
PLE DE L’AJUNTAMENT

SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 05/2016
DATA: 28 DE MAIG DE 2016

ACTA DE LA SESSIÓ

ASSISTENTS:

GRUP SOCIALISTA:

Alcalde-President:

Sr. Roger Cerdà Boluda

Regidors:

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

GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ

Sr. Miquel Àngel Lorente López
Sra. Francesca Chapí Albero
Sr. Miguel Alcocel Maset
Sra. Maria Amor Amorós Giménez
Sr. Alfred Boluda Perucho

GRUP PARTIT POPULAR

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

Sra. Cristina María Suñer Tormo

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 5, DE 28 DE MAIG DE 2016

1



Sr. Joan Josep Garcia Terol
Sra. María Pilar Gimeno Calabuig

GRUP CIUTADANS:

Sr. Juan Giner Company

NO ASISTEIX:

Sr. José Francisco Domínguez Rivera, del Grup Partit Popular, excusant la 
seua assistència per motius personals, mitjançant escrit de 25 de maig de 2016, amb 
registre d'entrada número 4127.

Es fa constar que abans de tractar el punt núm. 9.3 de l'ordre del dia, el Sr.  
Regidor  Pedro  Aldavero  López,  abandona  la  sessió  plenaria  a  les  12:46  h,  no 
reincorporant-se ja a la mateixa.

A la Ciutat de Xàtiva, a les onze hores i cinc minuts del dia vint-i-vuit de maig  
de dos mil setze, es reuneixen en la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota 
la presidència del Sr. Alcalde-President,  Roger Cerdà Boluda, els regidors indicats, a 
fi de celebrar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament convocada.

La Corporació està assistida per la Sra. Interventora  Carmen Savalls Sanfélix, 
i pel Sr. Secretari,  Rafael Pérez Alborch, que actúa a més com fedetari.

El Ple es constitueix vàlidament per comparèixer la totalitat de membres de la 
Corporació i el secretari.

Oberta la sessió el Sr. Alcalde proposa alterar l'ordre del dia en el sentit de 
començar primer pel punt 2on que és la realització del sorteig del membres de les 
meses a les eleccions generals i desprès ja continuar amb l'aprovació de l'acta.

Ningún regidor manifesta res en contra per tant es procedeix de la manera 
indicada.

A continuació el  Sr.  Alcalde excusa l'assitència del  regidor  José Francisco 
Domínguez.

1r. EXP.  NÚM.  1359/2016,  CELEBRACIÓ  DEL  SORTEIG  PÚBLIC  DE 
PRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALS I SUPLENTS, EN LES 
ELECCIONS GENERALS, A CELEBRAR EL PROPER 26 DE JUNY DE 2016.

***             SORTEO DE MIEMBROS DE MESA                             ***
 
MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 01  SECCION: 002   MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO T. MARTI
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DIRECCION: CARRE SANTO DOMINGO NUM: 17
 
PRESIDENTE 

Nombre: JOSE HOSTENCH AGUSTI

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: CECILIA ALBA VILA

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: JOSE RAMON GOMEZ MARTI

VOCAL PRIMERO 
Nombre: VICENTE GINER MILAN

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: FELIX CORTES CENCERRADO

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: ROSARIO BLAZQUEZ MORENO

VOCAL SEGUNDO
Nombre: MARIA ESPERANZA ESPADA BULEO

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: ANA ISABEL CARRETON CUCARELLA

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: EDUARDO FRANCES SAMIT

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 01  SECCION: 002   MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO T. MARTI
DIRECCION: CARRE SANTO DOMINGO NUM: 17
 
PRESIDENTE 

Nombre: JONATAN PENADES SANZ

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: VERONICA RODRIGUEZ ROYO

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: MARIA JULIA MARANCHON SANZ
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VOCAL PRIMERO 
Nombre: JOSE VICENTE NADAL BARONA

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: TRINIDAD MOLLA ESPLUGUES

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: RUBEN MORAL TRIBALDO

VOCAL SEGUNDO 
Nombre: RAQUEL SANCHEZ TOLEDO

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: MARIA CINTA NUÑEZ LOPEZ

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: RAFAEL EMILIO MORA PASCUAL

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 01  SECCION: 003   MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO T. MARTI
DIRECCION: CARRE SANTO DOMINGO NUM: 17
 
PRESIDENTE 

Nombre: JOSE JUAN GUAITA RAMOS

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: LOURDES PERELLO GANDIA

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: ELISEO SORIANO CASANOVA

VOCAL PRIMERO 
Nombre: MONICA FUSTER CORTIJO

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: LUIS JOSE MARTI LLINARES

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: JAQUELINE PARDO SOLER

VOCAL SEGUNDO 
Nombre: ALICIA BERENGUER MARTI
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VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: MARIA VICENTA SIMEON FERRIOLS

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: GLORIA TUDELA IGLESIAS

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 02  SECCION: 001   MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO T. MARTI
DIRECCION: CARRE SANTO DOMINGO NUM: 17
 
PRESIDENTE 

Nombre: MARCOS GARCIA CUENCA

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO
Nombre: RAQUEL HERNANDEZ FERRANDO

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: AURORA TAENGUA RICO

VOCAL PRIMERO 
Nombre: JUAN JOSE VICENT VALLES

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO
Nombre: HERMINIA NAVARRO CORDOBA

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: JOHANA MICAELA CHOQUE VIROCHE

VOCAL SEGUNDO 
Nombre: CONCEPCION ALBA LARAS

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: MARIA JOSE BERNABEU PONS

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: LUIS ABEL SANCHEZ DE PABLO CASTELLO

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
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DISTRITO: 02  SECCION: 002   MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO BRUSCHETTI
DIRECCION: CARRE BENEFICENCIA NUM: 2
 
PRESIDENTE 

Nombre: HENAR GARCIA CUCARELLA

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: MARIA NIEVES AGUSTI VENTURA

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: ELENA JORDA SANCHEZ

VOCAL PRIMERO 
Nombre: PAU ORTEGA SANCHIS

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: DIEGO FERNANDEZ CASTRO

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ

VOCAL SEGUNDO 
Nombre: RAFAEL MONTAGUD MONCHO

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: FRANCISCO FASANAR FASANAR

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: MANUELA RUIZ GONZALEZ

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 02  SECCION: 003   MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO BRUSCHETTI
DIRECCION: CARRE BENEFICENCIA NUM: 2
 
PRESIDENTE 

Nombre: VICENTE VERCHER PENADES

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: FELIPE MIÑANA BENITO

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO 
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Nombre: ANDREA MOLLA BENET

VOCAL PRIMERO 
Nombre: CARLOS PRATS ZORRAQUINO

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO
Nombre: ENRIQUE JOSE FERRIS MASIA

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: DAVID SANCHIS MARTINEZ

VOCAL SEGUNDO 
Nombre: FRANCISCO GABRIEL GOMEZ HERVAS

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO
Nombre: CARMEN MARTINEZ GASCO

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: FRANCISCO JAVIER GIROME MUÑOZ

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 03  SECCION: 001   MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO MARTINEZ BELLVER
DIRECCION: CARRE VENTURA PASCUAL NUM: 3
 
PRESIDENTE 

Nombre: ALICIA FOLCH CANO

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: ALBERTO FINCH DOMENECH

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: MARIA MERCEDES GARCIA SANCHEZ

VOCAL PRIMERO 
Nombre: ASUNCION GARCIA CANO

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: M PAZ CAMPAYO PIQUERAS

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: ISABEL CAMPOS GONZALEZ
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VOCAL SEGUNDO
Nombre: NIEVES ANGUIX SIGNES

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: CARLOS BARBERA GUTIERREZ

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: ROSA GOMEZ COMPANY

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 03  SECCION: 001   MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO MARTINEZ BELLVER
DIRECCION: CARRE VENTURA PASCUAL NUM: 3
 
PRESIDENTE 

Nombre: FELIU VENTURA SANCHIS

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: LAURA TOLEDANO NAVARRO

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: ROBERTO MONTES MARTINEZ

VOCAL PRIMERO
Nombre: MARIA TERESA TEROL LLOPIS

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: RITA SONIA PERALES GARCIA

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: JUAN DANIEL SANZ SANCHIS

VOCAL SEGUNDO 
Nombre: VICENTE MARTINEZ TORMO

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO
Nombre: ENRIQUE TORRES PARDO

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: ISABEL MARIA SANZ CHAFER

********************************************************************************
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MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 03  SECCION: 002   MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO MARTINEZ BELLVER
DIRECCION: CARRE VENTURA PASCUAL NUM: 3
 
PRESIDENTE 

Nombre: NATALIA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO
Nombre: GUILLERMO DELEGIDO TEROL

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: MARIA SABRINA BOLEA ALCARAZ

VOCAL PRIMERO
Nombre: TAMARA ROSELLO MARTI

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: SUSANA ALVAREZ VILLA

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: ABEL FRANCISCO CASTELLOTE FERRE

VOCAL SEGUNDO 
Nombre: AGATA MARY MORA PASCUAL

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: JOSE ANTONIO BENAVENT GUITART

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: ADRIAN CAÑADAS LLORET

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 03  SECCION: 003   MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO MARTINEZ BELLVER
DIRECCION: CARRE VENTURA PASCUAL NUM: 3
 
PRESIDENTE

Nombre: ENRIQUE JAVIER GILABERT OLTRA

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: TOMAS EXPOSITO RUIZ
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PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: MARIA DOLORES CERDA PERALES

VOCAL PRIMERO
Nombre: RAFAEL CHULIA SERRA

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: MANUEL CASTELLS GUTIERREZ

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: IGNACIO BADENES MOMPO

VOCAL SEGUNDO 
Nombre: ANTONIO BENITO MIÑANA

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO
Nombre: MARIA DEL CARMEN FENOLLAR AYBAR

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: RAUL JIMENEZ SANCHIS

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 03  SECCION: 003   MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO MARTINEZ BELLVER
DIRECCION: CARRE VENTURA PASCUAL NUM: 3
 
PRESIDENTE 

Nombre: FERNANDO PAYA ARCOS

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO
Nombre: CRISTINA ROCA FERRER

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: ANA PUJOL MIQUEL

VOCAL PRIMERO 
Nombre: RAFAEL NAVARRO ROSELLO

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: MARIA TERESA TRAVE JUAN

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO 
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Nombre: JORGE MARTINEZ BONET

VOCAL SEGUNDO 
Nombre: ENRIQUE MOLINA HERNANDEZ

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: ADONIRAM MARCO GARCIA

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: ESTHER RAMON IBAÑEZ

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 03  SECCION: 004   MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO MARTINEZ BELLVER
DIRECCION: CARRE VENTURA PASCUAL NUM: 3
 
PRESIDENTE

Nombre: RAMON UBALDE CHEVANEL

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO
Nombre: DAVID GARCIA MICO

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: MIRIAM SUAREZ MIRALLES

VOCAL PRIMERO 
Nombre: ELENA GARCIA GRAMAJE

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: NEUS MONTELL PAMBLANCO

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: RAQUEL JAIME VALENTIN

VOCAL SEGUNDO 
Nombre: MANUELA MADRID CAÑAS

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: MARIA VICENTA PEREZ GRAU

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: VIRTUDES SANCHIS ALMIÑANA
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********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 03  SECCION: 005   MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO MARTINEZ BELLVER
DIRECCION: CARRE VENTURA PASCUAL NUM: 3
 
PRESIDENTE

Nombre: SALVADOR ALCAZAR HERRERO

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: VANESA APARICIO SANCHIZ

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: EUNICE HUIDOBRO RANGEL

VOCAL PRIMERO 
Nombre: EDGAR HURTADO PENALBA

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: ENRIQUE GUEROLA CANET

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: MARIA ROSARIO FERRI SANCHIS

VOCAL SEGUNDO
Nombre: CONCEPCION GARCIA PEDRON

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: VICTOR GONZALVO PEREZ

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: MARIA AMPARO CORREAS DIAZ

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 03  SECCION: 005   MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO MARTINEZ BELLVER
DIRECCION: CARRE VENTURA PASCUAL NUM: 3
 
PRESIDENTE

Nombre: MIGUEL ANGEL MARTI LLINARES

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 5, DE 28 DE MAIG DE 2016

12



PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO
Nombre: CARMEN MONTANER CRISPIN

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: RUTH MIRALLES MORELL

VOCAL PRIMERO 
Nombre: MARCOS LLORET FUENTES

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO
Nombre: LORENA RIBERA INSA

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: SEVERINO SOSPEDRA CARDONA

VOCAL SEGUNDO
Nombre: NURIA VALLES MACHIRANT

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: LUCIA SINISTERRA CARIÑENA

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: CAROLINA VIDAL ORTEGA

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 04  SECCION: 001   MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO GOZALBES VERA
DIRECCION: CARRE FRANCISCO GOZALBES NUM: 2
 
PRESIDENTE 

Nombre: MARIA JESUS FERRANDO CATALA

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: MIGUEL ANGEL FUSTER MEJIAS

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: LAURA CAÑADAS GARZON

VOCAL PRIMERO 
Nombre: JULIA MARIA JIMENEZ DAVALILLO

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: RITA REYES BORRAS TORTOSA
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VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: M. DOLORES AZNAR MARTINEZ

VOCAL SEGUNDO 
Nombre: LORENA GONZALEZ MORELL

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: IGNACIO CELORRIO JIMENEZ

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: JOSE RAIMUNDO COLL MOMPO

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 04  SECCION: 001   MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO GOZALBES VERA
DIRECCION: CARRE FRANCISCO GOZALBES NUM: 2
 
PRESIDENTE 

Nombre: FRANCISCO JAVIER MARTIN NAVAS

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: JULIA PERIGUELL RUBIO

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: MARIEAN VASILACHE VASILACHE

VOCAL PRIMERO
Nombre: MARIA JESUS TEROL YANIZ

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: RAFAEL JAVIER PALOP CALATAYUD

¡
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO 

Nombre: JORDI SANCHEZ BARBERA

VOCAL SEGUNDO
Nombre: FERNANDO PEÑALBA CARRION

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: DEMELSA MARTI LOMAS

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO
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Nombre: INMACULADA ROSELLO GARCIA

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 04  SECCION: 002   MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: INSTITUTO BACHILLERATO 'JOSE DE 
RIBERA'
DIRECCION: CARRE ACADEMICO MARAVALL NUM: 15
 
PRESIDENTE

Nombre: MARIA BENAVENT PEIRO

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: MARIA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: MARIA TERESA BALLESTER SEGUI

VOCAL PRIMERO 
Nombre: RAQUEL GARCIA TORMO

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO
Nombre: MARIA DEL CARMEN CALVO GARCIA

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: JAVIER BENITEZ POMARES

VOCAL SEGUNDO 
Nombre: JORGE JOAQUIN JORDAN HERRERO

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: ANGELES CLIMENT ARNAU

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO -
Nombre: JOSE LUIS HERNANDEZ PONS

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 04  SECCION: 002   MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: INSTITUTO BACHILLERATO 'JOSE DE 
RIBERA'
DIRECCION: CARRE ACADEMICO MARAVALL NUM: 15
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PRESIDENTE 

Nombre: MARIA CENELIA RUIZ VASQUEZ

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: M LUISA SANJUAN JUAN

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: VERONICA NAVARRO UBEDA

VOCAL PRIMERO
Nombre: MAR SENDRA ESPI

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO
Nombre: MARIA ENCARNACION LLINAS CARRETON

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GRAU

VOCAL SEGUNDO
Nombre: DOLORES VAÑO FENOLLAR

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: ANA MARIA PARDILLOS MURILLO

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: DOLORS PEREZ BELLIDO

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 04  SECCION: 003   MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: INSTITUTO BACHILLERATO 'JOSE DE 
RIBERA'
DIRECCION: CARRE ACADEMICO MARAVALL NUM: 15
 
PRESIDENTE 

Nombre: MARIA ANGELES CANSECO NAVARRO

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO
Nombre: MARIA TERESA MEDRANO VARELA

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: ANDREA VIDAL MONTESINOS
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VOCAL PRIMERO 
Nombre: MARIA NIEVES SANZ PLA

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: AMPARO LATORRE CALVO

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: MARIA PERIS MATEU

VOCAL SEGUNDO 
Nombre: MARIA DEL CARMEN MANCEBO MARTINEZ

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: FATIMA OUAKAT LEHCHIKI

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: MARIA CARMEN ARGENTE SANCHIS

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 04  SECCION: 004   MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO GOZALBES VERA
DIRECCION: CARRE FRANCISCO GOZALBES NUM: 2
 
PRESIDENTE 

Nombre: JOSE CARLOS GARCIA AYORA

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: FRANCISCO JOSE BELLVER MENA

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: PABLO GOMEZ MEGIAS

VOCAL PRIMERO 
Nombre: MARIA JOSEFA GUERRERO FAURA

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: LIDIA BELTRAN GONZALEZ

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: MARIA AMPARO CHORNET CARAÑANA

VOCAL SEGUNDO
Nombre: SONIA GOMEZ ESCOBES
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VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: MARIA DOLORES CAZAURANG MARTI

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: MARIA JOSEFA GOSALBEZ BARRACHINA

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 04  SECCION: 004   MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO GOZALBES VERA
DIRECCION: CARRE FRANCISCO GOZALBES NUM: 2
 
