estat  sotmés  a  informació  pública  mitjançant   la  seua 
notificació a les persones afectades pel Sector i la seua publicació en el Diari Oficial  
de la Comunitat Valenciana núm. 7710 de data 2 de febrer de 2016, en el periòdic  
Levante de data 28 de gener de 2016 i en el tauló edictal únic del Butlletí Oficial de 
l'Estat núm. 103 de data 29 d'abril de 2016 , durant un període de quaranta-cinc dies.

Durant  el  període  d'informació  pública  s'han  presentat  tres  al·legacions 
d'idèntic contingut, a nom de D. Juan Luz Tormo (registre d'entrada 1526 de 23 de 
febrer de 2016), Centre de Jardineria i paisatgisme Quercus S.L. (registre d'entrada 
1527  de  23  de  febrer  de  2016)  i  Associació  de  propietaris  Canyoles  (registre 
d'entrada 1545 de 23 de febrer de 2016).

Vist  l'informe  proposta  emés  pel  Departament  d'Urbanisme  analitzant  les 
al·legacions  presentades  proposant  la  desestimació  de  les  mateixes  pels  motius 
detallats en el mateix i, en conseqüència, proposant així mateix l'aprovació definitiva 
de la  derogació  del  pla  parcial  i  revocació  del  projecte  d'urbanització  del  Sector 
industrial I-1 Canyoles.

L’esmentat  informe  proposta  ha  segut  fiscalitzat  de  conformitat  per 
l’Intervenció Municipal.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment i Seguretat, de 21 de 
juliol  de  2016,  proposant  al  Ple  de  la  Corporació  l’aprovació  definitiva  de  dita 
derogació.

L'Ajuntament en Ple per unanimitat dels vint regidors, ACORDA:
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Primer. Aprovar  definitivament  la  derogació  del  Pla  Parcial  i  revocació  del 
projecte d'urbanització del Sector industrial I-1 Canyoles, aprovats per acord plenari 
de data 3 de maig del 2007 i per acord de la Junta de Govern Local d'11 de febrer  
del 2008, respectivament, procedint a la seua desprogramació i a la seua qualificació 
inicial de Sòl urbanitzable ús dominant industrial no programat.

Segon. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província.

Tercer. Notificar el present acord als interessats en el procediment.

Juan Giner Company, portaveu del grup Ciudadanos, manifesta que es tracta 
d'expedients reiterats en el  mateix sentit  fruit  d'una determinada época de gestió 
urbanística.

Després, Cristina María Suñer Tormo, portaveu del Grup Compromís, diu que 
són expedients que vénen des de fà onze anys, que es possa fí a un criteri i model 
urbanístic que el actual govern no comparteix. A més a més, l'ordenació del territori 
és una potestat municipal de la que ara es fà ús i el desenvolupament massiu de tots 
els  P.A.I.  no  corresponia  a  l'interès  públic.  Per  tant,  es  tanca  un  cercle.  Les 
alegacions es van desestimar (encara que moltes d'elles es compartien) per què 
tornar la classificació a sòl rústic és un pas que hi haurà que tornar a partir d'ara.  
Finalment diu que es complix amb la paraula donada i que es seguirà pel mateix 
camí amb altres P.A.I.

En tercer lloc, Miquel A. Lorente López, portaveu del grup Esquerra Unida, 
intervé  comentant  que  aquest  expedient  respon  al  paradigma  del  que  fou  el 
desenvolupament exagerat  que, a mes, portà fiscalitat  injusta. Ara els propietaris  
pagaran el que procedeix. És una realitat ficticia degut a que els terrenys mai han 
deixat de ser rústics encara que legalment foren urbanitzables. També diu que es 
tracta de reconduir la especulació cap a l'economia productiva, i que mentres que no 
es colmaten els polígons no té sentit més programació nova. Finalment fà referència 
a que aquest cas és l'exemple de tot el que ha ocorregut i que tots els expedients  
han supossat molts costos als ciutadans quan el que es gestionava era l'interès de 
particulars i ara, finalment, la legislació no permet cobrar-los.

