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ASSISTENTS:
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Regidors:

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

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIÀ: ACORD CIUTADÀ 
(EUPV:AC)

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

GRUP MUNICIPAL PARTIDO POPULAR (P.P)

Sra. María José Pla Casanova
Sr. Vicente Ribes Iborra
Sr. Jorge Herrero Montagud
Sra. Pilar García Morell
Sr. José Francisco Domínguez Rivera
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GRUP MUNICIPAL BLOC- COMPROMÍS (Compromís):

Sra. Cristina María Suñer Tormo
Sr. Joan Josep García Terol
Sra. María Pilar Gimeno Calabuig

GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS (C's)

Sr. Juan Giner Company

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

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

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

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

1º.-  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA Nº  14,  DE 31 
D'OCTUBRE DE 2015 i ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRI A CELEBRADA 
EL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2015

De conformitat amb el preceptuat en l'article 91 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, el 
senyor Alcalde President pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular 
alguna observació a l'acta de la sessió anterior, que ha sigut distribuïda juntament 
amb la convocatòria de la present sessió.
          ACTA 23 DE NOVEMBRE

Miquel A Lorente López, del grup municipal EUPV:AC, diu que a l’acta de 23 
de novembre no apareix la regidora d'EUPV:AC Maria Amor Amorós Giménez, i que 
el segon cognom està mal.

ACTA 31 D’OCTUBRE
Miquel  A Lorente  López,  manifesta  que  a  l’acta  de  31  d’octubre  tampoc 

apareix la regidora de EUPV:AC Maria  Amor Amorós Giménez, i que també el segon 
cognom esta mal.

Diu que a la pàgina 4ª 2on parragraf linea 6,  hi ha una argumentació que es 
la següent: “i també cal cumplir amb el reglament d’organització i fer un debat sobre 
l’estat de la ciutat “ i no el que posa en eixa linea 6.

En quant a la pag 12 3er parragraf linea 3,  després de ciudadans el que es va 
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dir es “en aquest cas no son positius els posicionaments partidistes”

Maria  José  Pla,  diu  que  en  el  punt  2,  pressupost  general   voldrien  que 
constara la ultima part de la intervenció i es “que degut a que seguem un grup que  
ha governat i veiem que l’informe d’intervenció diu que es tornen a cumplir amb els  
requisits  de la legislació vigent  el nostre vot seria d’abstenció”

       A continuació i no formulant-se cap objecció més, per unanimitat dels vint-i-un 
membres   s'aprova  l'acta  corresponent  a  la  sessió  ordinària  celebrada  el  31 
d'octubre   de  2015  i  l'acta  de  la  sessió  extraordinària  celebrada  el  dia  23  de 
novembre  de  2015.  havent-se  de  procedir  a  la  seua  correcció  abans  de  la 
transcripció al llibre d'actes.

2n.- EXP. NÚM.  3002/2015. DACIÓ DE COMPTE RESOLUCI Ó ALCALDIA 
SOBRE  ABSÈNCIA  DE  LA  LOCALITAT  I  DELEGACIÓ  DE  LES  F UNCIONS 
D'ALCALDE EN EL 1R. TINENT D'ALCALDE MIQUEL ANGEL L ORENTE LÓPEZ

Pel Secretari,  se n’adona de la resolució d'alcaldia número 510, de 23 de 
noviembre  de  2015,  sobre  absència  de  la  localitat  i  delegació  de  les  funcions 
d'alcalde en el 1r. Tinent d'Alcalde Miquel Angel Lorente López, amb el tenor literal 
següent:

“Havent d'absentar-me de la localitat, el dia 23 de novembre de 2015, per 
haver  de  presenciar  i  intervenir  en  l'acte  d'obertura  de  la  Universitat  d'Hivern 
d'Ontinyent  i  de  conformitat  amb  el  que  disposen  els  articles  21-3  de  la  Llei  
Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  de  2  d'abril  de  1985  i  43.5  del  
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de  
28 de novembre de 1986, RESOLC:

Primer .- Delegar les funcions d'Alcalde per a presidir la sessió extraordinària  
del ple prevista per a avui dia 23 de novembre de 2015 a les 13:30 hores, en el 1r.  
Tinent d'Alcalde D. Miquel Angel Lorente López.