PRESIDENTE 

Nombre: ALEXIS MORAL MARTINEZ

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: MARTA RUIZ ALBA

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO -
Nombre: FRANCISCO MOCHOLI BORRAS

VOCAL PRIMERO 
Nombre: SANTIAGO SAUCO IZQUIERDO

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: VICENTE VIDAL TORTOSA

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: EDUART MARTIN RODRIGUEZ

VOCAL SEGUNDO 
Nombre: MONICA TORREGROSA ANRUBIA

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: FRANCISCO NUÑEZ LOPEZ

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: M TERESA MARTORELL GOIG

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
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DISTRITO: 04  SECCION: 005   MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO GOZALBES VERA
DIRECCION: CARRE FRANCISCO GOZALBES NUM: 2
 
PRESIDENTE 

Nombre: JOSE LUIS JIMENEZ GARCIA

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO
Nombre: NOELIA GIMENO MENENDEZ

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: SONIA MARIA FAYOS DOMINGO

VOCAL PRIMERO
Nombre: EMILIA ESTARLICH GRANERO

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: ROBERTO DEVESA RIPOLL

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: MARIA ARANZAZU CAMACHO CHAFER

VOCAL SEGUNDO
Nombre: MARIA JESUS CASTELLS HERNANDO

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: MARIA DEL MAR GARCIA VALVERDE

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: MONICO BARCHIN CARBONELL

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 04  SECCION: 005   MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO GOZALBES VERA
DIRECCION: CARRE FRANCISCO GOZALBES NUM: 2
 
PRESIDENTE 

Nombre: ALVARO SOLER ALBERT

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO -
Nombre: IGNACIO VIDAL GINER

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO 
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Nombre: JOSE TORTOSA FRANCES

VOCAL PRIMERO 
Nombre: ADRIAN SANZ ALMIÑANA

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: LIDIA MOLLA IBAÑEZ

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: RAMON PIQUERES HERNANDEZ

VOCAL SEGUNDO 
Nombre: DESAMPARADOS RODRIGUEZ ESCRICHE

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO
Nombre: BEATRIZ PEREZ VALERA

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: VICENTE VALVERDE NAVARRO

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 04  SECCION: 006   MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO GOZALBES VERA
DIRECCION: CARRE FRANCISCO GOZALBES NUM: 2
 
PRESIDENTE 

Nombre: JOSE FRANCISCO GOZALBEZ MAS

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO
Nombre: EMPAR PENADES ESTRELA

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: FERRAN GARCIA ENGUIX

VOCAL PRIMERO 
Nombre: CLAUDIA POLO MATILLA

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO
Nombre: DAMIAN JOSE ADRIA PARDO

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: ALEJANDRO JOSE SANTAMARGARITA PARDO
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VOCAL SEGUNDO
Nombre: GERSON SIMON MARCO

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO
Nombre: CONCEPCION BURCHES BOLINCHES

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: JUAN CARLOS CHERINO RAMIREZ

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 05  SECCION: 001   MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: INSTITUTO BACHILLERATO 'JOSE DE 
RIBERA'
DIRECCION: CARRE ACADEMICO MARAVALL NUM: 15
 
PRESIDENTE

Nombre: VICENTE ALIAGA GARCIA

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO
Nombre: ANA CAMPAYO PATIÑO

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: ALICIA GIRBES GIRBES

VOCAL PRIMERO 
Nombre: MARIA ISABEL GARCIA MIRAVALLES

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: MARIA JESUS DOMINGUEZ BOSCH

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: JOSE ENRIQUE DIEGO SANTAEULALIA

VOCAL SEGUNDO
Nombre: MARIA SUSANA ESTEVE GIL

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: CARMEN BENEYTO MATEU

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: NIEVES CUENCA OLMO

********************************************************************************
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MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 05  SECCION: 001   MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: INSTITUTO BACHILLERATO 'JOSE DE 
RIBERA'
DIRECCION: CARRE ACADEMICO MARAVALL NUM: 15
 
PRESIDENTE 

Nombre: ESTER LLACER DIEGO

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: DAVID RIVAS SORO

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: VICENTE VIDAL REMON

VOCAL PRIMERO 
Nombre: JOSE RAMON SANCHIS ENGUIX

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO
Nombre: VICENTA MOYA BAÑULS

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: DESIRE MOMPO VAZQUEZ

VOCAL SEGUNDO 
Nombre: DESAMPARADOS SAEZ CANO

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: JOSE MONTAGUD CANET

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: OMAR PAVIA PINO

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 05  SECCION: 002   MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: INSTITUTO BACHILLERATO 'JOSE DE 
RIBERA'
DIRECCION: CARRE ACADEMICO MARAVALL NUM: 15
 
PRESIDENTE 

Nombre: MARIA NIEVES ALBERO BELDA

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 5, DE 28 DE MAIG DE 2016

22



PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO
Nombre: GONZALO FLORES LLUCH

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: JUAN FRANCISCO CHULIA TENDERO

VOCAL PRIMERO
Nombre: ANGELA CARMEN CASTELLOTE ESTEVE

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: SANDRA CALATAYUD GOZALBEZ

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: VICENTE ALCOCEL CARDONA

VOCAL SEGUNDO
Nombre: JOSE LUIS GARIN BON

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: JOSE FRANCISCO GOZALBES RAMON

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: JOSE FRANCISCO BARBERA MARTINEZ

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 05  SECCION: 002   MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: INSTITUTO BACHILLERATO 'JOSE DE 
RIBERA'
DIRECCION: CARRE ACADEMICO MARAVALL NUM: 15
 
PRESIDENTE 

Nombre: AMPARO MARIN ORTEGA

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO -
Nombre: TATIANA MORENO MARTINEZ

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: MARIA NATEK PRADAS

VOCAL PRIMERO
Nombre: RAMON VILA GISBERT
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VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: VICENTA REMEDIOS TORMO MAS

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: VICENTE MIÑANA CANO

VOCAL SEGUNDO
Nombre: M. JOSE SANCHEZ PLA

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: ROSA MARIA VIDAL YUSTE

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: JOSE MARIA VICEDO MIRALLES

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 05  SECCION: 003   MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: INSTITUTO BACHILLERATO 'JOSE DE 
RIBERA'
DIRECCION: CARRE ACADEMICO MARAVALL NUM: 15
 
PRESIDENTE

Nombre: EVA MARTIN MAHIQUES

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO
Nombre: PATRICIA ROCA TOMAS

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: JOSE ANTONIO MONTALVA MEDINA

VOCAL PRIMERO 
Nombre: LUCIA ANGULO PELEGERO

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO
Nombre: FRANCISCO DOMENECH SIMO

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: MARIA AMPARO BENAVENT RAMIREZ

VOCAL SEGUNDO 
Nombre: JOSE MARTINEZ GARCIA

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO 
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Nombre: MANUEL JESUS ESPEJO DURAN

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: JOSE ARNAU LLOBELL

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 05  SECCION: 004   MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: INSTITUTO BACHILLERATO 'JOSE DE 
RIBERA'
DIRECCION: CARRE ACADEMICO MARAVALL NUM: 15
 
PRESIDENTE 

Nombre: MARIA SOLEDAD CARMONA TRUJILLO

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: EUNICE COLOMER ZARAGOZA

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: NEUS FRANCO VILA

VOCAL PRIMERO 
Nombre: JOSE ANTONIO AGUSTI FUENTES

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO
Nombre: CAROLINA BENAVENT BELLVER

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: ISABEL MARIA BORREDA GUTIERREZ

VOCAL SEGUNDO 
Nombre: NATANAEL CARRASCO VAZQUEZ

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: CARLA GONZALEZ SAIZ

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: JONATAN GOMEZ GIL

********************************************************************************

MUNICIPIO: XÀTIVA
DISTRITO: 05  SECCION: 004   MESA: B
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NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: INSTITUTO BACHILLERATO 'JOSE DE 
RIBERA'
DIRECCION: CARRE ACADEMICO MARAVALL NUM: 15
 
PRESIDENTE 

Nombre: INMACULADA TORIBIO VERGARA

PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO
Nombre: JORDI SANCHIS BOLUDA

PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: MARIA PILAR NADAL FERRI

VOCAL PRIMERO 
Nombre: JOSE LUIS MARTINEZ BLASCO

VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO 
Nombre: DESIREE SANCHEZ GUEROLA

VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO 
Nombre: YOLANDA RODRIGUEZ VARGAS

VOCAL SEGUNDO 
Nombre: RAMON VILLORA VILLA

VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO
Nombre: LUIS RAMON MOLLA

VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO
Nombre: ALBERTO SANCHIS RIVERO

2r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚMERO 4 DE 30 D'ABRIL DE 
2016.

De  conformitat  amb  allò  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 
estat distribuïda juntament amb la convocatòria de la present sessió.

Maria José Pla diu que al punt núm 12.2 de l'acta relatiu a la supressió de les 
línies al col.legi Claret es diu  "es dona lectura a la moció" i  caldria dir "es dona 
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lectura a la proposta d'acord" ja que no es va donar lectura al  text íntegre de la 
moció.

No formulant-se cap objecció,  per  unanimitat  dels vint  membres assistents 
s'aprova l'acta corresponent a la sessió ordinària,  celebrada el 30 d'abril de 2016, 
havent-se de procedir a la seua correcció abans de la transcripció al llibre d'actes.

3r. EXP. NÚM. 478/2016, PER A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT  ENTRE APLICACIONS DE 
DIFERENTS ÀREA DE GESTIÓ.

Pel Secretari se n’adona dels antecedents de l’expedient on consta proposta 
formulada pel regidor d’Hisenda per a l’obertura d’un expedient per a suplementar 
crèdit en diferents aplicacions per un import total de 82.600,00€.

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 d’abril donant compte de 
la sentència del Jutjat Contenciòs Administratiu núm. 6 de València, i ordenant el  
pagament 147.252,79€  en concepte d’interessos de demora, a l’empresa ARCION.

Vist que pel Consorci de Bombers s’ha aprovat la quota corresponent a Xàtiva 
per  import  de  138.162,00€  i  se  n’havien  previst  130.000,00€,  per  tant  caldrà 
suplementar la partida en 8.162,00€.

Vist que pel Departament de recursos humans s’ha notificat que la quantitat 
pressupostada en concepte d’indemnitzacions a membres de tribunals es insuficient i 
que a hores d’ara queden pendent d’abonar 8.300,00 €.

Vist  que  per  l’Oficina  Pressupostària  s’ha  informat  que  es  necessitaran 
2.780'00€ per a abonar les quantitats aprovades al grups municipals.

Vist que pel regidor d’Hisenda ens proposa un increment de 12.000,00€ en el  
capítol 2 del programa d’òrgans de govern.

Vist que s’ha negociat retrasar un any l’inici del conveni amb Repsol per la 
permuta  de  l’estació  de  servei  de  la  Font  del  Lleó,  el  que  permet  disposar  de 
82.600,00€. Havent-se practicat la corresponent retenció crèdit.

Vist  que  l’expedient  ha  sigut  dictaminat  favorablement  per  la  Comissió 
d’Hisenda i fiscalitzat de conformitat per la Interventora.

Vist que la proposta del regidor suposa transferir crèdits entre distintes àrees 
de despesa que, d’acord amb l’article 179.2 del Text Refòs de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, l’aprovació correspon al Ple de la Corporació.

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

Primer. Aprovar  la  modificació  del  pressupost  per  transferència  de  crèdits 
entre els grups de programes que es relacionen mitjançant l’augment i disminució de 
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les aplicacions pressupostàries que seguidament s’expressen, amb els imports que 
s’indiquen:

Transferències negatives
Aplicació         Descripció                                                                                        Import
1511.60009 Urbanisme Indemnització per permuta de terrenys.................82.600,00
Total transferències negatives..................................................................82.600,00

Transferències positives
Aplicació Descripció Import
0110.35200 Deute públic. Interessos de demora........................................51.358,00
1350.46700 Protecció civil. Consorci provincial de bombers.........................8.162,00
9120.48900 Organs de Govern. Grups municipals........................................2.780,00
9120.22699 Organs de govern. Despeses diverses, altres activitats..........12.000,00
9200.23001 Administració especial. Dietes...................................................8.300,00
Total transferències positives...................................................................82.600,00

Segon. Publicar anunci d’aprovació al Butlletí Oficial de la Província, durant 
quinze dies, a fi que els interessats puguen examinar-ho i presentar reclamacions.

Tercer. Donar  compte  d’aquest  acord  a  l’Oficina  Pressupostària  i  als 
departaments corresponents per al seu coneixement i efectes.

Intervencions:

Juan  Giner  diu  que  recolçarà  la  proposta  de  suplementar  crèdits  per  a 
diferents despeses,  Arcion, Consorci  de bombers, etc.  i  espera i desitja que no 
tornen a eixir noves sorpreses, sentències etc, que obligen a l'Ajuntament a retardar 
els pagaments previstos.

Joan Josep García manifesta que el  seu grup recolçarà la  proposta per  a 
poder afrontar diferents despeses, el primer a Arcion a la que ha sigut condemnat 
l'Ajuntament perquè l'anterior equip de govern feia les coses mal  i tard, i que suposa 
un sobrecost com tots els que han tingut les obres educatives del PP. La resta de 
modificacions son ajustos habituals i vol destacar l'increment de la partida destinada 
a tribunals de processos selectius, senyal que estàn fent-se les coses bé i de forma 
transparent.

Miquel A. Lorente assenyala que es tracta d'una modificació que el que fa és 
reequilibrar  la  situació,  però  vol  posar  l'enfasis  en  eixos  52.000  €  que  són  la 
conseqüència  d'unes  accions  com  són  els  sobrecostos  i  les  males  gestions  de 
l'anterior equip.

Ignacio Reig en primer lloc agraeix el recolçament a la modificació, el que 
demostra una responsabilitat per part de tots els grups, i  diu que es tracta d'una 
modificació  xicoteta  motivada  per  unes  necessitats  puntuals,  per  una  sentència 
favorable a l'empresa Arcion amb motiu del pagament d'interessos per les obres de 
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l'EPA, obres de lamentable execució i pitjor resultat, i pel pagament de uns terrenys 
per a l'execució de les obres de la font del lleó.

4r. EXP.  NÚM.  2964/2015,  ENCÀRREC  DE  GESTIÓ  SERVEI 
APARCAMENTS PÚBLICS A PROEXA.
 

Vista   la  Providència  d'Alcaldia  de  data  12  de  maig  de  2016,  relatiu  a 
l'encomana de gestió del servei públic de diversos aparcaments de vehicles propietat 
de titularitat municipal, per raons d'eficàcia i estalvi de recursos i mitjans tècnics, a 
l'empresa pública local PROEXA.

Vist  l’informe proposta que obra a l’expedient, de data  13 de maig 2016, 
emès pel  Director de l’àrea de foment,  en el  que consta que aquest  Ajuntament 
desitja encomanar la gestió del servei públic de diversos aparcaments de vehicles 
propietat de titularitat municipal, per raons d'eficàcia i estalvi de recursos i mitjans 
tècnics, a l'empresa pública local PROEXA que està dotada dels mitjans necessaris 
per dur a terme la gestió del servei i té la condició de mitjà propi instrumental d'acord 
al que preveu l'article 24.6 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Resultant que  per  Resolució  d'Alcaldia,  es  va  aprovar  la  creació  de  la 
Comissió d'estudi encarregada d'elaborar la Memòria justificativa de la gestió directa 
del servei de referència, la qual es  va constituir formalment en data 20 d'abril de 
2016 començant els treballs d'elaboració i acordant l'assignació de tasques. 

Resultant que amb data 11 de maig de 2016, es van finalitzar els treballs 
d'elaboració de la Memòria justificativa de la gestió directa a traves de l'empresa 
pública  local  PROEXA,  del  servei  públic  dels  aparcaments  situats  en  Corts 
Valencianes  i  s'ha  lliurat  a  la  Corporació  per  a  la  tramitació  corresponent.

Vist l’informe d'Intervenció sobre els aspectes econòmics de l'establiment del 
servei públic de referència i que consta a l'expedient, de data 11 de maig de 2016.

Vist l’nforme proposta del Director de l’Àrea de foment,  que considera que 
l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació aplicable, procedint la 
seva presa de consideració pel Ple d'aquest Ajuntament, de conformitat amb el que 
preveuen els articles 22.2.f) i 85 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim 
Local i  en l'article 97 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Considerant la legislació aplicable ve establerta per:
-Els articles 22.2.f), 47.1, 85, 85.bis i  85.ter de la Llei  7/1985, de 2 d'abril,  

reguladora de les bases del règim local.
- Els articles 95 i 97 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel 

qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local.

 - Els articles 30 a 36 i 41 i següents del Decret de 17 de juny de 1955 pel qual 
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.

-La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

- Els articles 4.1.n) i 24.6 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

-  La  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i  
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Sostenibilitat Financera.
- L'article 20.c) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 

contenciosa administrativa.
Vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  Permanent 

Sociocultural i Promoció Econòmica, aprovat per unanimitat del membres, en sessió 
ordinària celebrada el 18 de maig de 2016.

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

Primer. Prendre en consideració la Memòria justificativa de la gestió directa 
del  servei  públic  dels  aparcament  situats  a  l'Avinguda  Corts  Valencianes,  per 
l'empresa  publica  local  PROEXA,  mitjançant  encàrrec  de  gestió,  així  com  la 
documentació complementària annexa.