Finalment,  Ignacio  Reig  Sanchis,  portaveu  del  grup  municipal  PSOE, 
assenyala  que  la  derogació  del  Pla  Parcial  prové  del  moment  en  que  alguns 
pensaven que la especulació era un negoci infinit. Canyoles és el que sempre ha 
sigut, sòl agrícola. Però durant onze anys tot han sigut conflictes i fiscalitat abussiva. 
Per últim, destaca que ara el paisatge està ple de problemes i víctimes i tot per falta 
de planificació, encara que es va avisar del que passaria i no es va fer cas, aixì que 
ara toca gestionar la situació, que es allò que el Govern está fent.

7é.- EXP. NUM. 152/2006, INICI D’EXPEDIENT PER A LA DEROGACIÓ DEL 
PLA DE REFORMA INTERIOR “LES MURALLES”
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Per acord del Ple d'este Ajuntament de data 5 d'abril del 2007, es va acordar 
aprovar el Pla de Reforma Interior per a la urbanització i posterior edificació de la  
Unitat d'Execució Única del sector Les Muralles del sòl urbà de Xàtiva, d'acord amb 
l'Alternativa  Tècnica,  projecte  d'urbanització  i  proposició  jurídic  econòmica 
presentada,  amb  els  condicionants  impostos  en  els  informes  tècnics  i  jurídics 
incorporats a l'expedient. Igualment es va acordar l'adjudicació de la condició d'agent 
urbanitzador  per  al  desenvolupament  del  Programa  al  proponent  del  mateix,  la 
mercantil  Guissopet Gestió S.L. Tal acord va ser publicat en el Diari Oficial de la 
Comunitat Europea de 14 de juny del 2007.

Amb posterioritat a tal tràmit, i a  causa de la crisi econòmica, que va afectar 
d'una  manera  excepcional  al  sector  de  la  construcció,  es  va  paralitzar  el 
desenvolupament  del  programa,  sense  que  les  mesures  d'impuls   i  implantació 
estratègiques  a  les  actuacions  de  desenvolupament  urbanístic,  aconseguiren 
garantir  la  viabilitat  del  mateix.  Com a conseqüència  d'això,  no es  van arribar  a 
complir els condicionants impostos en l'acord d'adjudicació; no es va subscriure el 
preceptiu  contracte  ni  es va  aportar  el  projecte  d'urbanització  i  reparcel·lació  del 
sector. Este escenari econòmic no va poder resoldre's amb l'ampliació de terminis 
per a l'execució de programes urbanístics i va suposar amb caràcter general una 
important paralització en el creiximent urbanístic que s'havia iniciat amb l'aprovació 
del  Pla  General.  S'estima  que  van  concórrer  en  el  seu  dia  circumstàncies 
extraordinàries que exigien la necessitat de paralitzar el desenvolupament del PRI, 
atés que el seu inici no era econòmicament sostenible i l'interés general exigia la 
seua paralització com a mesura més adequada.

Posteriorment,  per acord plenari  d'este Ajuntament,  de data 3 de març de 
2016,  es va resoldre aprovar  definitivament la caducitat  del  Programa d'Actuació  
Integrada i com a conseqüencia la resolució de l'adjudicació de la condició del Agent 
Urbanitzador de la Unitat d'execució única del sector "P.R.I. Les Muralles"

A la vista d'eixos antecedents i de la paralització total de l'activitat urbanística 
en el sector, de lo que es tracta és de derogar el Pla de Reforma Interior (PRI),  
aprobat pel Ple d'este Ajuntament de data 5 d'abril del 2007, de tal forma que el sòl 
afectat pel  sector retorne a la qualificació original  que li  atorgava el  Pla General  
d'Ordenació Urbana de 29 de març del  2000, açò és, el  de SÒL URBA. Pla de 
reforma interior "Les Muralles" sense programació.

El  requeriment  de  la  regidoria  d'Urbanisme  porta  causa  de  la  resolució  i  
caducitat de l'adjudicació del programa. 

La proposta de la Regidoria d’Urbanisme se efectua:
- Per  motius  estrictament  d'interés  públic.  No  te  sentit  mantindre  la 

programació  efectuada  per  un  tercer  (agent  urbanitzador),  habent-se 
declarat la caducitat del programa.

- Limita  les  noves  estratègies  d'actuació  de  desenvolupament  urbà 
sostenible que preten la corporació, especialment en el cas de continuitat 
de trama urbana i la seua conexió amb el área del casc antic. 

- Per la paralització de la activitat urbanitzadora, sense que es preveja el 
seu inici a curt o mitjà termini.

- Pel canvi de criteri de la nova corporació municipal en el desenvolupament 
urbanístic que deu portar la ciutat.