Segon .-  La Delegació  que es tracta,  assortirà  efectes durant  aqueix  dia i  
acte, sense perjudici de la preceptiva publicació d'aquest Decret en el Butlletí Oficial  
de la Província.

Tercer .- Comunicar la present Resolució als membres de la Corporació i als 
Departaments  Municipals  interessats  i  adonar  a  l'Ajuntament  Ple  en  la  primera 
sessió que se celebre.”

L'Ajuntament Ple queda assabentat

3r. MODIFICACIÓ RÈGIM DE SESSIONS DE LA SESSIÓ PLEN ARIA DEL 
MES DE DESEMBRE DE 2015.

El  Sr.  Secretari  dona  compte  de  la   proposta  del  Sr.  Alcalde  de  18  de 
novembre de 2015 sobre modificació del règim de sessions de la sessió plenària del 
mes de desembre amb el següent tenor literal: 
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“Vist  l'acord  d'aprovació   del  calendari  de  sessions  adoptat  per  al  vigent  
mandat pel Ple municipal en sessió celebrada el passat dia 4 de juliol de 2015. Atés 
que,  d'acord amb el  calendari  esmentat,  el  Ple  celebrarà  sessió  ordinària  l'últim 
dissabte de cada mes, a les 11 hores, la qual cosa suposa que la sessió ordinària  
del mes de desembre pròxim hauria de celebrar-se el 26 del mes esmentat.

Atès  que el  26 de desembre estem en plenes festes nadalenques i  seria  
convenient que les sessions de les respectives comissions informatives pugueren  
celebrar-se abans de dites festes que seran les que dictaminen els assumptes, que 
finalment, recaiguen en seu plenària.

Per tot allò que s'ha exposat, propose el Ple:
Únic.- Que es modifique puntualment el calendari de sessions ordinàries del  

Ple pel que fa al mes de desembre de 2015, que passaria a celebrar sessió ordinària  
el dissabte 19 de desembre, a l'hora de costum”. 

Sotmès a votació el ple per unanimitat dels vint-i-un membres  ACORDA.

          Modificar puntualment el calendari de sessions ordinàries del Ple pel que fa al 
mes de desembre de 2015, que passaria a celebrar sessió ordinària el dissabte 19 
de desembre, a l'hora de costum. 

4é.- EXP. NÚM. 393/2012.  PLA D'IGUALTAT EFECTIVA D 'OPORTUNITATS 
ENTRE  HOMES  I  DONES  DE  L'AJUNTAMENT  DE  XÀTIVA:  APRO VACIÓ 
DEFINITIVA. 

Vistos els antecedents obrants en l'expedient en el què consta l'acord del  Ple 
de la Corporació del dia 8 de juny de 2012, sobre adquisició del compromís  públic 
de  l'Ajuntament  de  Xàtiva  d'elaboració  i  aprovació  d'un  Pla  d'Igualtat  efectiva 
d'oportunitats entre homes i dones.

Considerant que per a l'elaboració de l'esmentat Pla es va crear una Comissió 
d'Igualtat  formada  per  membres  de  la  Corporació,  representants  sindicals, 
assessor@s i  tècniques  municipals,  designats  per  a  impulsar  i  desenvolupar  el 
procés, segons consta en l'acord del Ple de la Corporació del dia 4 de  gener de 
2013.

Considerant que la Comissió d'igualtat va celebrar la primera sessió el 6 de 
febrer de 2013 i vistes les distintes actes de les sessions de la citada Comissió, en 
les  què  figura  desenvolupament  del  treball  realitzat  i  el  consens  aconseguit  en 
l'elaboració del Pla.