Segon. Sotmetre la Memòria justificativa a informació pública per un termini 
de trenta dies naturals, anunciant-se en el Butlletí Oficial de la Província de València 
i  al  tauler d'edictes d'aquest  Ajuntament,  a  l'efecte que pels particulars i  entitats, 
puguen formular les observacions que estimen pertinents.

Intervencions:

Juan Giner diu que ja va deixar constància en la comissió informativa  que la 
despesa d'eixe aparcament era inasumible per a l'Ajuntament, i va demanar que es 
tinguera en compte que  alli hi ha propietaris particulars a més dels de propietat de 
l'Ajuntament, que les despeses són molt elevades i  cal fer el posible per abaratar els  
costos i sense pejudici de tercers.

Cristina  Suñer  manifesta  que  l'Ajuntament  és  titular  de  200  places  a 
l'aparcament  urbà  sector  palasiet,  urbanització  que  no  ha  estat  exempta  de 
problemes fruit d'un desenvolupament urbanístic desmesurat que des de l'equip de 
govern  van  resolgent-se.  Aquestes  places  d'aparcament  que  l'anterior  equip  de 
govern  s'havia  oblidat  han  generat  quasi  20.000€  de  despesa  que  s'han  hagut 
d'afrontar, per la qual cosa des de l'equip de govern s'ha pres la decisió d'encomanar 
a PROEXA la seua gestió perquè entenen que té millor capacitat per a fer-ho. Diu 
que aquestos aparcaments tenen una situació diferent a la que tenen els de la resta 
de  la  ciutat  donat  que  la  resta  són  de titularitat  municipal  única  i  en  aquest  es 
comparteix titularitat  amb altres persones i/o empreses, i  que no es van tenir  en 
compte quan es venien aquells grans negocis que han deixat hipotecat l'Ajuntament.

Miquel A. Lorente indica que tal com ha dit la regidora Cristina Suñer es tracta 
de 198 places d'aparcament que han estat oblidades durant un temps important, i 
que el que va a fer l'equip de govern es actuar davant d'aquesta problemàtica que 
esta reportant despeses considerables, i per aixó la primera acció és que les 198 
places pasen a ser gestionades per PROEXA perquè ja té l'infraestructura i personal  
per a gestionar aparcaments. Diu que del que es tracta és de guanyar eficiència i  
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eficacia, capacitat de negociació, i que ja s'han mantes reunions en els propietaris 
per tal de reduir la despesa.

Ignacio  Reig  assenyala  que  han  passat  8  anys des de  la  construcció  del 
parking i ha quedat clar que va ser un error i una irresponsabilitat,  el que es vol és  
avanzar en una correcta regularització de l'activitat de l'empresa pública PROEXA , i  
que costarà regularitzar totes les places que gestiona, però valora l'esforç fet des de 
la regidoria i que demostrarà que l'empresa es viable i es capaç de sostenir-se amb 
els seus propis recursos.

 
5é. EXP.  NÚM.  2202/2015,  APROVACIO  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ 

D’ESTATUTS DEL CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL (CEM).

Resultant que l'Ajuntament d'aquesta ciutat de Xàtiva, en sessió plenària del 
dia  6  d'abril  de  1989,  va  aprovar  inicialment  els  estatuts  del  Consell  Esportiu 
Municipal, en l'àmbit d'aquest municipi, en l'exercici de les competències que li són 
pròpies i que li vénen atribuïdes per l'article 25.2.m) de la vigent Llei 7/85,de 2 d'abril,  
de Bases de Règim Local, per a la gestió dels serveis esportius municipals, per a la  
creació d'un organisme autònom que es va denominar "Consell Municipal d'Esports", 
en compliment del previst en l'article 85.3.b) de la referida Llei de Bases, els quals 
van ser publicats una vegada definitius en el Butlletí Oficial de la Província, núm.120, 
22 de maig de 1.989,  els quals posterioment va tornar a adoptar la modificació 
puntual  d’alguns articles, en el Butlletí Oficial de la Província, 23 de maig de 1.997, 
núm. 121.

Vista la proposta del President del Consell Esportiu Municipal, manifestant   el 
compromís adoptat per l'equip de govern de l'ajuntament, per a la consecució   de 
transparència  i participació en tots els òrgans de govern, pel qual procedeix com a 
President,  a proposar la modificació dels Estatus del CEM,  per  a impulsar la 
participació de tots els grups polítics, amb representació en el Ple de l'ajuntament,  
així com sense deixar el recolçament de la Coordinadora esportiva municipal, que 
aglutina als clubs i associacions esportives de Xàtiva, promovent l'associacionisme 
esportiu en la nostra ciutat. Anar mes allà i donar entrada en l'òrgan de govern del  
CEM,   a:  esportistes   d'elit  de  la  Comunitat  Valenciana;  a   club  o  associació 
esportiva; a esportista resident a Xàtiva;  a  usuari/a de les instal·lacions esportives 
municipals, triats/as entre els socis/as; a usuari/a  inscrits en  les escoles esportives 
municipals per a  adults  promogudes directa o indirectament per l'Ajuntament en 
instal·lacions públiques municipals; així com a  representant de les associacions de 
discapacitats  amb  mobilitat  reduïda,  inscrites  en  el  Registre  municipal 
d'Associacions.

Vista la proposta inicial, del President del CEM, de modificació d’Estatuts del 
CEM, per raons de obertura de la transparència  i participació en el CEM, que consta 
en l’expedient.

Vist  l’informe  conjunt  emès,  per  l'Administrador-Gerent  i  de  la  Secretària 
delegada del CEM, a sol·licitud del President,  on s'aconsella el procediment, forma i 
requisits per a l'elecció o designació del Club, esportista resident, esportista d'elit i  
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usuari/participant activitats i instal·lacions esportives municipals.
Resultant que per la Secretària de la comissió, informa que reunit el Consell  

Esportiu Municipal, en sessió del dia 16 de maig dels corrents, es va adonar que 
existeixen dues esmenes a la proposta de modificació d'Estatuts del CEM, una del 
Grup polític PP i una altra de la Coordinadora d'Associacions Esportives de Xàtiva. 
Que  pel  Sr.Herrero,   representant  del  grup  polític  PP,  considera  que  les  seues 
aportacions i propostes no han de ser sotmeses a votació, retirant la seua esmena, 
atès que ja ha manifestat en la mateixa esmena la posibilitat de deixar l’assumpte 
damunt la taula, i elaborar uns estatuts amb el  consens i estudi de tots els agents 
implicats. 

Que pel Consell de Gerència, del Consell Esportiu Municipal, es va adoptar en 
la  sessió  celebrada  en  data  16  de  maig  de  2016,  l'acord  d’aprovació  de   la 
modificació del Estatuts,  per unanimitat dels membres, i amb el vot particular 
dels  tres  representants  de  la  Coordinadora  d'Associacions  Esportives de 
Xàtiva,  respecte  a  l'article  9.1  de  la  composició  de  membres  de  la  Junta 
Rectora.

Considerant, la legislació en matèria de modificació d’Estatus, article 49 de la 
Llei 7/85 ,de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, es procedeix a la  
aprovació inicial dels articles modificats i del nou articulat dels estatuts del Consell d’  
Esports  Municipal,  i  a  sometre  a  l'efecte  d'informació  pública  i  audiència  dels 
interessats  pel  termini  de  trenta  dies,  transcorregut  el  qual  sense  presentar 
reclamació alguna, s'entendrà aprovats definitivament ,tal com prevé l'article 70.2 de 
la pròpia llei.

Considerant el que disposa  els Estatuts del CEM, en concret els articles 46, 
l'aprovació  i  la  modificació  d'aquests  estatuts  del  Consell  Municipal  d’Esports 
correspon a l'ajuntament en ple, i es regirà per la normativa general preceptuada en 
la vigent Llei de Bases de règim Local número 7/85,de 2 d'abril,  (Butlletí Oficial de la 
Província,núm.120 de 22 de maig de 1.989) i el article 51, correspondran al Consell  
de  Gerència  per  raons d'eficàcia  i  operativitat,  les  funcions atribuïdes  a  la  junta 
Rectora, en l'articule 9 dels Estatuts del Consell, a excepció de les compreses en la 
lletra j) relatives al pressupost anual del servei (Butlletí Oficial de la Província, 23 de 
maig de 1.997, núm. 121.

Atés  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  Permanent 
Sociocultural i de Promoció Econòmica, de 18 de maig de 2016.

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

Primer. Aprovar  inicialment  la  proposta  de  modificació  dels  Estatuts  del 
Consell  Esportiu  Municipal,  conforme a  la  proposta  del  President  del  CEM i  les 
esmenes proposades per la Coordinadora d'Associacions Esportives de Xàtiva, 
aprovades pel Consell de Gerència, de data 16 de maig del 2016,  i elevarlo al  Ple 
de l’Ajuntament, per a l’aprovació   provisional de la modificació dels  Estatuts del 
Consell Esportiu Municipal ( CEM), del següent tenor literal:

“ESTATUTS CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL. AJUNTAMENT DE XÀTIVA
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       CAPÍTOL 1. NATURALESA, OBJECTE I COMPETÈNCIES DEL CEM.

ARTICLE 1.
L'Ajuntament de Xàtiva, en l'exercici de les competències que li són pròpies per a la 
gestió dels serveis esportius municipals, va constituir per acord del Ple de data 6 
abril 1989 (Butlletí Oficial de la Província de 22 maig 1989),  un organisme autònom 
local que es denomina "Consell Esportiu Municipal"(CEM).

La seua naturalesa jurídica queda determinada com un Organisme autònom local 
per a la gestió directa per l'Ajuntament de les activitats i instal·lacions esportives de 
la  seua  titularitat,  amb personalitat  jurídica  pròpia,  en  règim de  descentralització 
funcional.

S'adscriu  a  la  Regidoria  d'Esports  o  a  aquella  en  què  aquesta  poguera  quedar 
subsumida.

ARTICLE 2.
En termes generals  seran els  objectius principals  del  Consell  Esportiu  municipal, 
CEM :

Fomentar l'esport aficionat i  l'esport base davall els postulats d'esport per a tots i 
foment de l'educació física entre la població escolar.

Impulsar  la pràctica esportiva i  crear  espais socials per  al  foment de la salut,  la  
igualtat i la integració entre la ciutadania.

Els  objectius  esmentats  estaran  enfocats a  l'apoderament  social  del  ciutadà  i 
tendiran a conéixer les seues necessitats en matèria de pràctica esportiva, demanda 
i qualitat en les instal·lacions esportives municipals aprofitant les TICs  i introduint 
elements de governança, més participatius, més col·laboratius i més transparents.

ARTICLE 3.
Seran de la seua competència les funcions següents:

 Gestió,  Administració,  Conservació,  i  Manteniment  de  les  instal·lacions 
esportives de propietat municipal que li siguen encomanades.

 Explotació dels serveis complementaris que existisquen en les instal·lacions 
esportives de propietat municipal i que li siguen encomanats.

 Gestionar  l'ús  d'altres  instal·lacions  de  titularitat  pública  i  privada  que,  en 
relació amb les finalitats del CEM, que li siga encomanat.

 Promoure i gestionar activitats esportives.
 Fomentar l'associacionisme esportiu com a base fonamental de participació i 

integració de caràcter social i esportiva.
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ARTICLE 4.
En el marc de les competències i funcions abans especificades s'atorguen al CEM 
les següents potestats generals:

1. Sol·licitar  subvencions,  auxilis  i  altres  ajudes tant  a  les  entitats  del  sector 
públic com a les del sector privat.

2. Formalitzar convenis i concerts amb altres entitats públiques i privades.
3. Organitzar i gestionar els serveis adscrits al CEM.
4. Adjudicar  els  contractes  administratius  i  privats  de  serveis,  gestió, 

subministrament, obres i quants  resulten pertinents per al compliment de les 
seues finalitats. 

5. L'autorització  o  concessió  administrativa  o  negoci  jurídic  privat  que 
corresponga per l'ús i aprofitament dels béns de domini públic o patrimonials 
que l'Ajuntament puga en cada moment adscriure al CEM. Excepte acord en 
contra queden adscrites al CEM les instal·lacions esportives municipals. 

ARTICLE 5.
A més de pels seus estatuts, el CEM, pels seus propis reglaments i ordenances i per  
la legislació vigent.

ARTICLE 6.
El  Consell  Esportiu Municipal  tindrà la seua seu administrativa a l'Ajuntament de 
Xàtiva situada a l’Albereda de Jaume I, 35 de Xàtiva.

CAPÍTOL 2. ÒRGANS DE GOVERN  

ARTICLE 7.
El  govern  i  l'administració  del  CEM,  estarà  a  càrrec  d'una  Junta  rectora  i  el/la 
president/a. 

ARTICLE 8.
Sota  la  dependència  dels  òrgans  de  govern  la  direcció  serà  exercida  pel/la 
directora/a de l'Àrea en què s'integre el CEM o pel gerent, cas que resulte designat.

Assistirà el/la director/a de l'Àrea, el/la funcionari/ària, de carrera, responsable del  
secció o departament d'Esports.

En qualsevol  cas l'adreça professional  haurà d'ajustar-se al  que disposa  l'article 
85.bis.1.b) LBRL, o normativa vigent en cada moment.

Les  funcions  reservades  a  les  quals  fa  referència  l'article  92  bis  LBRL  seran 
exercides  pel  secretari/a,  interventor/a  i  tresorer/a  de  la  corporació  o  personal 
funcionari en qui deleguen.

JUNTA RECTORA.
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ARTICLE 9. 
9.1. Composició de la Junta rectora.
President: El/la alcalde/essa o regidor/a d'Esports en qui delegue.

Vocals:
 1 Representant proposat per cada grup polític amb representació en el  Ple 

municipal que no necessàriament haurà d'ostentar la condició de regidor/a de 
l'Ajuntament de Xàtiva.

 3  Representants  de  clubs  i  associacions  esportives  proposats  per  la 
Coordinadora  d'Associacions  Esportives  de  Xàtiva,  un  dels  quals  serà  el 
president/a de l’entitat esmentada.

 1 Esportista d'elit de la Comunitat Valenciana designat pel Ple, d'entre els qui 
ho sol·liciten.

 1 Club o associació esportiva designat pel Ple, d'entre els qui ho sol·liciten .
 1 Esportista resident a Xàtiva designats pel Ple, d'entre els qui ho sol·liciten.
 1 Usuari/ària de les instal·lacions esportives municipals, triats/ades entre els 

socis/sòcies.
 1  Usuari/ària  inscrit  en  les  escoles  esportives  municipals  per  a   adults 

promogudes directament o indirectament per l'Ajuntament en instal·lacions 
públiques municipals. 

 1 Representant de les associacions de discapacitats amb mobilitat reduïda, 
inscrites en el Registre municipal d'Associacions, designat pel Ple d'entre els 
qui ho sol·liciten.

9.2. S'entén per :

 Esportista d'elit de la Comunitat Valenciana,  aquells que hagueren obtingut 
resultats  esportius  destacables,  d'acord  amb  els  criteris  que  es  determinen 
reglamentàriament que, en tot cas, haurà de respectar el que pel que fa a això 
dispose la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat  
Física de la Comunitat Valenciana, i  Decret  13/2006, de 20 de gener, del Consell  
de  la  Generalitat,  sobre  els  esportistes  d'elit  de  la  Comunitat  Valenciana,  o 
normativa que la substituïsca.

 Club o associació esportiva, aquell  o aquella  inscrit/a  en el  Registre Veïnal 
d'Associacions de Xàtiva, d'acord amb allò que s'ha disposat en la  Llei 14/2008, 
de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat d'Associacions de la Comunitat 
Valenciana i l'objecte social del qual siga esportiu, d'acord amb la Llei 10/1990, de 
15 d'octubre, de l'Esport.

 Per esportista resident, aquelles persones que, estant empadronades a Xàtiva, 
practiquen,  individualment  o  en  grup,  a  l'àmbit  territorial  de  la  Comunitat 
Valenciana,  qualsevol tipus d'esport o activitat física en les condicions establertes 
en la  Llei 2/2011, amb independència del caràcter i objecte que perseguisquen, i  
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practiquen esports oficialment reconeguts en l'àmbit federat, en l'universitari o en 
el de les administracions públiques amb competències en promoció de l'esport.

 Per  usuari/ària  de  les  instal·lacions  esportives  municipals,  escollits/des 
entre els socis/sòcies i de  les escoles esportives municipals per a  adults, 
realitzades en les  instal·lacions esportives municipals, aquell/aquella que ho 
acredite mitjançant el  justificant  de pagament de la corresponent  taxa,  d'acord 
amb l'Ordenança fiscal aprovada per a la utilització d'instal·lacions i participació en 
activitats esportives municipals,  de l'exercici que es tracte.

 Per  representant  de  les  associacions  de  discapacitats  amb  mobilitat 
reduïda, aquelles  que estiguen inscrites en el Registre Veïnal d'Associacions de 
Xàtiva, d'acord amb allò que s'ha disposat en la  Llei 14/2008, de 18 de novembre 
de 2008, de la Generalitat  d'Associacions de la Comunitat  Valenciana, en  els 
Estatuts de les quals consten com a associats seus, persones amb  discapacitat 
física.