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 7, DE 30 DE JULIOL  DE 2016

18



Sent  una  derogació  de  una  disposició  de  caràcter  general,  se  regirà  pels 
mateixos tràmits que per a la seua aprovació.

Considerant el que disposa la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, art.44.5 i 
57.

Vist l'informe proposta emés pel Departament d'Urbanisme proposant aprovar 
inicialment la derogació del Pla de Reforma Interior del Sector "Les Muralles.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment i Seguretat, de 21 de 
juliol  de 2016, proposant al  Ple de la Corporació l’aprovació inicial  de l’expedient 
sobre dita derogació.

L'Ajuntament en Ple per unanimitat dels vint regidors, ACORDA:

Primer.  Aprovar  inicialment   la  derogació  del  Pla  de  Reforma  Interior  del 
Sector "Les Muralles", aprovat definitivament  per acord plenari de data 5 d'abril de 
2007, als efectes de procedir a la seua desprogramació i a la seua qualificació inicial 
de SÒL URBA. Pla de reforma interior "Les Muralles" sense programació.

Segon.  Sometre  el  present  acord  al  tràmit  d'Informació  pública  durant  un 
mínim de quaranta-cinc (45) dies, per mitjà de la notificació a les persones afectades 
per l'inici del procediment i la publicació d'anuncis en el Diari Oficial de la Comunitat  
Valenciana i  en premsa escrita. Durant tal període s’atendrà als interessats en el 
departament  d'urbanisme  municipal  i  es  podran  presentar  les  al·legacions  que 
s'estimen procedents.

Inicia  les  intervencions,  Cristina  María  Suñer  Tormo,  portaveu  del  Grup 
Compromís.  Torna  a  comentar  que  aquest  expedient  té  la  mateixa  situació  que 
l'anterior, és a dir, la seua data és de fà 10 anys enrrere. Continúa dient que es un 
exemple de negligencia en la tramitació i de falta de criteri urbanístic del legislador 
estatal i autonòmic i de falta de projecte de Ciutat de l'anterior Govern. L'únic criteri  
fou l'interès particular del propietari del solar. De manera que qualsevol proposta que 
es realitze en aquest aspecte deurá ficar en valor el Casc Antic i, al mateix temps, 
cohesionar la trama urbana. Afegeix que aquest és l'interès públic i eixa és la seua 
responsabilitat,  i  que  el  sector  Albaida  està  previst  per  a  desprogramar-se 
inmediatament.

En segon lloc, Miquel A. Lorente López, portaveu del grup Esquerra Unida, 
destaca  que  de  nou  es  un  altre  P.A.I.  paralitzat  per  la  punxada  de la  bambolla 
inmobiliaria,  i  que,  a  més a més,  s'incompleixen els  terminis  i  els  compromisos. 
També diu que és el moment de programar quin és el futur de la trama de la Ciutat i  
el  model  de sostenibilitat  que es busca. Conclou dient  que de nou grans costos 
generats i un empresari que no els reintegrarà.

A continuació,  Ignacio  Reig  Sanchis,  portaveu  del  grup  municipal  PSOE, 
també  comenta  que  és  altre  projecte  fallit  pera  apuntar  en  la  gestió  del  PP. 
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Considera increible que aquest P.A.I. encara continue vigent i que opina que l'epai 
Muralles ofereix moltes possiblitats, però en un sentit completament oposat.

8é.- EXP. NÚM. 984/2006, INICI D’EXPEDIENT PER A LA DEROGACIÓ DEL 
PLA DE REFORMA INTERIOR I  PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR 
“PAPELERA SAN JORGE”

Per acord de la Junta de Govern Local d'este Ajuntament de data 7 d'abril del  
2008,  es  va  acordar  aprovar  el  Pla  de  Reforma  Interior  per  a  la  urbanització  i 
posterior edificació de la Unitat d'Execució Única del sector "Paperera Sant Jordi" del 
sòl urbà de Xàtiva. Tal acord va ser publicat en el BOP núm. 277 de 23 de setembre 
de 2008 i les seues normes urbanístiques en el BOP 233 de 30 de setembre de 
2008.

Per acord de la Junta de Govern local de data 10 d'agost de 2009, es va 
aprovar  definitivament  el  projecte  d'urbanització  i  condicionats  el  projecte  de 
reparcel.lacio i el conveni urbanístic per a l'execució del programa.