9.3 .-Procediment elecció: 

ESPORTISTA D'ELIT.

Elecció i requisits: 

 Publicació en el DOGV o BOE, com a esportista d'elit. Sempre que estiga en el 
període de beneficis establit per la normativa vigent, en el moment de l'elecció. 

Concorrerà la condició d'elector durant tota la legislatura, encara que haguera 
finalitzat els beneficis establits per la normativa vigent.

 Seran elegibles, els que tinguen complits 18 anys.

 Empadronat en Xátiva, en el moment de presentar la sol·licitud de candidat a 
l'elecció de membre del Consell Esportiu Municipal.

Procediment:

 Publicació  d'Edicte  o  convocatòria  per  a  presentar  candidatures  en  el  Tauler 
d'anuncis Ajuntament, en la pàgina web de l'Ajuntament, i en el tauler d'anuncis 
instal·lacions municipals  esportives,  per  un  termini  de  presentació  de  15 dies 
naturals.

 Instància-Sol·licitud,  adjuntant  la  documentació  que  acredite  la  condició 
d'esportista d'elit de la Comunitat Valenciana.

 Entre les candidatures presentades dins del termini i en la forma escaient, el Ple 
designarà l'esportista elit.

CLUB O ASSOCIACIÓ ESPORTIVA.

Forma d'elecció: 

 Aquell  o  aquella  inscrit/a  en  el  Registre  Veïnal  d'Associacions  de  Xàtiva, 
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conforme al que es disposa en llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la 
Generalitat Valenciana d'Associacions de la Comunitat Valenciana. DOGV núm. 
6487 de 24.03.2011, i  l'objecte social del qual siga esportiu, conforme a la llei 
10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport.

Procediment:

 Publicació  d'Edicte  o  convocatòria  per  a  presentar  candidatures  en  el  Tauler 
d'anuncis Ajuntament, en la pàgina web de l'Ajuntament, i en el tauler d'anuncis 
instal·lacions municipals  esportives,  per  un  termini  de  presentació  de  15 dies 
naturals.

 Instància-Sol·licitud,  adjuntant  la  documentació  que  acredite  inscrit/a  en  el 
Registre  veïnal  d'associacions  de  Xàtiva,  conforme al  que  es  disposa  en  llei 
14/2008, de 18 de novembre de 2008,  de la Generalitat  d'associacions de la 
Comunitat Valenciana. DOGV núm. 6487 de 24.03.2011, i l'objecte social del qual 
siga esportiu, conforme a la llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport.

 Entre les candidatures presentades dins del termini i en la forma escaient, el Ple 
designara el club o associació esportiva.

ESPORTISTA RESIDENT.

Forma d'elecció: 

 Empadronat en Xátiva, en el moment de presentar la sol·licitud de candidat a 
l'elecció de membre del Consell Esportiu Municipal.

 Tenir complits els18 anys,en el moment de presentar la candidatura.

 Llicència federativa en vigor.

Procediment:

 Publicació  d'Edicte  o  convocatòria  per  a  presentar  candidatures  en  el  Tauler 
d'anuncis Ajuntament, en la pàgina web de l'Ajuntament, i en el tauler d'anuncis 
instal·lacions municipals  esportives,  per  un  termini  de  presentació  de  15 dies 
naturals.

 Instància-Sol·licitud,  adjuntant  la  documentació  que  acredite  la  condició 
d'esportista  empadronat  a  Xàtiva,edat  i  certificat  Federació  Deprotiva  que 
acredite la llicència de federat en vigor.

USUARI/A DE  LES  INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES  MUNICIPALS,  TRIATS/AS 
ENTRE ELS SOCIS/AS I DE LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS PER A 
ADULTS.
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Forma d'elecció:

 Aquell/aquella que ho acredite, mitjançant el pagament de la corresponent taxa, 
conforme  a  l'Ordenança  fiscal  aprovada  per  a  la  utilització  d'instal·lacions  i 
participació activitats esportives municipals, de l'exercici que es tracte.

 Seran electors els usuaris/participants amb 16 anys complits, i elegibles, els que 
tinguen complits 18 anys.

 Empadronat en Xátiva, en el moment de presentar la sol·licitud de candidat a 
l'elecció de membre del Consell Esportiu Municipal.

 Tenir un any mínim d'activitat com a usuari/a.

 Perdrà la condició de vocal o membre de la Rectora, si cessa la seua condició 
d'usuari/a. Sent elegdio membre d'usario/a , el següent en la prelació d'usuaris 
electes. 

Procediment:

 Publicació  d'Edicte  o  convocatòria  per  a  presentar  candidatures  en  el  Tauler 
d'anuncis  Ajuntament,  en  la  pàgina  web  de  l'Ajuntament,  i  en  instal·lacions 
municipals esportives, per un termini de presentació de 15 dies naturals.

 Instància-Sol·licitud,  adjuntant  la  documentació  que  acredite  la  condició 
d'empadronat  a  Xàtiva,  usuari/soci  o  participant  en  activitats  o  instal·lacions 
esportives municipals, estar al corrent de la taxa municipal.

 Els  candidats  que  reunisquen  les  condició  d'elegibles,  seran  publicats  i  es 
procedirà a l'elecció, sent elector tots els socis/usuaris/participants d'activitats i 
instal·lacions esportives 18 anys complits.

En tots els supòsits exposats, serà necessari nomenar un mínim de 2 suplents.

ARTICLE 10.
Corresponen a la Junta rectora les atribucions següents: 

 Proposar  a  l'Ajuntament,  normes  de  règim  interior  i  reglament  de  serveis 
esportius.

 Proposar  a  l'Ajuntament  la  determinació  o  modificació   dels  recursos  de 
caràcter tributari i les seues normes de gestió, especialment els  ingressos per 
taxes i  preus públics per l'ús de les instal·lacions, participació en activitats 
esportives i altres serveis relacionats amb les competències del CEM.

 Adjudicar  contractes  administratius  i  privats  en  el  marc  de  les  seues 
competències i dins dels límits que li siguen establerts.

 Disposar  la  utilització  dels  béns adscrits  al  servei,  instal·lacions esportives 
municipals,   i  disposar  les  obres  necessàries  per  a  la  seua  gestió, 
administració, millora, conservació, manteniment i reparació.

 Adquirir  béns immobles a títol  gratuït  i  proposar a  l'Ajuntament l'adquisició 
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onerosa.
 L'autorització  o  concessió  administrativa  o  negoci  jurídic  privat  que 

corresponga per l'ús i aprofitament dels béns de domini públic o patrimonials 
que l'Ajuntament hi haja adscrit al  CEM, sempre que tal facultat no estiga 
atribuïda al president/a. En qualsevol cas, les disposicions a tercers sobre el 
domini  públic o de propis  adscrit  al  CEM requeriran autorització  prèvia de 
l'Ajuntament a través de la Junta de Govern Local o òrgan que li corresponga.

 Formar  el  Projecte  de  Pressupost  anual  del  servei  i  el  compte  general,  i  
proposar la seua aprovació al Ple de l'Ajuntament. 

 Elaborar i proposar junt amb el Projecte de Pressupost anual, la plantilla de 
personal del CEM.

 Elaborar i portar actualitzat un inventari del patrimoni que siga adscrit al CEM 
per l'Ajuntament, relatiu a les instal·lacions esportives municipals.

Adoptaran la forma de dictàmens els acords de la Junta rectora relatius a: 
 Aprovació de reglaments i ordenances. 
 Aprovació dels pressupostos ordinaris, inclosa la plantilla. 
 Aprovació dels comptes generals. 
 Aprovació d'estatuts del CEM o les seues modificacions.

ARTICLE 11. 
1. El mandat dels integrants de la Junta rectora serà per a un màxim de quatre anys i 
es farà coincidir amb el de la corporació. Per consegüent cessaran automàticament 
en els seus càrrecs el dia abans al de la presa de possessió d'aquesta.

2. Exerciran el seu mandat mentre dure la representació que ostenten, i podran ser  
substituïts per decisió de qui els va nomenar.

ARTICLE 12.
La  funció  de  la  Junta  rectora  serà  no  retribuïda,  sense  perjuí  del  règim 
d'indemnitzacions per raó del servei que siga aplicable.

ARTICLE 13.
La Junta rectora se sotmetrà al control d'eficàcia per la Regidoria d'Esports, a què es 
refereix l'art 85 bis 1.i) LBRL.

ARTICLE 14.
La Junta rectora celebrarà sessió, amb caràcter ordinari, almenys cada dos mesos.

La  Junta  rectora  es  reunirà  de  forma extraordinària  quan  el  seu  president/a  ho 
considere convenient o ho sol·licite 1/3 dels seus membres que, a més, representen 
1/3 dels vots.

ARTICLE 15.
Les sessions se celebraran en primera convocatòria sempre que concórreguen, com 
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a mínim, la meitat més un dels seus components que representen més de la meitat  
dels vots i, en segona convocatòria, una hora després de l'anunciada, si assisteixen 
almenys, el president i un terç dels vocals i vots.

ARTICLE 16

 A cada integrant de la Junta li correspondrà un vot.

 Les decisions de la Junta s'adoptaran per majoria simple de vots. 

 En cas d'empat dirimirà el vot de qualitat del president.

ARTICLE 17
En tot el no disposat en aquests Estatuts, quant al funcionament de la Junta rectora,  
caldrà  ajustar-se  al  que  disposa  la  legislació  bàsica  de  règim  local  vigent  i  el 
Reglament orgànic municipal per a la Junta de Govern local.

El/LA PRESIDENT/A I EL/LA VICEPRESIDENT/A.

ARTICLE 18.
Al/la president/a de la Junta rectora li corresponen les atribucions següents:

 Convocar i presidir les reunions de la Junta rectora. 
 Dirigir les deliberacions  i dirimir els empats amb vot de qualitat.
 Ostentar la representació del CEM davant de qualsevol instància.
 La superior inspecció i direcció del servei.
 Dictar  quantes  resolucions  i  actes  de  tràmit  siguen  necessàries  per  a 

l'execució dels acords de la Junta rectora.
 L'ordenació de pagaments dins dels límits i en les condicions establertes pels 

estatuts o pels acords que puga adoptar l'Ajuntament en aquest sentit.
 L'exercici d'accions en els casos d'urgència, emergència o força major, donant 

compte a la Junta rectora en la seua primera reunió.
 L'autorització o llicència que corresponga per l'ús i aprofitament dels béns de 

domini públic i patrimonials que l'Ajuntament hi haja adscrit al  CEM, quan el 
període de l'ús o de l'aprofitament conferit siga inferior a un any. D'això es 
donarà compte a l'Ajuntament  als efectes de mera constància. 

 Qualsevol altra funció que li delegue o encomane la Junta rectora.

ARTICLE 19.
El/La  vicepresident/a  substituirà  el  president  en  els  casos  de  vacant,  absència, 
malaltia o una altra causa legal.
 

CAPÍTOL 3. ÒRGANS ASSESSORS I DE CONTROL. 

ARTICLE 20. 
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La Junta rectora podrà proposar al Ple de l'Ajuntament la creació d'un lloc de gerent  
que assumisca les funcions òrgan màxim de direcció de l'Organisme autònom.

L'acord de creació determinarà les característiques del lloc, el sistema de provisió, 
les retribucions, els objectius i els sistemes de control i rendició de comptes.

En tot cas l'acord de creació del lloc haurà d'ajustar-se a allò que s'ha previngut en 
l'article 85 bis de la Llei de Bases de Règim Local.

EL/LA SECRETARI/ÀRIA, INTERVENTOR/A I TRESORER/A.

ARTICLE 21. 
Les funcions reservades i necessàries de secretària, Intervenció i Tresoreria seran 
les establertes en l'article 92 bis de la Llei de Bases de Règim Local.

Aquestes funcions seran exercides pels funcionaris titulars dels llocs esmentats en 
l'Ajuntament de Xàtiva o funcionaris en els quals deleguen.

ARTICLE 22. 
La Coordinadora d'Associacions Esportives de Xàtiva és un òrgan complementari de 
caràcter consultiu i no vinculant.

Les seues funcions seran les següents:

 Presentar  iniciatives,  propostes  i  suggeriments  al  president/a  del  Consell 
Esportiu  Municipal,  per  a  si  ho  considera  oportú,  exposar-les  a  la  Junta 
rectora.

 Proposar  i  col·laborar  en  estudis  i  informes  per  al  desenvolupament  de 
programes de promoció esportiva.

 Ser  informats  de  les  decisions  que  es  prenguen  en  el  Consell  Esportiu 
Municipal respecte als assumptes d'interés de la Coordinadora d'Associacions 
Esportives.

 Emetre informes tècnics a sol·licitud de la Junta rectora i  el/la president/a, 
amb caràcter no vinculant.

 Designar representants dels clubs i associacions esportives a la Junta rectora 
en la proporció establerta en els Estatuts.

 Col·laborar en quants actes i activitats promoga i organitze el Consell Esportiu 
Municipal o l'Ajuntament de Xàtiva i siga requerida per a això.

CAPÍTOL 4. HISENDA DEL SERVEI.

PATRIMONI.
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ARTICLE 23
El patrimoni del CEM serà el que li  assigne l'Ajuntament de Xàtiva que haurà de 
destinar-se exclusivament a les finalitat a què es trobe afecte. 
El  CEM no tindrà  patrimoni  propi.  El  que adquirisca  serà  incorporat  a  l'inventari  
municipal de béns, drets i accions.

RECURSOS DEL CONSELL.

ARTICLE 24
Els recursos econòmics del Consell estaran constituïts per:

 Els productes i les rendes del patrimoni.
 Les subvencions  procedents d'organismes públics.
 Les consignacions que destine a aquesta finalitat l'Ajuntament, amb càrrec als 

seus pressupostos ordinaris.
 Els donatius i llegats de persones físiques i jurídiques.
 Les  quantitats  que  s'obtinguen  per  quotes  dels  socis  i  entrades  a  les 

instal·lacions,  participació  en  activitats,  els  espectacles  esportius  que 
s'organitzen, i per l'ús dels béns de domini públic o privat.

 L'import dels préstecs que s'obtinguen.
 Qualsevol  altre  recurs que puga ser-li  atribuït,  amb l'autorització  prèvia  de 

l'Ajuntament.

PRESSUPOSTOS. 

ARTICLE 25.
El  CEM  formarà,  en  cada  exercici  econòmic,  coincident  amb  l'Ajuntament,  un 
pressupost amb els ingressos i despeses que es prevegen.

ARTICLE 26.
En matèria pressupostària, el CEM es regirà per la legislació bàsica de règim local,  
especialment  per  la  Llei  reguladora  de les  Hisendes locals  i  disposicions que la 
despleguen i la complementen.

ARTICLE 27.
El projecte del pressupost, aprovat per la Junta rectora, s'elevarà a l'Ajuntament per  
a la seua aprovació definitiva.

CAPÍTOL 5. PERSONAL.

ARTICLE 28.
El  CEM,  disposarà  del  personal  necessari  per  a  la  prestació  del  servei  públic  i 
competències pròpies de l'Ajuntament de Xàtiva.
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El CEM no disposarà de personal propi havent d'assignar-li  l'Ajuntament en cada 
moment els recursos humans necessaris per al compliment de les seues finalitats.

CAPÍTOL 6. RÈGIM JURÍDIC I MODIFICACIONS D'AQUEST ESTATUT.

ARTICLE 29.
Els actes i acords dels òrgans de govern del CEM, posaran fi a la via administrativa, i 
en conseqüència, contra els mateixos podran interposar-se els recursos previstos en 
la legislació vigent.

ARTICLE 30.
L'aprovació i la modificació d'aquests estatuts del CEM corresponen a l'Ajuntament 
en Ple.

 
CAPÍTOL 7. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.

ARTICLE 31. 
El CEM podrà ser dissolt a petició de la Junta rectora, per majoria de 2/3 i  després 
d'acord de l'Ajuntament en Ple, per majoria simple, adoptat d'acord amb la legislació 
bàsica de règim local.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

Primera.-  Amb l'objecte de desenvolupar les previsions contingudes en els presents 
Estatuts així  com amb la finalitat  d'incrementar la participació d'usuaris en el  
disseny de les  polítiques  públiques del  CEM i  establir  fórmules  de govern  
obert, en el termini màxim d'un any des de l'entrada en vigor dels presents  
Estatuts,  el  CEM haurà d'aprovar un Reglament  on s'arrepleguen,  almenys,  
mecanismes  de  consulta  que  reunisquen  les  propostes  dels  usuaris,  
mecanismes consultius de caràcter institucional i mecanismes tendents a la  
realització de pressupostos participatius.

Segona.- Els  membres  del  CEM,  articularan els  mecanismes  necessaris  per  al 
compliment  del  Pla  Igualtat, per  a  aconseguir  la  paritat  en  els  seus  òrgans  de 
govern.

DISPOSICIONS FINALS.

Unica:  Els  presents  Estatuts  entraran  en  vigor  l'endemà  de  la  seua  publicació 
íntegra, en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Sometre  a  exposició  pública  dita  modficació  d’estatuts,  durant  30  dies  hàbils 
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mijançant edicte en el Butlletí Oficial de la Provincia de València i Tauler d'Annuncis a 
l'efecte de presentació d'al.legacions.

Una  vegada  definitivament  aprovats  els  Estatuts  del  Consell  Esportiu  Municipal, 
resoltes  les  al·legacions  presentades  o  en  el  supòsit  de  no  presentar-se  cap 
al·legació,  es  procedirà  a  publicar  el  seu text  íntegre  en el  Butlletí  Oficial  de  la 
Província."

Segon.  Sotmetre  l'esmentat  modificació  d’Estatuts  del  Consell  Esportiu 
municipal,  a informació pública i  audiència dels interessats,  amb publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta 
dies perquè puguen presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes pel 
CEM, i elevades a  la Corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments 
en el  mencionat termini,  es considerarà aprovada definitivament sense necessitat 
d'Acord exprés pel Ple.

Tercer. Facultar al Sr. Alcalde per a subscriure i firmar qualsevol classe de 
documents relacionats amb aquest assumpte.

Intervencions:

Juan Giner manifesta que s'en alegra de modificació dels estatuts i la inclussió 
de tots els grups polítics en el Consell i també amb la inclussió d'altres col·lectius, i  
que tal i com s'indica a l'article 12 que s'establixca que cap membre de la junta siga 
retribuit. Tambe diu que es contempla la figura d'un gerent, i que vol que quede clar 
que és un consell per als esportistes i són els que deuen tindre la paraula perquè 
són els verdaders coneixedors de l'esport a Xàtiva.

Jorge Herreno anuncia el vot a favor del seu grup perquè volen demostrar una 
actitud  constructiva  i  deixar  enrere  el  paper  de  victimes i  perquè  tots  volen  dur 
endavant  la  reforma i  que s'obriga  la  participació  no  sols  als  grups polítics  sino 
també als altres col·lectius. Diu que fent un poc d'història, el Consell es va crear en  
1989 i que s'han fet diverses reformes, l'ultima el 2011, i que s'ha de consolidar com 
un organ autónom i vinculant. Pel que fa a la reforma indica que els ha semblat un 
tant precipitada i poc participativa, ja que a principis de la legislatura es va adoptar el  
compromís de que es fera i  quant abans i es van avançar algunes pincellades, i 
malgrat aixó ara sols 2 dies abans de la celebració del Consell es quant s'els van 
remetre la proposta de modificació i sols van tindre 2 dies per a fer propostes cosa 
que van  intentar  fer  però  que  no  s'han  tingut  en  compte.  També diu  que  en la  
comissió  es van dur  per  la  coordinadora una sèrie  de propostes que no es van 
atendre  i  que  caldria  tindre  en  compte.  Tambe  anuncia  que  durant  el  periode 
d'alegacions les faran per tal d'enriquir-lo.

Cristina Suñer, en relació al que ha dit el representat del PP de que s'ha tardat  
1 any en presentar la proposta de modificació diu que compromís porta 9 anys fora 
del Consell, perque el PP mai els ha volgut modificar, i pel que ha dit de que ha 
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hagut precipitació diu que el regidor d'esports ha fet el que tenia que fer, i en relació  
a la pretinguda unanimitat diu que abans s'aconseguia a través de l'amenaça, i mai  
s'ha fet cap proposta des de cap club esportiu i ara per primera vegada si que s'ha 
fet una votació. Pel que fa al estatuts diu que s'està davant d'una fita important ja 
que son uns estatuts que combina definicions i conceptes i permet la participació, i  
que tots els partits tinguen representació. En resum diu que es un canvi profund que 
fa que el Consell siga un òrgan de participació on es podrà opinar i votar lliurement.

Alfred Boluda diu que el Consell és un organisme molt important perquè en ell 
estan  representats  molts  col·lectius  i  ciutadans,  i  que  la  seua  actualització  és 
necesaria per tal de dotarlo d'eixa representativitat ja que hi havien molts sectors que 
no estaven representats i va a tenir una incidència positiva en l'esport xativí i per al  
foment de la participació; i diu que li agradaria que durant el periode d'informació  
pública es presentaren alegacions per a tenirles en compte perquè els estatuts no 
poden ser monolítics sino dinàmics.

Pedro Aldavero en contestació al Sr. Giner manifesta que encara que la figura 
del gerent està en els estatuts no la contemplen en la pràctica,  i en relació al que ha 
dit el Sr. Herrero de la que la proposta de modificació s'ha retrasat ja es van donar  
explicacions en el  Consell,  que el  que es vol  és  donar  molta  participació  i  amb 
l'aprovació es dona plena representivitat democràtica, ja que haurà representació de 
tots  els  partits,  clubs,  usuaris,  escoles  esportives  etc..  perque  la  representació  i 
transparència son fonamentals en el Consell.

Jorge Herrero diu que al principi de la seua intervenció ha deixat clar quin era 
el talant del seu grup i demana que es deixe a banda ja el discurs de l'amenaça, i el  
que pretenien era millorar els termes de la modificació.

L'Alcalde manifesta que enten que el PP vullga passar pàgina del que ha sigut 
la seua gestió en els últims 20 anys, pero s'ha de situar el debat en el moment actual 
i per a aixó s'ha de fer referència al que ha passat. La modificació ja es va intertar  
dur a terme en l'anterior legislatura i si no es va fer va ser perquè l'Alcalde anterior va 
ser el que es va negar a que es fera perquè no es volia que haguera participació de 
tots els representants ciutadans en el Consell. Diu que ells es creuen el tema de la 
participació, que el Consell es un organisme autònom que decideix sobre els seus 
recursos, i en eixe sentit volem mantenir la seua autonomia perquè entenen que aixó 
es la participació, i ara el que es fa es modernitzar i adaptar els estatuts a una nova 
realitat  i  s'incrementa la participació.  Per últim diu que vol  donar l'enhorabona al  
regidor perquè la modificació ha sigut complexa i complicada en la que cadascu ha 
manifestat  la  seua  postura  i  que  ara  durant  el  periode  d'al·legacions  si  hi  ha 
aportacions positives s'incorporaran.

6é. EXP. NÚM. 598/2016, APROVACIÓ DELS PLECS DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES I CONDICIONS ADMINISTRATIVES, AVANTPROJECTE D’OBRES I 
PROJECTE DE EXPLOTACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL 
SERVEI PÚBLIC “REGULACIÓ I CONTROL DE L’ESTACIONAMENT EN LA VIA 
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PÚBLICA DE XÀTIVA”.

Atés que amb data 23 de febrer de 2016 pel Regidor de Tràfic i Aparcaments,  
es va assenyalar i va informar la necessitat de realitzar la contractació de la gestió 
del servei públic de Gestió de servei de vigilància i  regulació de l'aparcament de 
vehicles  mitjançant  la  modalitat  de  concessió,  expressant  la  seua justificació  per 
resolució del contracte anterior.

Donada la característica de la gestió del servei públic que es pretén en aquest 
Ajuntament,  es considera com a procediment més adequat el  procediment  obert,  
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, d'acord amb 
el Plec de Prescripcions Tècniques redactat per la consultoria externa, en virtut de la  
Resolució d'Alcaldia num. 545 de 26 de novembre de 2015.

Vist l'avantprojecte d'instal.lacions i obres per a la implantació de l'esmentat 
servei,  el  projecte d'explotació  i  el  Plec  de Prescripcions Tècniques redactat  per 
Segura y Roldán Ingenieros, S.L.P, i dels que s'ha emès informe favorable per part  
de la Policia Local i de l'Arquitecte Tècnic Municipal.
  Atés que amb data 25 de febrer de 2016 es va emetre Informe per Secretaria 
sobre  la  Legislació  aplicable,  el  procediment  a  seguir  i  l'òrgan  competent  per  a 
aprovar i adjudicar el contracte, que serà el Plé, ja que l'esmentat contracte tindrà 
una durada de 10 anys.

Amb data 21 d'abril  de 2016 es va informar favorablement l'expedient a la 
Comissió  Informativa  de  Foment  i  Seguretat,  proposant  al  Ple  de  la  Corporació 
l'aprovació dels Plecs, el projecte d'explotació i l'avantprojecte de les obres.

Pel  Secretari  de  l'Ajuntament  s’informaren  desfavorablement  els  plecs,  al 
considerar necessari completar l’expedient amb una ampla motivació de l'objecte del 
contracte i la seua relació amb els criteris d'adjudicació i  condicions d'execució, i 
amb els informes dels departaments corresponents.

Vist  que  pels  serveis  de  Benestar  Social  i  d'AFIC  s'han  incorporat  per  a 
completar l'expedient els informes sobre les clàusules socials incloses en el Plec de 
clàusules administratives, en els que s'especifica que  “s'informa que les clàusules  
socials  contingudes  en  els  plecs  administratius,  incorporant  mesures  socials  i  
d'inserció durant la seua execució es consideren justificades en relació al servei que  
s'ha  de prestar  i  en  compliment  dels  articles  60,  118,  150 i  183  i  la  Disposició  
Addicional quarta del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic”.

Atès que amb data 13 de maig de 2016 s'ha emés informe favorable conjunt 
del  Secretari  i  Vicesecretari,  en  el  qual  es  conclou  que  l'expedient  ha  seguit  la  
tramitació establida en la Legislació aplicable, procedint la seua aprovació pel Ple.

Vist  l’informe proposta del  departament,  de data 18 de maig,  fiscalitzat  de 
conformitat per l’Interventora Municipal.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment i Seguretat, de 19 de 
maig de 2016.

El Ple de l'Ajuntament, per dinou vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i  
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, 
i els quatre dels regidors del grup municipal PP), i una abstenció del regidor del grup 
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municipal Ciudadanos), adopta el següent ACORD:

Primer. Aprovar l'inici de l'expedient de contractació, mitjançant procediment 
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, per a la 
gestió  del  servei  públic  del  servei  de  vigilància  i  regulació  de  l'aparcament  de 
vehicles, mitjançant la modalitat de concessió, convocant la seua licitació.

Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el 
contracte  de  gestió  del  servei  públic  de  servei  de  vigilància  i  regulació  de 
l'aparcament  de  vehicles  mitjançant  la  modalitat  de  concessió,  per  procediment 
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.

Tercer. Aprovar l'avantprojecte d'instal.lacions i obres per a la implantació del 
servei, el projecte d'explotació i el Plec de Prescripcions Tècniques que ha de regir la 
contractació de la concessió, redactat per Segura y Roldán Ingenieros, S.L.P.

Quart. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València i en el Perfil 
del Contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de quaranta dies puguen 
presentar les proposicions que estimen pertinents.

Intervencions:

Juan Giner diu que ja coneix el projecte i vol fer unes consideracions, per una 
banda s'han incluit clàusules socials,  es reduiex un 30% les places en la zona blava,  
es consentira que els veins entenguen com a seues les places i no les canvien en 
mesos encara que la ordenança de mobilitat estableix un termini màxim de 72 hores, 
es posarà mes personal per a controlar-ho, s'incorporaran noves tecnologies, punts 
de  càrrega  per  a  cotxes  elèctrics,  s'habilitaran  solars  per  a  aparcaments  i  els 
dissabtes per la vesprada no funcionarà l'ORA,  però falta saber com funcionarà i per  
tant el seu vot serà abstenció.

Jorge Herrero anuncia el  vot  a favor  perque creu que es necesari  regular 
l'estacionament  per  facilitar  la  convivència  entre  el  comerç  i  el  veïnat  i  agraeix 
l'esforç fet pel departament en la seua confecció, tambe diu que estan d'acord en la  
reducció de places, en la reorganització, tarifes, noves tecnologies i en la gratuïtat 
dels dissabtes, pero diu que s'haurien de tenir  en conter algunes qüestions com 
l'horari que hauria de ser de 9,30 a 14 i de 4,30 a 20,30 , que les màquines pugueren 
tornar  canvi  i  que es donarà informació de que en festes locals  no hi  ha servei  
d'ORA.

Cristina Suñer manifesta que entenen que és necesari  fer  una ordenació i 
regulació encara que és un tema complicat i socialment no està ben acceptat, i s'ha 
fet  un  esforç  per  a  que fora  una verdadera  regulació  de  l'ORA i  no  un sistema 
recaptatori,  i  els plecs contenen unes novetats molt positives com la reducció de 
places o no hi ha comerç, la incorporació de solars privats, la incorporació de noves 
tecnologies,  i  també  la  incorporació  de  les  clàusules  socials.  Diu  que  tambe 
considera  molt  positiu  fer  el  seguiment  dels  contractes  administratius  i  que  els 
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dissabtes de vesprada no funcione el servei de  l'ORA. En relació al que ha dit el  
representant del PP quan hi ha festa s'ha pres la previssió de tapar els aparells, i pel 
que fa  a l'horari  des de compromís es discrepa del  mateix  ja  qua hauria  d'anar 
vinculat al comerç i no hauria de funcionar ni abans de les 10 ni abans de les 5 de la 
vesprada, malgrat aixó el vot de compromís serà a favor.

Miquel A. Lorente assenyala que el tema de l'ORA és una de les qüestions 
prioritàries no sols per a l'actual equip de govern sino per a la ciutat en si, i el tema 
de l'aparcament és un tema que preocupa a la gent,  al  comerç,  al  turisme i  als 
sectors implicats.  I per tant des d'agost es va començar a treballar en aquest plec 
que ha estat molt treballat i que aplica el control tecnológic i que permet un control  
del servei a temps real.  Un dels temes ha sigut reduir  les places de zona blava 
conservant els eixos comercials on hi  ha intensitat  de comerç i  de serveis i  s'ha 
suprimit en algunes zones residencials, el que ha suposat una reducció d'un 30%, 
per a 10 anys de duracció i amb una obligació de l'empresa adjudicatària de fer una 
aparcament a la zona del carrer Reina. En resum diu que és una zona blava que 
compta  amb  noves  tecnologies,  que  es  sostenible,  i  amb  clau  de  futur,  i  que 
persegueix la eficàcia per a la qual cosa s'ha implementat  una comissió tècnica per 
fer el seguiment del contracte, pel que fa a l'horari serà de 9 a 14 i de 16 a 20 i la 
supressió del servei els disabtes per la vesprada, i és un plec que també te presents 
les clàusules socials. Per últim diu que agraeix el recolçament de tots els grups.

Ignacio  Reig indica  que després d'onze anys s'aprovarà  un nou plec  més 
ajustat  a  les  necessitats  reals  de  la  ciutat  i  que  garanteix  la  continuïtat  als  
treballadors actuals, i que contempla una reducció significativa de les places  i una 
adaptació a les noves tecnologies, s'incorporen nous solars, es creen noves zones 
regulades  per  al  comerç,  les  zones  verdes,  s'aposta  per  un  cànon  percentual 
respecte  de la  recaptació  dels  ingresos,  s'assumeix  corresponsabilitat  en  l'exit  o 
fracàs  del  model.  Per  últim  diu  que  l'ORA es  un  servei  públic  que  dinamitza  el 
comerç al fer accesible l'aparcament en zones comercials cèntriques. 

Jorge Herrero diu  que sols  vol  recordar  que la  pretesa idea de l'equip de 
govern de municipalitzar el servei es dificil de dur endavant, i vol deixar constància 
de un tema que hi ha per resoldre i es el de l'aparcament de la glorieta que está en 
precari i seria una forma de solucionar l'aparcament rotatori en Xàtiva.

Cristina Suñer pel que fa al que ha dit el Sr. Herrero del parking de la glorieta li 
recorda que dit parking va canviar de concessionari sense que ningú ho sabera, i 
s'han incrementat els preus sense que l'Ajuntament ho sabera, i s'han fet controls o 
seguiment quant els usuaris s'han queixat, per tant s'ha de ser conscients en el que 
ha passat i li agraeix els consells a l'hora de gestionar , que ells no aplicaven.

Miquel A. Lorente, en relació al que ha dit el Sr. Herrero de la municipalització 
del servei diu que per part dels serveis municipals es va informar que no es podia fer, 
i  pel  que  fa  a  l'aparcament  de  la  glorieta  s'està  treballant,  s'ha  notificat  al  
concessionari,  s'han mantés reunions i  està vegent-se alguna lleu milloria,  i  s'ha 
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visitat  un aparcament d'unes característiques molt semblants,  el  de Catarroja per 
vore que es pot extrapolar a Xàtiva. 

7é. 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 160 al 206 (corresponents al mes d'abril de 2016)

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.

8é.  DACIÓ  DE  COMPTE  MATÈRIES  DELEGADES  EN  LA  JUNTA  DE 
GOVERN LOCAL.

No hi ha cap assumpte a tractar.

9é. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS:

9.1. EXP. NÚM. 1149/2016, SOBRE LLOGUER IMMOBLES PROPIETAT DE 
LA FUNDACIÓ BANCAJA. (AJUNTAMENT ARRENDATARI)

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

S'ha  acreditat  per  part  de  la  Regidoria  Delegada de Benestar  Social,  que 
resulta necessari arrendar els béns immobles  situats, al c / Poetes Setabenses, 2, 
amb  referència  cadastral  4388006YJ1148N0001SW,  i  av.  Abu  Masaifa,  2,  amb 
referència cadastral  4388004YJ1148N0001JW, propietat de la Fundació Bancaixa, 
amb la finalitat d'arrendament, per a la creació d'un espai social i específic destinat a 
menors i joves adolescents per a l'oci i realització de tallers formatius, així com unes 
instal·lacions adequades per a tallers formatius dirigits altres col·lectius de la ciutat; 
dones, majors, persones amb diversitat i mobilitat funcional.