Amb  posterioritat  a  tal  tràmit,  es  va  paralitzar  el  desenvolupament  del 
programa, a conseqüencia de la inactivitat de l'agent urbanitzador, al no haver-se 
presentat  nou projecte de reparcel·lació  ni  nou conveni  en  què s'inclogueren les 
modificacions exigides en l'acord d'aprovació. Posteriorment, per acord plenari d'este 
Ajuntament, de data 3 de març de 2016, es va resoldre aprovar definitivament la 
caducitat del Programa d'Actuació Integrada i com a conseqüencia la resolució de 
l'adjudicació de la condició del Agent Urbanitzador de la Unitat d'execució única del 
sector "P.R.I. Paperera Sant Jordi"

El  requeriment de la regidoria d'Urbanisme porta causa de la resolució de 
l'adjudicació del programa.

De conformitat amb lo dispós a l’art. 4.1 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 
30 d’octubre,  per  el  que s’aproba el  text  refós de la Llei  del  Sol  i  Rehabilització 
Urbana,  el  ejercici  de  la  postestat  d’ordenació  territorial  i  urbanística  deurá  ser 
motivat, amb expresió dels interesos general a que serveix.

La proposta de la Regidoria d’Urbanisme se efectua:
- Per  motius  estrictament  d'interés  públic.  No  te  sentit  mantindre  la 

programació  efectuada  per  un  tercer  (agent  urbanitzador),  habent-se 
declarat la caducitat del programa.

- Limita  les  noves  estratègies  d'actuació  de  desenvolupament  urbà 
sostenible que preten la corporació, especialment en el cas de continuitat 
de trama urbana i la seua conexió amb la ciutat.

- Per la paralització de la activitat urbanitzadora, sense que es preveja el 
seu inici a curt o mitjà termini.

- Pel canvi de criteri de la nova corporació municipal en el desenvolupament 
urbanístic que deu portar la ciutat.

Sent  una  derogació  de  una  disposició  de  caràcter  general,  se  regirà  pels 
mateixos tràmits que per a la seua aprovació.

Considerant el que disposa la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, art.44.5 i 
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57.
Vist l'informe proposta emés pel Departament d'Urbanisme proposant aprovar 

inicialment la derogació del Pla de Reforma Interior del Sector "Papelera San Jorge”.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment i Seguretat, de 21 de 

juliol  de 2016, proposant al  Ple de la Corporació l’aprovació inicial  de l’expedient 
sobre dita derogació.

L'Ajuntament en Ple per unanimitat dels vint regidors, ACORDA:

Primer. Aprovar inicialment  la derogació del Pla de Reforma Interior (PRI), 
aprovat per la Junta de Govern Local d'este Ajuntament de data 7 d'abril del 2008 i el 
projecte d'urbanitació aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 10 d'agost 
de  2009  del  Sector  “Papelera  San  Jorge”,  als  efectes  de  procedir  a  la  seua 
desprogramació  i  a  la  seua  qualificació  aprovada  per  la  Comisió  Territorial 
d'Urbanisme de data 15 de decembre de 2005, de  SÒL URBA RESIDENCIAL DE 
BAIXA DENSITAT. Pla de reforma interior "Papelera San Jorge", sense programació.

Segon. Sometre  el  present  acord  al  tràmit  d'Informació  pública  durant  un 
mínim de quaranta-cinc (45) dies, per mitjà de la notificació a les persones afectades 
per l'inici del procediment i la publicació d'anuncis en el Diari Oficial de la Comunitat  
Valenciana i  en premsa escrita. Durant tal període s’atendrà als interessats en el 
departament  d'urbanisme  municipal  i  es  podran  presentar  les  al·legacions  que 
s'estimen procedents.

Primerament,  intervé  Cristina  María  Suñer  Tormo,  portaveu  del  grup 
Compromís. Manifesta que és altre clar exemple d'especulació urbanística degut a 
que el que era industrial aïllat va passar a residencial amb l'únic objectiu de guanyar 
diners. Es posiciona en contra de que es realitzen zones residencials aïllades del 
casc  urbà  per  què  sols  generen  conflictes  i  gastos,  i  també  diu  que  la  realitat 
demostra que aquestos nuclis aïllats (tant en Bixquert com a l'est de la Ronda) no 
deuen tornar a repetir-se. Recorda que la plusvalua estimada en el seu moment es 
va calcular entre 700,000 i 1 milió d'euros pel canvi de calificació i que la voluntat del 
equip de Govern no es seguir amb aquest model mentres dins del casc urbà hi ha 
milers de metres de solar buits. Tot açò, diu, no ha beneficiat en res a la ciutat, el que 
pretenia  l'anterior  Govern  era  beneficiar  a  particulars.  Finalment  van  tancant-se 
expedients.

Miquel A. Lorente López, portaveu del grup Esquerra Unida, reflexa que el 
punt de partida, després de la festa de la rajola, es aquest acord, on tot l'anterior es 
va fer amb la majoria del PP acordat amb el vot contrari dels regidors de la oposició. 
Tot  açò per a afavorir  a empresaris amics sense sentit  i  sense criteris,  on tot  el  
projecte es una mera especulació, tot una vertadera estafa sense conseqüències.

Finalitzant  les  intervencions,  Ignacio  Reig  Sanchis,  portaveu  del  grup 
municipal PSOE,  expressa que la transformació de industrial cap a residencial va 
tindre com a objectiu construir viviendes i dotacions que no s'han fet. Seguint amb 
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açò diu que s'adjudicà un P.A.I. a una empresa sense experiència i a un empresari 
relacionat amb el PP que obtingueren un prestec de 10 milions d'eruos i encara res 
s'ha fet. Per a acabar, diu que és un cas d'especulació de manual que han pagat 
entre tots els ciutadans, un cas d'espoli sense conseqüències.

9é.- 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 264 al 320 (corresponents al mes de juny de 2016)

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.

10º.-  DACIÓ  DE  COMPTE  MATÈRIES  DELEGADES  EN  LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL, SI ESCAU, RATIFICACIÓ PEL PLE.

No hi ha cap assumpte a tractar.

11º.- ASSUMPTES NO DICTAMINATS / MOCIONS

11.1.-  MOCIÓ  CONJUNTA  DE  TOTS  ELS  GRUPS  MUNICIPALS  PER 
ADHERIR-SE AL CODI DE BON GOVERN

Al  no  haver  estat  dictaminat  previament  l'expedient  per  la  corresponent 
Comissió informativa es somet la ratificació de l'inclussió del punt en l'ordre del dia, 
ratificació que el plenari acorda per unanimitat. La proposta conjunta diu el següent:

Les nocions d'ètica pública i bon govern són presents de diferents maneres 
des del  pensament polític  clàssic i  es relacionen amb la qualitat  institucional  i  la 
rendició de comptes. Així, l'establiment de mecanismes eficaços de control del poder 
i d'ètica pública s'evidencien com a elements clau per a la prevenció de la corrupció i 
per generar vincles de confiança entre la ciutadania i les institucions. 

En els últims anys l’aplicació de normes ètiques o codis de bon govern ha 
estat assumida en diferents països amb alta qualitat democràtica i per organitzacions 
internacionals com ara les Nacions Unides, l'Organització per a la Cooperació i el  
Desenvolupament Econòmic, el Consell de Europa o la Unió Europea. Aquests codis 
cal concebre’ls com a instruments orientats a la prevenció i persuasió i no com a 
eines de dissuasió dels seus destinataris i destinatàries. 

Seguint aquesta tendència adquirida per altres països en el nostre entorn ha 
estat en els últims anys quan ha proliferat l'elaboració d'aquest tipus de normes o 
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codis també reflectits a altres textos com ara lleis en matèria de transparència. 
És evident  que la  solvència pel  que fa  a l’ètica i  honestedat  de la  classe 

política ha trontollat en els darrers temps. És necessari, doncs, que des dels governs 
de  les  diferents  administracions  fem pedagogia  i  donem exemple  amb la  nostra 
gestió diària anant més enllà del que suposa acomplir amb la legalitat. 

El Decret, del Consell de 6 de maig, pel qual aprova el Codi de Bon Govern és 
per tant una eina de regeneració democràtica que implica el compromís de promoure 
la  participació,  el  progrés,  la  justícia  social,  la  llibertat,  l'honestedat,  la  decència 
política i la confiança de la ciutadania en les seves institucions.