Atès que, amb data 13 d'abril  de 2016, es va incorporar retenció de crèdit  
num. 12016000007534, per import  de 11.616,00.-  euros, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 2310/21200 RMC en edificis, del pressupost vigent, i, amb data 5 de 
maig de 2016, es va sol·licitar al Registre de la Propietat de Xàtiva certificat de la 
inscripció de l'immoble en el mateix, el qual es va rebre en data 10 de  maig de 2016.

Atès que,  amb data 11 de maig de 2016 es va emetre informe pels Serveis 
Tècnics Municipals, comprensiu de la descripció del bé objecte de l'arrendament i 
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sobre  la  seva  valoració,  per  tal  de  determinar  el  preu  de  l'arrendament  del  bé, 
atenent al seu valor en venda, qualificació, i ubicació.

Atès que, amb data 11 de maig de 2016, es va emetre informe d'Intervenció 
sobre  el  percentatge  que  suposa  la  contractació  en  relació  amb  els  recursos 
ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l'òrgan competent per a 
contractar, així com el procediment d'adjudicació.

Atès  que,  per  part  de  la  Regidoria  de  Benestar  Social,  s'ha  remés  a  la 
Fundación Bancaja, Fundación de la Comunitat Valenciana, proposta per a portar  
endavant  un contracte privat  d'arrendament dels locals situats als carrers Poetas 
Setabenses num. 2 baix i C/ abu Masaifa num. 2 baix.

Atès  que,  per  part  de  la  Fundacion  Bancaja,  propietària  del  locals  de 
referència, s'ha presentat l'acceptació a signar el contracte d'arrendament, així com 
documentació referent a les facultats del representant i certificats d'estar al corrent  
amb l'Agència Tributaria i la Seguretat Social,  junt amb les condicions que han de 
regir el mateix, perquè l'Ajuntament accepte, esmene o rebutge les mateixes, amb el 
següent detall:

«PRIMERA La Fundació Bancaixa deixa les a l'Ajuntament de Xàtiva la part  
de la finca 18.405 no ocupada i la totalitat de la superfície de la finca 18.435 (en  
endavant el "Local arrendat").

El present contracte d'arrendament té la consideració de contracte privat de  
l'Ajuntament  de  Xàtiva.
SEGONA.- L'Ajuntament de Xàtiva només podrà destinar el local arrendat a  
l'ús descrit en el exponendo IV, és a dir, a l'ESPAI SOCIAL per a la ciutat de  
Xàtiva.
TERCERA.- El present contracte entrarà en vigor el  dia d'avui i  tindrà una  

durada que s'estableix de comú acord en deu (10) anys, finalitzant el dia [●] de maig  
de 2026.

Això  no  obstant,  el  termini  es  prorrogarà  automàticament  per  períodes  
successius d'un any si una de les parts no notifica fefaentment el contrari a l'altra  
amb 60 dies d'antelació, com a mínim, al venciment pactat o de qualsevol de les  
pròrrogues que, si s'escau tinguen lloc.

A la  data  del  venciment  del  present  contracte,  el  mateix  quedarà  extingit  
sense necessitat de cap preavís, venint obligat l'Ajuntament de Xàtiva a restituir a la  
Fundació Bancaixa al Local arrendat en bon estat de conservació, moment en el  
qual haurà de fer efectiva la devolució de les claus

QUARTA.- La renda inicialment acordada per les parts és la quantitat de NOU  
MIL SIS-CENTS EUROS (9.600 €) anuals,  més l'IVA corresponent, pagadors per  
mensualitats anticipades de VUIT-CENTS EUROS (800 €), més l'IVA corresponent,  
que s'hauran de fer efectives , prèvia presentació per part de la Fundació Bancaixa  
de la corresponent factura, dins dels deu (10) primers dies de cada mes, mitjançant  
ingrés en el compte número ES88 2038 6171 75 6000375422 de Bankia, de la qual  
és titular la Fundació Bancaixa.
No  obstant  això,  la  Fundació  Bancaixa  es  reserva  la  facultat  de  modificar  en  
qualsevol moment el compte en què s'ha d'efectuar l'abonament de les rendes.

CINQUENA.- L'actualització anual de la renda s'efectuarà en el mes de maig,  
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data en què es compleix cada anualitat de vigència del present contracte.
La renda serà actualitzada en la data en què es compleixca cada any de  

vigència  del  contracte,  aplicant  a  la  renda  corresponent  a  l'anualitat  anterior,  la  
variació percentual experimentada per l'índex general nacional del sistema d'índexs  
de Preu de Consum en un període de dotze mesos immediatament anteriors a la  
data de cada actualització, publicat per l'Institut Nacional d'Estadística o organisme  
oficial que el substitueixca en les seves funcions.

Es  convé  entre  les  parts  que  es  considerarà  com  a  notificació  escrita  i  
suficient, als efectes de l'article 18,3 de la LAU, l'anotació practicada en el rebut o en  
la factura de la mensualitat  precedent,  fent en aquesta referència al  percentatge  
d'alteració aplicat , així com a la data de publicació oficial en la qual s'estableixca la  
variació percentual experimentada en el sistema d'Índexs de Preus al Consum.

Tenint en compte que l'Institut Nacional d'Estadística publica amb retard els  
índexs de preus al consum i que, per tant, arribat el mes en què hauria de cobrar la  
renda ja estabilitzada encara no es coneixen aquests índexs, es pacta expressament  
que els augments o disminucions que corresponen pel sistema de revisió pactat en  
el  present  contracte,  s'aplicaran amb efecte  retroactiu  a  la  data  en què s'hauria  
d'iniciar el cobrament de la renda ja revisada, havent l'Ajuntament de Xàtiva efectuar  
els pagaments complementaris que corresponguen una vegada que es coneguen  
les dades necessàries.

SISENA.- Seran de compte de l'Ajuntament de Xàtiva en tot cas, l'import dels  
serveis, consums i subministraments amb que compte el Local arrendat o els seus  
accessoris  i  que  siga  conseqüència  d'usos  privatius,  així  com  si  escau  la  
contractació,  alta,  instal·lació i  consum dels serveis i  subministraments que puga  
contractar.

Així  mateix,  seran  de  compte  i  càrrec  de  l'Ajuntament  de  Xàtiva  tant  els  
impostos, taxes i altres tributs que graven la mera propietat, inclòs l'Impost sobre  
Béns Immobles, com els que graven l'exercici de l'activitat, l'ús del local arrendat i  
els seus serveis , i en concret la taxa municipal per recollida d'escombraries.
Igualment,  les despeses de comunitat,  tant ordinaris com extraordinaris, aniran a  
compte de l'Ajuntament de Xàtiva.

SETENA.- L'Ajuntament de Xàtiva, què prèviament ha procedit a un examen  
exhaustiu i detallat del Local arrendat, declara formalment conèixer l'estat en què es  
troba el mateix i ho considera apte per a l'ús a què es destina i prest per ser ocupat,  
al  complet d'instal·lacions, elements i  serveis de tota classe, sent de compte del  
mateix totes les reparacions que hagen de realitzar-se pels danys causats per ell o  
les persones que en depenen,  a  l'edifici  o  local  arrendat,  pel  mal  ús,  omissió  o  
negligència, sent així mateix a càrrec de l'Ajuntament de Xàtiva les reparacions que  
exigeix el desgast per l'ús ordinari dels locals, els seus accessoris i com forma  part  
o siga annex al que cedit en arrendament.
Tot  mal,  tant  al  Local  arrendat  com  a  tercers,  causat  pel  mal  ús  o  derivat  de  
conductes o comportaments negligents o temeraris de l'Ajuntament de Xàtiva o dels  
ocupants del local arrendat, seran de l'exclusiva responsabilitat de l'Ajuntament de  
Xàtiva.

L'Ajuntament de Xàtiva s'obliga a contractar al  seu càrrec i  a mantenir  en  
vigor fins que no s'acabe el present contracte, una pòlissa multirisc que cobreixca el  
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valor del Local arrendat i les seves instal·lacions davant de qualsevol eventualitat,  
així com qualsevol dany material o davant de tercers per l'ús i l'activitat sobre el local  
arrendat, establint com a beneficiària a la Fundació Bancaixa.

VUITENA.-  Qualsevol  obra  d'adaptació  a  realitzar  serà  per  compte  de  
l'Ajuntament de Xàtiva, que haurà de comptar amb l'autorització prèvia i expressa de  
la Fundació Bancaixa.

Les obres  no podran afectar  la  seguretat  i  estructura  de l'edifici  i  han de  
complir amb les normes urbanístiques.
Totes  les  obres  les  ha  de  fer  sota  direcció  tècnica,  i  subjectes  a  les  pertinents  
llicències municipals.

A la finalització del contracte d'arrendament, les obres realitzades quedaran  
en benefici del Local arrendat sense dret a reclamació o indemnització per part de  
l'Ajuntament de Xàtiva.

NOVENA L'Ajuntament de Xàtiva es compromet a complir totes les normes li  
vinguen imposades, si s'escau, els Estatuts de la Comunitat de Propietaris de l'edifici  
en què s'integra al Local arrendat, i els acords de la Junta de la mateixa, en relació  
amb els serveis comuns i utilització dels serveis generals, així com a no realitzar  
activitats  molestes,  tòxiques,  incòmodes,  insalubres  i  il·lícites,  o  emmagatzemar  
productes d'aquestes característiques al Local arrendat objecte d'aquest contracte.

L'Ajuntament de Xàtiva tramitarà a càrrec seu les llicències i tots els permisos  
que calguen per exercir al Local arrendat el destí fixat en la clàusula primera, sense  
que la seva denegació o anul·lació posterior li done dret a exigir cap indemnització a  
la Fundació Bancaixa.

DESENA.- L'Ajuntament de Xàtiva renúncia a qualsevol tipus d'indemnització  
pel cessament de l'activitat que el venciment del present contracte pogués aparejarle  
i en particular als drets reconeguts en l'article 34 de la vigent Llei d'Arrendaments  
Urbans.

Així mateix, l'Ajuntament de Xàtiva renúncia als drets de tempteig o retracte  
que estableix l'article 31 de la Llei d'Arrendaments Urbans

ONZENA.- L'Ajuntament de Xàtiva no podrà, sota cap concepte destinar el  
local arrendat a un altre ús que l'expressament pactat. Així mateix, l'Ajuntament de  
Xàtiva no podrà traspassar el  local arrendat,  cedir el  contracte d'arrendament,  ni  
subarrendar total o parcialment el local arrendat, renunciant en conseqüència i de  
manera expressa pel present contracte als drets reconeguts en l'article 32 de Llei de  
Arrendaments Urbans.

DOTZENA.- En virtut del que disposa l'article 36.6 de la Llei d'Arrendaments  
Urbans, i en l'article 19,2 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de  
l'Habitatge de la Comunitat  Valenciana, l'Ajuntament de Xàtiva està exceptuat de  
l'obligació de prestar fiança.

TRETZENA.- L'incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions que  
assumeixen  pel  present  contracte,  o  el  menyscapte  de les  prohibicions  que s'hi  
estableixen, donarà dret a l'altra a donar per resolt el contracte i demanar danys i  
perjudicis que s'ocasionen .

CATORZENA.- D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13  
de desembre,  de protecció de dades de caràcter personal,  els signants d'aquest  
Conveni  accepten  que  les  dades  personals  recollides  en  el  mateix  siguen  
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incorporades  a  un  fitxer  titularitat  de  la  Fundació  Bancaixa,  responsable  del  
tractament, amb domicili a General Tovar, 3, 46003, València.

La finalitat de la incorporació de les seves dades personals a l'esmentat fitxer,  
que seran tractats de forma estrictament confidencial, és la custòdia, arxiu i consulta  
del present Conveni per la Fundació Bancaixa.

Totes les dades de caràcter personal facilitades amb motiu de la celebració  
del  present  Conveni  s'han  proporcionat  amb  caràcter  obligatori;  de  no  haver-se  
facilitat, no s'hagués celebrat el present Conveni. Els signants es comprometen a  
comunicar a la Fundació Bancaixa qualsevol modificació que es produeixca en les  
dades aportades.

Els signants,  llevat que manifesten el  contrari  mitjançant la marcació de la  
casella, consenten expressament en el tractament de les seves dades per part de la  
Fundació  Bancaixa,  fins  i  tot  una  vegada  conclosa  la  relació  contractual,  per  
remetre-li  comunicacions  publicitàries  i  /  o  invitacions,  fins  i  tot  per  mitjans  de  
comunicació electrònica, d'exposicions organitzades o promogudes per la Fundació  
Bancaixa. Si us plau, marque la següent casella si no desitja rebre la informació  
abans indicada: [  ].

Els  interessats  poden  en  qualsevol  moment  revocar  els  consentiments  
prestats en el present Conveni en relació amb les seves dades de caràcter personal,  
així  com exercitar els drets d'accés, rectificació,  cancel·lació i  oposició mitjançant  
l'enviament d'un correu electrònic a secretaria.obrasocial@fundacionbancaja. és o  
mitjançant escrit dirigit a la Fundació Bancaixa, General Tovar, 3, 46003 de València.

QUINZENA.- Per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se que no es  
pot  resoldre de mutu acord entre les parts  i  llevat  que per  llei  estiga exclosa la  
possibilitat de submissió expressa, aquestes se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la  
Ciutat de València. >> 

Vist que es va donar compte de l’expedient en trámit a la Comissió Informativa 
de Foment i Seguretat, en sessió celebrada el 19 de maig de 2016, encara que no se 
va  dictaminar  perque  era  necessari  incorporar  la  proposta  formal  per  part  de  la 
propietat i l’informe d’idoneitat del local. Tot alló sense perjudici de sotmetre-ho a la 
consideració de la propera sessió plenaria, en cas de completar-se adequadament 
l'expedient.

Vist l'informe, de data 25 de maig de 2016, per part del Serveis de Joventut, 
en el qual es considera els locals, objecte d'aquest contracte, especialment idonis 
per a les funcion per a les quals es vol destinar.

Vist l'informe proposta, de data 25 de maig de 2016, emés per la Secció Unitat 
de Contractació i Béns, fiscalitzat i conforme per la Intervenció Municipals.

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

Primer. Aprovar el contingut del contracte i adjudicar a la Fundación Bancaja, 
Fundación  de la  Comunitat  Valenciana  amb CIF  num.  G-46002804,  el  contracte 
d'arrendament del  béns immobles situats als  carrers Poetes Setabenses,  núm, 2 
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baix  i  Abú  Massaifa  núm.  2  baix,  d'aquest  Municipi,  amb  referència  cadastral  i  
registral:

Referencia Catastral Libro Tomo Folio Ins. Finca M²
43880/04/YJ1148N/0001JW180 511 137 1ª 18435 733
43880/06/YJ1148N/0001S
W

180 511 104 1ª 18405 473

 
Considerant que de la finca registral 18.405, es detrauran del contracte 150 

m2 que en l'actualitat estan ocupats pel Fons Valencià de Solidaritat des de 1988, 
per a destinar-los a la creació d'un espai social i específic destinat a menors i joves 
adolescents per a l'oci i realització de tallers formatius, així com unes instal·lacions 
adequades per a tallers formatius dirigits altres col·lectius de la ciutat; dones, majors,  
persones amb diversitat i mobilitat funcional.

Segon. Autoritzar i disposar la quantitat de 11.616,00.- euros, corresponent a 
l'arrendament  del  present  any  2016,  segons  retenció  de  crèdit  num. 
12016000007534,  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària  2310/21200  RMC  en 
edificis, del pressupost vigent.

Tercer. Facultar  a  l'Alcalde,  com  a  president  d'aquesta  Corporació,  i  en 
representació  d'aquest  Ajuntament,  de  conformitat  amb  el  que  estableix  l'article 
21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, per 
a subscriure quants documents siguen necessaris en la seva execució.

Quart. Notificar  al  Sr.  Antonio  Abad  Vidal  Teruel,  en  representació  de  la 
Fundación  Bancaja,  Fundación  de  la  Comunitat  Valenciana,  propietària  dels 
immobles objecte del  contracte,  el  present  acord i  citar-lo  per  a  la  signatura del 
contracte de referència.

Intervencions:

Juan Giner  diu  que  és  un  bon local,  i  que segons l'oficina  tècnica  caldrà 
dotar-lo i comprar mobiliari, per tant no estem parlant sols del cost del lloguer, sino 
que hi ha que acondicionarlo i fer  una reforma important , dotar-lo de mobiliari a més 
del personal necessari. Diu també que el fet que Xàtiva necessite un local per a l'ús 
proposat li pareix bé i que el fet que serà compartit per varies asociacions també ja 
que farà que els joves coneguen el que és l'autogestió, i li pregunta a la regidora si  
l'Ajuntament no disposa de local propi.