Aquest Codi pretén ser un instrument que guie les actuacions dels membres 
del  Consell  i  de  les  persones  que  ocupen  els  alts  càrrecs  per  afavorir  el 
desenvolupament  d'unes  administracions  públiques  més  íntegres.  Partint  de 
l'obligació de respectar la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia i la resta de 
l'ordenament jurídic, mitjançant el present Codi es busca que els subjectes als quals 
afecta es regisquen per l'exemplaritat de comportament.

L’acompliment d’aquest codi és obligat per al Consell i alts càrrecs, mentre 
que en el cas de membres de corporacions locals, com ara els integrants del plenari 
d’aquest  ajuntament  de  Xàtiva,  és  voluntari.  Tot  i  això,  atenent  que aquest  Codi 
inclou al mateix temps valors generals, principis ètics i normes emmarcades en la 
gestió eficient i responsable,mfet que inclou la tasca exercida per qualsevol càrrec 
públic de naturalesa executiva, considerem més que convenient la nostra adhesió a 
aquest Codi.

En  l'exercici  de  les  nostres  funcions  i  competències  hem  de  contribuir  al 
prestigi, la dignitat i la imatge de la institució a la qual representem i hem de procurar  
amb la nostra conducta ser una referència per a la ciutadania a la qual representem. 
Per  a  això,  hem d'actuar  de  manera  exemplar  tot  fent  servir  adequadament  els 
recursos públics i administrant-los amb sobrietat limitant, en tot cas, les despeses.

L'Ajuntament en Ple per unanimitat dels vint regidors, ACORDA:

Primer. Instar a tots els regidors de la corporació municipal, en tant que és un 
acte individual i voluntari, a adherir-se al Codi de Bon Govern aprovat pel Consell.

Segon.  Posar a disposició de la ciutadania el Codi de Bon Govern a través 
d’un enllaç al web municipal.

Tercer. Celebrar un acte públic d’adhesió.

Quart. Traslladar  aquests acords i l’adhesió al govern de la Generalitat.

Inicia  el  torn  d'intervencions  Juan  Giner  Company,  portaveu  del  Grup 
Ciudadanos, qui comprén que açò pot aportar-hi certa dignitat a la classe política, 
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però es lamenta de que ja no serveix per als que ja s'han aprofitat. Diu que el millor  
haguera sigut no tindre que aprovar-ho, que es voluntari i individual però espera que 
es complisca. A més a més, relaciona els aspectes més importants i, per acabar, diu 
que ja que es va presentar de forma unànime que no veu bé que Compromís s'haja 
apropiat la iniciativa.

En segon lloc, María José Pla Casanova, portaveu del Grup Popular vol afegir  
que tots  els  regidors del  PP van a  adherir-se  i  agraeix  a  Compromís  que l'haja 
compartit.

Després,  Joan  Josep  García  Terol,  regidor  del  grup  Bloc-Compromís, 
manifesta que és una iniciativa de Compromís, que agraeix que s'hajen adherit tots i 
que com a tal iniciativa l'han possibilitat cada vegada més regidors valencians que 
van adherint-se. També expressa que l'exemplarietat és un valor imprescindible i que 
el que ha passat en el futur no pot tornar a ocorrer. Després comenta que moltes 
iniciatives de Compromís s'han aprovat en aquest sentit i acaba dient que el ciutadà 
ha de percebre que els càrrecs públics estan per a servir-li i no per a servir-se a ells  
mateixos. També fà un repàs de les conductes que no son acceptables.

En quart lloc, Miquel A. Lorente López, portaveu del Grup Esquerra Unida, 
comenta que la iniciativa és positiva però que l'honradesa es suposa més enllà d'una 
firma i  que el  càrrec públic ha de ser exemplar en tots els seus aspectes vitals.  
Destaca  també  que  es  bò  que  s'escriga  però  que  és  millor  que  s'interioritze. 
Finalment  diu  que des de EU es subratlla  l'article  11,  sol.licitant  que els  càrrecs 
públics no participen en actes religiosos, i  l'article 21.3 sobre publicitat institucional, 
que ha de portar a no sufragar mitjans de comunicació en benefici partidista.

Ignacio  Reig  Sanchis,  portaveu  del  grup  municipal  PSOE,  tanca  el  torn 
d'intervencions dient que està a favor, i que es una iniciativa del Govern Valencià que 
fan pròpia. També diu que cal apel.lar a la responsabilitat personal de cada regidor.

12é.- DESPATX EXTRAORDINARI

12.1.- MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS 
PSOE,  EUPV:AC,  I  CIUDADANOS PER A SOL·LICITAR INFORME Al  JUTJAT 
D'INSTRUCCIÓ  Nº  18  DE  VALÈNCIA  EN  RELACIÓ  AMB  LA  MERCANTIL 
INDITEC, SA.

Acabats els assumptes inclosos en l'Ordre del Dia, el Secretari de la sessió va 
advertir  que la inclusió de qualsevol altre assumpte en l'Orde del Dia requeria la 
justificació prèvia i declaració d'urgència per majoria absoluta del número legal de 
membres de la Corporació Municipal, de conformitat amb el que establix l'art. 51 RD. 
Leg. 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions  vigents 
en matèria de Règim Local i l'article 82 del RD 2.568/1986 de 28 de novembre, pel 
qual  s'aprova el  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de  les 
Entitats Locals.
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El Sr. Alcalde explica els antecedents de la moció i el seu contingut, així com, 
proposa  previa  justificació  la  declaració  d’urgència  de  l’assumpte  que  tot  seguit 
s’assenyala,  votant a favor la totalitat dels vint-i-un membres presents.

Seguidament  el  Secretari  de  la  sessió  procedeix  a  la  lectura  de la  moció 
presentada amb el tenor literal següent:

“-Que amb data 4/7/2016, l'Ajuntament de Xàtiva fou objecte per part de la 
UCO de la Guardia Civil,  d'un requeriment  per  a que li  entregara, d'entre altres,  
documentació de diversos expedients de contractació administrativa, amb relació a 
una causa penal, que es tramita al Jutjat d'Instrucció nº 18 de València.

-Que entre els expedients complets, que se li entregaren a la UCO, es troba el 
de l'adjudicació del servei de recollida de residus sòlids, licitat i otorgat a l'any 2012, i 
que fou adjudicat a INDITEC, S.A.

-Que actualment s'està tramitant l'expedient de contractació administrativa del 
servei de netetja d'edificis públics.

-Que el  passat  dilluns  dia  25/7/2016,  la  Mesa de Contractació  va  acordar 
realitzar la  classificació de les empreses licitadores amb proposta de resolució  a 
favor  d'INDITEC,  S.  A.,  del  que es  deriva  que el  ple,  una vegada acomplits  els 
tràmits oportuns, haurà d'adjudicar-li el contracte i iniciar una nova relació de serveis.

-Que, atès que les diligències que se segueixen en el Jutjat d'Instrucció nº 18 
de València es troben sota el secret de sumari, aquest Ajuntament desconeix l'abast i 
les conseqüències que els fets investigats puguen acabar tenint, no ja en el 
contracte de recollida de residus sòlids, actualment en vigor, sinó en el de neteja 
d'edificis que s'adjudicarà en les pròximes dates.

-Que  el  principi  de  prudència  recomana  que  l'Ajuntament  no  dicte  actes 
administratius relacionats amb tercers que puguen dur conseqüències per a l'interès 
general de la ciutadania de Xàtiva sense tenir la plena seguretat que aquests actes 
romanen al marge de qualsevol tatxa, no solament per que aquests actes pogueren 
ser finalment anul·lats per la Justicia, sinó, la qual cosa és més important, pel plus 
d'eixemplaritat  que  la  societat  demanda  de  les  seues  Institucions  públiques  en 
aquests moments”.

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

Primer. Que l'Ajuntament es dirigisca al Jutjat d'Instrucció nº 18 de València en 
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les diligències que se segueixen relacionades amb el cas conegut com “Operació 
Taula” a fi de requir, amb ple respecte al secret del sumari, que s'informe sobre la 
vinculació que puga existir  entre la mercantil  INDITEC, S.A. i  actes de corrupció 
relacionats  amb  el  contracte  de  recogída  de  residus  sòlids  urbans  atorgat  per 
l'Ajuntament de Xàtiva en 2012 i actualment en execució.

Segon. Que, cautelarment, fins la recepció de l'informe del Jutjat o, en tot cas, 
per un espai de tres mesos, se suspenga la tramitació de l'expedient administratiu 
que  se  segueix  per  a  l'adjudicació  del  contracte  de  neteja  d'edificis  públics  de 
l'Ajuntament de Xàtiva, en el qual INDITEC, S. A. ha sigut classificada en primer lloc 
per la Mesa de Contractació, per si de les diligències practicades pel Jutjat poguera 
derivar-se algun tipus de contaminació, sense perjudici de la revisió posterior.