Pilar Garcia indica que la proposta els plantetja uns dubtes, pel que fa a la 
memòria d'actitivats a dur a terme queda un poc en l'aire si serà formació, oci i li  
agradaria que es concretara més. També pregunta si les activitats seran gratuïtes 
per als usuaris o els costarà diners?, quines persones seràn les responsbles d'obrir,  
tancar?, que costaran les obres d'acondicionament? , si l'Ajuntament paga el lloguer, 
la fundació aporta algo?, i per últim si no hi ha altres llocs per aquestes activitats.
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Pilar Gimeno  manifesta la seua satisfacció per que s'haja aconseguit llogar el 
local, ja que és un sector anbandonat perque no tenien llocs on anar, i que és una 
fita molt important que el lloguer siga a 10 anys, amb una renda baixa i en una zona 
molt cèntrica i molt poblada per menors i adolescents, i suficient per a donar cabuda 
a altres sectors poblacionals on es podràn fer tallers, oci i formacio complementària, i  
en el que encara fan falta obres, que te una accesibilitat directa , i que va a servir per  
a que els joves puguen associarse i que arriben a autogestionar-se.

Miquel A. Lorente assenyala que es una bona iniciativa situada en un context 
on la demografia és molt elevada i els espais i serveis son molt reduïts en proporció. 
És un espai que implica més serveis i més dinamisme per al propi barri, fruit d'una 
bona negociació i amb un punt a favor que és el de l'autogestió, i per a dos sectors  
fonamentals la joventut i la dona .

Chelo Angulo comença dient que quan va arribar al govern va ser nomenada 
presidenta del Fons Valencià per la solidaritat,  es va trobar en que la bona relació  
entre  el  Fons  i  la  Fundació  Bancaixa  estava  trencada  imagina  per  qüestions 
polítiques, i la Fundació anava a desnonar al Fons de l'espai que ocupava, per aixó 
va tenir que treballar per rescatar el conveni en la Fundació Bancaixa. I aprofitant la  
nova cordialitat d'abmdues institucions, va pensar que eixe espai que ocupava era 
molt important recuperar-lo per a la ciutat, i en eixe sentit va presentar el projecte per 
a destinar-lo a usos socials dins d'un programa d'inclussió social dels sectors més 
desafavorits, i el 8 de maig el patronat de la Fundació va aprovar cedir el local a 
l'Ajuntament a canvi d'un lloguer molt baix de 800€ mensuals. En resum diu que és 
el millor espai que s'ha trobat per a l'us que se li vol donar i que a més recuperarà la  
imatge del barri i que recull la població juvenil més nombrosa de la ciutat. Per últim 
vol agrair al gerent i president de la Fundació la seua bona predisposició des del  
primer moment que se li va plantetjar el projecte.
En relació a les obres a fer diu que és imposible acometreles de colp, i abans s'ha de 
veure la distribució a fer, i la idea és que es pose en marxa el més prompte posible.

9.2. MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS 
PSOE,  EUPV:AC,  COMPROMÍS,  PP  I  CIUDADANOS  EN  RELACIÓ  AL  DIA 
NACIONAL DE LES LLENGÜES DE SIGNES. 

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

Es dóna lectura de la moció presentada el  25  de maig de 2016, registre 
d'entrada número 4180, en relació al dia Nacional de les Llengües de Signes, amb el  
següent tenor literal:
 

“Amb  motiu  del  Dia  Nacional  de  les  Llengües  de  Signes,  Ajuntament  de  
Xàtiva,  vol  posar  en  relleu  el  valor  d’aquestes  llengües  en  l’exercici  dels  drets,  
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deures i llibertats de les persones sordes i sordcegues, com a garants de la seua  
participació igualitària en la vida democràtica.

Les llengües de signes són el resultat del procés de mútua interacció entre  
biologia  i  cultura  en  l’ésser  humà  i  constitueixen  un  gran  exponent  de  la  seua  
capacitat  creativa  i  d’adaptació.  Com  a  llengües  naturals  donen  resposta  a  la  
necessitat  de  comunicar-se  i  interactuar  amb  l’entorn,  ajuden  a  estructurar  el  
pensament  i  encarnen  la  història,  les  visions del  món  i  les  emocions dels  seus  
usuaris i usuàries.

Amb el  seu reconeixement en l’àmbit  estatal  en la Llei  27/2007,  la nostra  
societat i les nostres institucions es comprometen tant a promoure l’aprenentatge i  
coneixement de les llengües de signes com a garantir la llibertat d’ús en tots els  
àmbits de la vida.

La llengua de signes, en el nostre territori autonòmic, cobra cada dia major  
presència i protagonisme, així ho recull l’article 13.4 del nostre Estatut d’Autonomia  
en el qual la Generalitat Valenciana garanteix l’ús de la llengua de signes pròpia de  
les persones sordes, que haurà de ser objecte d’ensenyament, protecció i respecte. 

L'Ajuntament de Xàtiva apel·la a totes les institucions, agents públics i socials,  
i al conjunt de la ciutadania a actuar amb compromís per a situar les llengües de  
signes en condicions d’igualtat,  en totes les esferes de la vida educativa,  social,  
cultural,  econòmica  i  política  de  la  nostra  localitat.  Les  llengües  juguen  un  rol  
fonamental per a la convivència i el respecte de les nostres comunitats, per tot això,  
hem d’articular mesures que garantisquen la protecció de les llengües de signes.

L'Ajuntament de Xàtiva estarà sempre al costat dels qui també defensen la  
igualtat, la justícia social,  la inclusió i  la diversitat,  i  en aquest sentit,  reconeix la  
tasca del moviment associatiu de la CNSE, representat en la nostra Autonomia per  
FESORD CV, i en l’àmbit local mitjançant el servei d’ interpret i mediació social, el  
que  ha  contribuït  decisivament  al  fet  que aquestes  llengües aconseguisquen un  
estatus legal i social, però sobretot, per haver mantingut viu un llegat que forma part  
del patrimoni comú de tota la ciutadania.

Amb aquest motiu els ajuntaments col.laboren amb els hastag als twits oficials  
i dels representants polítics, facebooks i altres comunicacions.”
 

I el Ple, per unanimitat, acorda:

ÚNIC. Aprovar la moció presentada en relació al Dia Nacional de les Llengües 
de Signes.

Intervencions:

Juan  Giner  diu  que  recolcem  el  treball  de  l'associació  i  ofereix  la  seua 
disposició a participar.

Maria  José Pla assenyala  que és funció  de  la  societat  la  inclussió  de les 
persones amb dificultat auditiva per eliminar barreres i que cal treballar al costat de 
FESORD per dur endavant programes que comporten beneficis per a elles.

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 5, DE 28 DE MAIG DE 2016

56



Cristina Suñer manifesta el seu suport a la moció ja que es fonamental seguir 
avançant en l'integració social de qualsevol tipus de  persones  i donar recolçament 
a FESORD i en les noves terapies, i es important que aquest Ajuntament camine en 
dit sentit.

Amor Amorós indica que és important presentar aquest tipus de mocions en 
relació  als  col·lectius  més  vulnerables  i  conèixer  més  el  món  de  la  diversitat 
funcional, i vol reconèixer el treball de FESORD. 
 

9.3. MOCIÓ PRESENTADA PER LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
PARTIT  POPULAR,  SOBRE  LES  BASES  PER  A  LA  CONCESSIÓ  DE 
SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS PER A LA REALITZACIÓ DE BEQUES DE 
FORMACIÓ  EN EL MARC  DEL PROGRAMA DE  PRÀCTIQUES  FORMATIVES 
PER A JOVES ESTUDIANTS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.

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

Es dóna lectura de la moció presentada el  25  de maig de 2016, registre 
d'entrada número 4181, en relació al dia Nacional de les Llengües de Signes, amb el  
següent tenor literal:

“El  pasado  29  de  abril  se  publicaron  las  bases  para  la  concesión  de  
subvenciones a entidades locales para la realización de becas de formación en el  
marco  del  Programa  de  prácticas  formativas  para  jóvenes  estudiantes  de  la  
Diputación de Valencia (anteriormente conocido como La Dipu te Beca)

En  el  Anexo  I  se  indica  el  número  máximo de  becas  por  municipio,  una  
cantidad que  se  ha  visto  recortada de  manera  drástica  por  el  actual  equipo  de  
gobierno de la Diputación, pasando de las 3.144 becas otorgadas en el año 2015 a  
las 1.607 aprobadas para este año, un 51% menos.

El  recorte,  que  afecta  a  todos  los  municipios,  responde  a  que  el  actual  
multipartito que gobierna la Diputación decidió recortar a más de la mitad la dotación  
presupuestaria dedicada en 2016 a este programa.

Ante esta decisión, desde  el Grupo Popular en la Diputación de Valencia se  
recuerda que, en el pasado Pleno de presupuestos, ya se denunció este recorte y se  
presentó una enmienda para aumentar esta partida en 1.600.000 euros para llevar a  
cabo este programa en las mismas condiciones que en ediciones anteriores.

Éste es un programa que permite a los jóvenes mejorar sus conocimientos y  
aportar recursos a la economía familiar y que repercutirá, de forma muy negativa, en  
un gran número de jóvenes estudiantes que no podrán acceder a una de estas  
becas  por  haberse  limitado  el  número  de  ellas  y  les  impedirán  desarrollar  lo  
aprendido  durante  sus  estudios  como  venían  haciendo  hasta  ahora,  
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imposibilitándoles la opción de adquirir experiencia tan necesaria para acceder al  
mundo laboral. Los jóvenes y los municipios son los grandes damnificados de estas  
“nuevas” políticas.

El  deber  de  atender  las  necesidades  del  mayor  número  posible  de  
estudiantes  que  estén  cursando  sus  estudios  en  la  actualidad,  hace  totalmente  
necesario que la cantidad total de becas otorgadas no sea, en ningún caso, inferior a  
la de años anteriores.

Con la disminución del número de estas becas, se verá perjudicado también  
nuestro municipio que ha pasado de disponer de 45 becas el pasado año a tener 23  
becas  para  este  2016,  lo  que  supondrá  dejar  de  desarrollar  ciertas  actividades  
diarias que hasta ahora venían realizando los estudiantes en el periodo estival y que  
repercutía de forma muy positiva en el día a día de nuestro municipio.

Por todo cuanto antecede, solicita la adopción de los siguientes

ACUERDOS

1.-  Instar  a  la  Diputación  de  Valencia  a  que  amplíe  el  número  de  becas  
aprobadas para el Ayuntamiento de Xàtiva en la misma cantidad que tuvo en el año  
2015 así como la dotación presupuestaria suficiente para cubrir esta ampliación.

2.-  Instar  al  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Xátiva  a  que,  en  caso   que  la  
Diputación  de  Valencia  se  niegue  a  ampliar  el  número  de  becas  concedidas  a  
nuestro  municipio  con  su  correspondiente  dotación  económica,  sea  el  propio  
Ayuntamiento  quien, con recursos propios, complemente el número de becas hasta  
la cantidad de ellas que se recibían en años anteriores.”

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

ÚNIC.  Desestimar la  moció  presentada  en  relació  a  les  bases  per  a  la 
concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de beques de formació 
en  el  marc  del  Programa de pràctiques  formatives  per  a  joves  estudiants  de  la  
Diputació de València.

Intervencions:

Juan Giner manifesta que al seu parer no es deuen utilitzar recursos propis 
per  a complementar  estes beques,  i  que més que una retallada es un canvi  de 
redifinició de les beques.

Joan Josep García diu que no es dóna un 50% menys de beques, que les 
beques no pretenen tapar les deficiències en serveis que havia a l'estiu, sino que 
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l'objectiu de les beques és la formació del jove i que l'administració traga profit dels 
seus coneixements. Diu també que el que ha fet la Diputació enguany es traure 3 
tipus de beques i amb criteris molt més clars i transparents.

Miquel Alcocel  assenyala que la línia de beques de la Diputació es podria 
criticar per moltes coses però pel que diu la moció no, ja que les beques es donen a 
la gent per a que puga estudiar i no com és el cas que es dóna a gent que ja ha 
acabat, i el que ha de fer l'administració es reduir el preu de les taxes per estudis per 
a que tot el món puga estudiar. Diu que veu correcta l'estratègia de la Diputació per a 
aquest any i que en les primeres convocatóries de 2008 no es demanava cap criteri  
per a adjudicar-les, i ara hi ha uns certs criteris el que suposa un canvi sustancial.

Ignacio Reig  anuncia que el seu grup no va a recolçar la moció sustentada en 
un argumentari molt feble, i que on hi havia un programa que es deia la Dipu te beca 
ara hi ha un altre que es diu gestió del talent amb una dotació de 2.400.000 €  per a  
3 tipus de beques.

L'Alcalde diu que pensa que la Diputació de València esta traballant en una 
bona línia i que el treball que esta duent a terme és positiu, que està ajudant als 
Ajuntaments per a que puguen dur a terme les seues inversions, que gràcies a la 
subvenció d'un milió d'euros s'han pogut fer inversions, ja que degut a l'antic equip 
de govern la capacitat inversora de Xàtiva està molt limitada, i vol apuntar que la 
nova Diputació està fent una gestió transparent per evitar la corrupció.

9.4. MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS 
PSOE, EUPV:AC, COMPROMÍS, PP I  CIUDADANOS EN RELACIÓ AL DIA DE 
L'ORGULL LÈSBIC, GAI, TRANSSEXUAL BIXEXUAL I INTERSEXUAL (LGTBI).

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

Es dóna lectura de la moció presentada el  25  de maig de 2016, registre 
d'entrada número 4183, en relació al dia de l'orgull lèsbic, gai, transsexual bisexual i  
intersexual, amb el següent tenor literal:

“El dia 28 de juny celebrem l’Orgull de la diversitat sexual, familiar i de gènere.  
Eixe  dia  en  1969  es  van  produir  diverses  revoltes  en  Stonewall  (EE.UU.)  per  
denunciar  la  criminalització  a  la  qual  estaven  sotmeses  les  persones  LGTBI.  
Aquelles revoltes van suposar l’inici del moviment contemporani per la igualtat i la  
dignitat de lesbianes, gais, transsexuals, transgèneres, bisexuals i intersexuals. I des  
d’aquell moment, cada any, moltes ciutats arreu el món commemoren aquest dia per  
reivindicar els drets, la dignitat i la igualtat  per a lesbianes, gais, trans, bisexuals i  
intersexuals.

46 anys després, i  malgrat ser un país capdavanter en reconèixer drets a  
lesbianes,  gais,  transsexuals  i  bisexuals  queda  molt  camí  per  recórrer  cap  a  la  
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igualtat real.
És necessari  el  reconeixement a tots aquells sectors vinculats a les lluites  

socials, per ser els i  les màximes responsables que ara mateix existisquen certs  
drets  reconeguts  a  les  persones  LGTBI.  Cal  reconèixer  també  l’existència  
d’iniciatives de les diverses administracions, des de l’àmbit municipal a l’europeu que  
tenen com a objectiu un compromís amb la lluita col·lectiva per la igualtat i la llibertat  
de tota la ciutadania.

No obstant això, l’assetjament que les persones LGTBI continuen patint a les  
aules,  la  discriminació  al  treball  i  l’exclusió  de  serveis  públics  (especialment  
sanitaris) són alguns exemples de situacions de desigualtat amb les que continuem 
trobant-nos.  L'educació apareix com l'instrument més eficaç en la lluita contra la  
discriminació i la intolerància. La protecció i normalització del col·lectiu LGTBI en  
escoles i instituts ha de ser una prioritat, en lloc de fer desaparèixer els escassos  
avanços aconseguits en la matèria amb l'eliminació de l'assignatura de 'Educació per  
a la Ciutadania', una mesura ideològica que perpetuarà l'assetjament escolar i l'odi a  
la diferència. Per aquesta raó, és necessari defensar amb decisió una educació que  
contribuïsca a posar fi a aquesta xacra social i a promoure el respecte a la dignitat  
ciutadana de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. Sense oblidar  
que aquesta lluita per la igualtat no serà completa si no treballem al mateix temps  
contra altres desigualtats, com el masclisme i el racisme.

Ja hem donat un pas important al País Valencià amb la creació d’un grup de  
treball  per elaborar l’esborrany del  projecte de llei  integral  de dret a la identitat i  
expressió de gènere a la Comunitat Valenciana promoguda per la Conselleria de  
Polítiques Inclusives i que ha contat amb la col·laboració de les associacions LGTBI i  
que en breu es farà públic. Però serà necessària d’una llei integral a nivell estatal  
que aborde tota la problemàtica des d’una perspectiva holística (sanitària, educativa,  
laboral, etc.),  elimine completament qualsevol referència patologitzant i  atorgue el  
ple dret a la identificació sense necessitat d’aval professional de cap tipus.

Qualsevol dona, independentment de la seua orientació sexual, ha de tenir  
dret a la maternitat. S’ha de posar fi a la discriminació en l’accés als tractaments de  
reproducció assistida a través de la sanitat pública. És un dret protegit per la llei i no  
pot ser soscavat pel fet de no tenir parella masculina.

Des de les institucions hem de seguir treballant en pro de la igualtat legal,  
social i de totes les persones. Cal impedir que les conviccions morals o ideològiques  
individuals seguesquen posant entrebancs l'avanç de la igualtat, que és el camí de  
la democràcia. Tot i que la igualtat legal és ja una realitat generalitzada, la igualtat  
social i real del col·lectiu LGTB és encara una assignatura pendent que cal abordar  
amb urgència i decisió.