Primerament,  intervé Juan Giner Company,  portaveu del  grup Ciudadanos. 
Diu que la UCO ha requerit l'expedient d'INDITEC per no conèixer l'alcanç de les 
dilogències. Proposa suspendre la tramitacio de l'expedient tres mesos que és el 
màxim legalment previst. Conclou dient que INDITEC és l'empresa més avantatjosa 
per què complix tots els requisits i que el contracte haurà de ser adjudicat per a no 
incòrrer en il.legalitat.

Després,  Cristina  María  Suñer  Tormo,  portaveu  del  grup  municipal 
Compromís, diu que entendria una solicitud dins del contracte administratiu però no 
com una moció directa davant el Ple. A més, explica que no existix informe jurídic 
que avale la suspensió i que donada la existència de secret de sumari  la petició 
d'informe haurà de fer-se extensiva a totes les empreses afectades pel requeriment 
de la UCO. Mentres que no existisca informe jurídic que avale la suspensió diu que 
s'abstindrà.

En tercer lloc, Miquel A. Lorente López, portaveu del Grup Esquerra Unida, 
explica que quan la UCO demana un expedient s'obri un context d'excepcionalitat. 
No hi ha imputació pero si que hi ha un principi que és la prudència. A més, diu que 
EU  sol.licità  mesures  cautelars  de  suspensió  de  la  tramitació.  Per  a  justificar  i 
motivar la seua postura com a Gru dóna lectura a la petició realitzada pel registre 
d'entrada de l'Ajuntament. Després diu que si en 3 mesos el Jutjat no contesta el  
plaç de suspensió haurà de prorrogar-se per què no es pot adjudicar el contrat en les 
actuals circunstàncies.

En  quart  lloc,  Ignacio  Reig  Sanchis,  portaveu  del  grup  municipal  PSOE, 
afegeix que la moció té plena cobertura legal en l'article 45.3 de la vigent Llei de 
Procediment Administratiu.

13é.- PRECS I PREGUNTES

Obert el torn de precs i preguntes pren la paraula, en primer lloc, Juan Giner 
Company, portaveu del Grup Ciudadanos, pregunta sobre el Pla de Camins Rurals, 
concretament si n'hi ha actuació prevista per a tot Bixquert o sols en part.
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Miquel A. Lorente López, portaveu del Grup Esquerra Unida, contesta que la 
inversió es de 30.000 euros, que afecta a una relació de camins en Bixquert més 
altres del terme municipal. S'han fet altres actuacions i es faran més.

En segon lloc, Juan Giner Company, portaveu del Grup Ciudadanos, prega 
que es tinga en conter en les previsions que hi ha camins en Bixquert en molt mal  
estat, concretament el Camí de la Pedrera que està en molt males condicions.

Miquel A. Lorente López, portaveu del Grup Esquerra Unida, diu que es tindrà 
en conter en pròximes i inmediates actuacions.

En tercer lloc, Juan Giner Company, portaveu del Grup Ciudadanos, prega, en 
relacióa ciutadans que han fet reclamacions per Via Verda sobre medi ambient i no 
han rebut contestació al respecte, que s'els conteste. Concretament sobre horaris de 
la recollida de residus en Abú Masaifa.

Maria Pilar Gimeno Calabuig, regidora del Grup Compromís, diu que totes les 
reclamacions se estudien i que després s'actua. En aquest cas, el camió passa a 
l'hora que passa per no entorpir la vida normal de la Ciutat.

En quart lloc, Juan Giner Company, portaveu del Grup Ciudadanos, pregunta 
sobre la caiguda de branques d'arbres en l'Albereda i el nivell de seguretat.

Maria Pilar Gimeno Calabuig, regidora del Grup Compromís, contesta que es 
treballa per a que entre la poda i el cuidat dels arbres evite les caigudes, però que 
son arbres centenaris exposats a les inclemències del temps. 

I, finalment, abans d'alçar la sessió, l'Alcalde President, el Sr. Roger Cerdà 
Boluda, fa menció especial a Antonio Martinez Domenech que es jubila després de 
42 anys com a Cap d'ordenança. La Corporació en peu li rendeix un aplaudiment.

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

    Vist-i-plau:
L’ALCALDE,                                                                                  EL SECRETARI,
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