Els municipis són els espais més propers a la ciutadania, i per això han de  
jugar  un  paper  capital  en  la  normalització  del  col·lectiu  LGTB,  sent  un  referent  
d'integració i lluita contra la discriminació. Per això és precís el seu compromís en  
donar resposta a la població LGTBI en tot allò que siga de la seua competència.

Per tot açò, amb motiu del dia de l’Orgull LGTBI, hem de promoure accions  
per aconseguir arribar a la fi de la carrera per la igualtat i la no discriminació  de les  
persones LGTBI.
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Per  tot  allò  anteriorment  exposat,  el  Ple  de  l’Ajuntament  de  Xàtiva  és  
compromet a:

ACORDS
 

 Posar en marxa mesures per a promoure el  respecte cap a la diversitat  
sexual i de gènere en l’àmbit educatiu, familiar i festiu.

 Instar al Govern Central per demanar l’aprovació d’una llei integral trans.

 Donar suport a l’associacionisme LGTBI a través de la realització conjunta  
d’accions de sensibilització, especialment en l’àmbit infantil i juvenil.

 Penjar, amb motiu del dia de l’Orgull LGTBI, la bandera de l’arc iris al balcó  
de l’Ajuntament.

 
De la present moció es donarà trasllat:

 Als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.
Al Ministeri de Sanitat
Al Govern Central
A les associacions LGTB del País Valencià.”

     I el Ple, per unanimitat, ACORDA:

ÚNIC.  Aprovar la moció presentada en relació al Dia de l'orgull  lèsbis, gai, 
transsexual bisexual i intersexual (LGTBI).

Intervencions:

Maria José Pla assenyala que el seu grup recolça totalment la diferència i 
diversitat de les persones i comdenen la discriminació i la exclussió per pensar i/o 
ser diferent, normalització a través de l'educació i compromís amb el colectiu LGBTI 
per  a  respaldar  les  accions  necessàries  que  aconseguixquen  respecte  igualtat  i 
llibertat.

Cristina  Suñer  manifesta  que encara que es  pense que ja  està tot  fet  en 
aquest  tema,  no  es  així   i  mostra  d'aixó  són  les  recents  declaracions fetes  per 
monsenyor Cañizares, i en en el passat la Llei feta per Carrero Blanco que imposava 
penes de pressó i sanatoris mentals per a homosexuals. Diu que actualment hi ha 
països que ho condemnen amb penes fins i tot de mort, i que l'objectiu es aconseguir  
una Llei que ho regule i protegisca i que mocions com esta són necessàries i canvis 
d'actitut i denúncia contra l'odi que s'està generant en la societat.

Chesca Chapi agraeix en primer lloc l'acord amb aquesta moció, i diu que des 
de la institució es deu sensiblitzar la societat de quines són les mancances d'aquest 
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camí que encara queda per recórrer, i que des de la regidoria de la dona hi ha una 
sèrie d'activitats que van a posarse en marxa així com es demanarà als centres 
escolars que s'informe sobre el tema de la diversitat sexual, perque són les escoles 
els primers llocs on es pot explicar. Acaba donant l'enhorabona a tota la corporació 
per la unanimitat en la defensa de aquesta divergència.

Ignacio Reig diu que el recolçament del seu grup es absolut perquè pensa que 
la moció és necessària, perquè les properes generacions han d'estar convençudes 
des del col.legi que l'omofobia és impresentable, i espera que des del govern de la  
ciutat  es  posen en marxa mesures per  promoure el  respecte cap a la  diversitat 
sexual i de gènere en l'ambit educatiu, familiar i festiu .

9.5. MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS 
PSOE, EUPV:AC, COMPROMÍS, PP I CIUDADANOS PER A L'AGERMANAMENT 
AMB VILA-REAL.

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

Es dóna lectura de la moció presentada el  25  de maig de 2016, registre 
d'entrada número 4184, en relació al dia de l'orgull lèsbic, gai, transsexual bisexual i  
intersexual, amb el següent tenor literal:

“Defensar els drets i els valors humans contra la tirania i l’opressió és una  
tasca que dia rere dia hem de dur a terme perquè no siguen vulnerats de cap de les  
maneres  possibles.  Sovint  les  heroïcitats  d’un  poble  esdevenen  mites  i,  amb el  
temps, si no es difonen s’obliden i desapareixen amb la boira.

Xàtiva  i  Vila-real  són  dues  ciutats  unides  per  un  passat  comú.  Ambdues  
socarrades. Ambdues simbolitzen la defensa dels furs i la fidelitat a les promeses de  
l’arxiduc. Unes promeses que parlaven de millorar les condicions dels llauradors i  
dels comerciants valencians. Però aquesta defensa va sortir cara. El Compte de les  
Torres incendià Vila-real el 12 de gener de 1706 i mesos després ho intentà amb  
Xàtiva.  Tanmateix,  Xàtiva  resistiria  un  any més.  La  defensa heroica  de la  ciutat  
liderada  pel  general  Basset   va  obligar  al  compte  castellà  a  alçar  el  setge.  No  
obstant això, amb la desfeta del 25 d’abril de 1707, la meitat de l’exèrcit borbònic  
vencedor a Almansa es llençà sobre la ciutat de Xàtiva i mai més ha tornat a brillar  
com aleshores.

Carles Sarthou bé que ho sabia. Nascut a Vila-real es va traslladar l’any vint a  
la nostra ciutat on va exercir com a jutge i arxiver municipal. Pels seus treballs en la  
recuperació  del  patrimoni  artístic  i  documental  rep  el  títol  de  fill  adoptiu  l’any  
vint-i-tres i el de cronista oficial, l’any quaranta. I com sabran vostès, aquest senyor  
va ser qui va capgirar el retrat de Felip V pintat per Josep Amorós al Museu de  
l’Almodí.  Per  la  bestiesa  que  el  Borbó  va  causar  a  la  ciutat  que  va  veure  al  
vila-realenc nàixer i la que el va veure morir.

Tanmateix,  no  hem  vingut  a  parlar  de  tres-cents  anys  enrere.  Sinó  del  
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present. Perquè tres-cents anys després Xàtiva i Vila-real s’han refet de les seues  
desfetes. Primer amb la taronja i recentment amb el taulell, la ciutat de la Plana ha  
sabut  fer-se un lloc  entre  els  punters econòmics  valencians.  Mentre  que Xàtiva,  
temps enrere la segona ciutat del regne, s’ha anat especialitzant en el sector terciari,  
molt lligat al turisme.

Però  com  pot  afavorir  aquest  agermanament  a  l’economia  socarrada?  
Nosaltres  proposem  un  agermanament  amb  contingut.  On  la  implementació  de  
l’atractiu turístic amb la posada en valor dels valors patrimonials i artístics jugarà un  
paper  fonamental.  On  la  reunió  anual  dels  consistoris  agermanats  promourà  el  
desenvolupament  econòmic  local.  On  compartiran  escenari  els  representants  de  
l’Ajuntament amb els empresaris i empresàries d’ambdues ciutats.

Ha arribat l’hora d’edificar sobre les cendres. De col·laborar amb altres ciutats  
que alimenten el  mite  dels  socarrats.  De compartir  experiències de progrés  que  
recuperen el nom de Xàtiva, malgrat el seu número d’habitants ja no siga el segon  
entre els valencians. Però sí els seus recursos abundants. De treballar colze a colze  
amb altres ciutats en matèries socials, de joventut i culturals. Perquè ser socarrat és  
una actitud. Un mite que no ha de caure a l’oblit i del que hem d’estar orgullosos. I  
que ensenye a les nostres filles i fills que Xàtiva va ser gran i amb esforç renaixerà  
de les seues cendres.

ACORDS:
 Iniciar els tràmits d’agermanament amb la ciutat de Vila-real.
 Dotar  de  contingut  aquest  agermanament  amb  una  reunió  anual  entre  

regidors de les dos ciutats, empresaris i associacions.
 Implementar  l’atractiu  turístic  d’ambdues  ciutats  aprofitant  la  fama  de  la  

resistència  dels  socarrats  (recreacions  històriques,  rutes  turístiques,  entre  
altres) amb presència institucional.

 Promoure l’elaboració de materials didàctics perquè arriben a tot l’àmbit de la  
ciutat.

 La difusió de la tasca de Joan Baptista Basset a la heroica defensa de la  
ciutat de Xàtiva, bé posant-li un carrer amb el seu nom a alguna de les vies  
principals  (perquè  no  tindria  sentit  fer-ho  a  un  carrer  allunyat  del  centre  
històric  com si  l’amagarem),  o  bé  amb un  modest  monument  que  podria  
finançar-se mitjançant micromecenatge.”

I el Ple, per unanimitat, ACORDA:

ÚNIC. Aprovar la moció presentada per a l'agermanament amb Vila-real.

Intervencions:
     

Juan Giner diu que s'en alegra que es porte aquesta moció d'agermanament 
amb Vila-Real al ple, perquè és una ciutat que va ser incendiada com Xàtiva i que 
als veíns tambe s'els anomena socarrats, i perquè és una ciutat que creix dia a dia 
de la qual alguna cosa es pot apendre .

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 5, DE 28 DE MAIG DE 2016

63



Vicente Ribes comença dient que l'agermanament sempre es bo i  estan a 
favor de la moció, i fa algunes puntualitzacions en relació als fets i personatges que 
es detallen en la moció. En definitiva diu que l'agermanament amb Vila-Real si  , 
Carlos Sarthou també, però no creu que l'economia de dita ciutat tinga molt de reflex 
en Xàtiva.

Pilar  Gimeno  manifesta  que  vol  donar  les  gràcies  a  Eduard  Beneyto  per 
l'esforç que fa en la recuperació i estudi de la història de Xàtiva i per altra banda diu 
que l'agermanament  amb Vila-Real  ja  fa  anys que està  fent-se perque s'han fet 
visites mutues per diverses associacions, i perquè uneix com a poble per història i 
que aforirà el posar en comu projectes i inquietuts.

Alfred Boluda indica que igual que va passar en Vila-real i Xàtiva altres ciutats 
han esdevingut símbol  de la barbarie de les guerres,  però en aquest  cas també 
símbol de la resistència contra l'intent d'aniquilació del poble valencià, per aixó 300 
anys despres son el testimoni de la desaparició per la via militar i represora del regne 
de valència com a unitat política independent, pero Vila-real i Xàtiva han compartit  
una figura cabal  en la  recuparació històrica i  manteniment  del  patrimoni  com és 
Carlos Sarthou, per tant considera que hi han raons de sobre per a l'agermanament i  
en la moció s'arrepleguen una sèrie d'actucions per aconseguir uns fins. En resum 
perque ser socarrat és un orgull i una actitut votaran a favor.

Jordi Estellés assenyala que en ocasions fets o esdeveniments històrics fan 
que dos pobles es senten units per uns vincles i és el  cas de Xativa i Vila-Real, 
pobles amb arrels, història  i tradicions a compartir , pero fa falta que s'establisquen 
uns llaços que els unisquen encara més, i vol agrair el treball de Carlos Sarthou en la 
recuperació del patrimoni artístic i documental de la ciutat. Per últim diu que desde el 
grup socialiste  es comprometen a intentar solucions a les iniciatives i  problemes 
comuns d'ambdues ciutats.
       

10é. DESPATX EXTRAORDINARI

No hi ha cap assumpte per a tractar.

11é. PRECS I PREGUNTES

Es formulen els següents precs i preguntes: 

Pilar García pregunta si dintre del tema de mobilitat si és té en compte que el 
carrer Sant Franscesc es peatonal, ja que ha observat la circulació de ciclomotors 
per dit carrer, i en el carrer Cannónigo Cebrià també hi ha un poc de descontrol, i si  
s'ha pres alguna mesura.

Miquel A. Lorente contesta que des de fa uns mesos s'està observant que el 
carrer Sant Francesç que ha sigut tradicionalment un carrer peatonal, hi han vehicles 
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que estan travesant-lo a partir de les 8 de la vesprada, i que  la Policia Local ja s'està 
intervenint ja que han augmentat les denúncies però el que es vol es que la Policia 
es pose a la banda de davant amb efectes disuasius.  Pel que fa al Canónigo Cebrià 
diu que s'esta actuant també en el mateix sentit primer disuadir i després sancionar.

Jorge Herreno pregunta a la regidora Pilar Gimeno per l'estat del macetero 
del portal Sant Francesç que està trencat i la palmera que està seca.

Pilar Gimeno diu que pren nota i si està mal es solucionarà.

Jorge Herrero assenyala que al carrer Baron de Cárcer, cap al final hi ha un 
vertedero incontrolat  on van a parar  vertits,  enderrocs etc,  i  pregunta si  está en 
terrenys municipals.

Pilar  Gimeno  respón  que  és  un  tema  que  està  tractant-se  per  l'equip  de 
govern  tant  des  de  la  regidoria  d'urbanisme,  netetja,  policia  i  s'està  controlant  i  
vigilant i si són terrenys privats es requerirà als propietaris  per a que ho netetjen i si 
són terrenys municipals s'intervindrà.

Jorge Herrero  en relació als contenidors de roba usada al carrer República 
Argentina hi ha un que ha estat 3 dies a rebosar amb roba per fora i demana que es 
requereixca  a  l'empresa  encarregada  de  la  seua  recollida  que  ho  mantinga  en 
condicions.

Chelo Angulo diu que l'empresa es nova, que efectivament s'ha vist que en 
algunes zones hi ha més afluència de recollida, i que pren nota i ho comunicarà a la 
empresa.

Jorge  Herrero   manifesta  que  al  carrer  Moncada  han  desaparegut  uns 
maceters, i  pregunta al  Sr. Reig quina idea té, si  es van reposar o es van posar 
bolardos, i en el seu cas els de Selgas on està previst posar-los.

Ignacio Reig contesta que s'han retirat  els  maceters,  i  sols  s'han deixat  2 
davant la Casa de la Cultura, 2 davant de les dominiques i 2 davant de la casa de la  
joventut  i  2  s'han  reubicat  en  la  casa  artigues.  Que  no  està  previst  reposar-los 
perque  el  resultat  no  era  bó,  però  que  cal  buscar  una  alternativa  per  evitar 
l'estacionament i la sol·lució és un tema a estudiar. Els de Selgas està reubicant-se.

Pilar Gimeno en relació als bolardos diu que a banda de que el seu estat era 
lamentable  suposava  un  cost  afegit  a  l'Ajuntament  perque  les  plantes  s'han  de 
reposar totes les setmanes i perque per a regar-los es necessitava molt de personal,  
però en definitiva el que fa falta és consenciar a la ciutadania de que respecten les 
voreres.

Jorge Herrero pregunta al Sr. Joan Josep Garcia en relació al pla d'ocupació 
de les 40 persones, quan està previst que acabe i si està previst iniciar algun altre, i 
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que no es caiga en el mateix error per les cues que es van fer.

Joan Josep Garcia  respón que acabaran en juny,  i  està  previst  per  a  les 
subvencions que es concedeixquen anar agafant gent de la borsa que es va fer, i  
aprofitar la selecció feta.

L'Alcalde matitza que no entén a quin error es refereix el Sr. Herrero, perque 
el que es va fer va ser un procés transparent on es van presentar al voltant de 800 
persones i van ser seleccionades mitjançant un sistema transparent. Diu que es té 
previst seguir amb el sistema de gestió directa en la major part de subvencions, per 
exemple en el PPOS 2016, i inclós inversions pròpies, el que pemetrà aprofitar la 
borsa feta, i perque està siguent positiu el sistema de gestió directa.

Jorge Herrero  diu que en el jardí del bes les faroles estan plenes de cartells 
del circ, i que no es un espai adequat ni la manera en que estan posats per tant la  
regidoria competetent hauria de fer alguna cosa.

Pilar Gimeno contesta que no sols en les faroles sino en molts llocs públics, i  
és  una  qüestió  que  des  de  la  regidoria  d'urbanisme com de  netetja  s'esta  molt 
pendent, i que és un tema de conscienciació ciutadana.

Jorge  Herrero  manifesta  que si  es  sap  qui  són  els  infractors  s'hauran  de 
pendre mesures.

Cristina Suñer diu que no s'ha donat cap autorització i que s'inspeccionarà i es 
sancionarà.

Jorge Herrero pregunta al Sr. Alcocel si sap algo de les dades de participació 
de la enquesta.

Miquel Alcocel respón que si que te la intenció de donar informació al respecte 
el dilluns.

L'alcalde diu que hi ha una alta participació.

Jorge Herrero pregunta si ja s'ha adjudicat el servei de la grúa.

Miquel A Lorente contesta que és un procés que s'ha allargat en el temps però 
no per falta d'iniciativa política sinò per circumstàncies técniques, ja que de les 3 
empreses que es van presentar una va entregar els papers fora termini, la segona no 
tenia capacitat i  ara s'ha adjuciat a la 3ra. Diu que s'ha tardat però l'obligació de 
l'Ajuntament es fer les coses ben fetes.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les tretze  hores i quarante cinc 
minuts alça la sessió.  D'açò s'estén la present acta que, amb el vistiplau del Sr. 
Alcalde-President, autoritze amb la meua signatura, com el secretari que done fe.
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   Vist-i-plau:
L’ALCALDE,                                                                                  EL SECRETARI,
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