Vist el certificat emés per la Secretaria de la Comissió d'igualtat, on consta 
que  en  la  sessió  celebrada  el  dia  9  de  novembre  de  2015  es  va  aprovar  per 
unanimitat  el  Pla  d'Igualtat   efectiva  d'portunitats  entre  homes  i  dones  de 
l'Ajuntament de Xàtiva.
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Considerant  que  la  Mesa  General  de  Negociació  Conjunta  del  dia  17  de 
novembre  de  2015  es  va  aprovar  per  unanimitat  la  creació  i  composició  de  la 
Comissió  de Seguiment  del  Pla citat,  segons consta  en el  certificat  emés per  la 
Secretaria.

Vist  el  dictamen  de  la  comissió  informativa  Sociocultural  i  de  Promoció 
Econòmica del  dia 18 de novembre de 2015 en el que s'indica que s'aprova per 
unanimitat este asssumpte.

      L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, adopta el següent 
ACORD: 

Primer.-  Aprovar el Pla d'Igualtat efectiva d'oportunitats entre homes i dones 
de l'Ajuntament de Xàtiva, que figura en este expedient.

Segon.- Donar trasllat del present a la Regidora Delegada de Dona i Igualtat, 
al  Regidor  Delegat  de  Recursos  Humans,  als  Regidors  de  la  Corporació,  als 
empleats públics de l'Ajuntament de Xàtiva, al President de la Junta de Personal i del 
Comité d'Empresa. 

Intervencions

Maria  Jose  Pla  Casanova ,  del  grup municipal  del  Partit  Popular,  diu  que 
l’aprovació d’aquest pla és una mostra del treball en equip que s’ha portat a terme i 
que va naixer a l’any 2013 amb el govern popular i que ara el nou govern li dona 
continuitat, i vol aprofitar per donar l’enhora bona a totes les técniques i assessores 
que han portat endavant la seua elaboración i a totes les regidores que han estat 
implicades en este pla.

Cristina Maria Suñer Tormo,  del grup municipal Compromís, manifesta que 
des de compromís  mostren la seua satisfacció per l’aprovació d’este pla que es va 
iniciar l’any 2012 a proposta de Compromís i va ser votat per unanimitat, que era 
necesari  i  era  una autobligació;  que s'ha treballat  de manera conjunta regidors i 
tècnics, i que espera que no siga sols paper sinò que es converteixca en una eina 
per a treballar conjuntament.

Francesca Chapi Albero , del grup municipal EUPV:AC, explica amplament la 
finalitat del pla i diu que es el primer pla que elabora l’ajuntament i està adressat a la 
pròpia institució, a l’activitat corporativa i té la missió d’aprofundir  en la coherència 
entre el funcionament intern de l'Ajuntament i les politiques públiques que promou ell 
mateix en l’àmbit extern cap a la igualtat d’oportunitat entre homens i dones, i que ha 
calgut fer un treball intens, i es el resultat d’un dianòstic previ  d’un any de treball de 
membres de la coporació, sindicats i sobretot del servei de recursos humans  i el 
departament d’Infodona. El pla té dos objectius generals i es el respectar i fomentar 
la  igualtat   entre  homes i  dones  en  l’àmbit  laboral  i  remoure  els  obstacles  que 
impedixen  la  pervivència  de  qualsevol  tipus  de  discriminació  en  l’àmbit  laboral.
(8:38…15:46) 
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Ignacio Reig Sanchis,  del  grup municipal  PSOE,  diu  que vol  mostrar  la 
satisfacció del seu grup per l’aprovació del pla , que arranca des de 2012 a proposta 
de Compromis i amb el recolçament de tots els grups,  i vol reconeixer el treball fet 
per tots.

5é.-  EXP.  NÚM.  393/2012.  PLA  D'IGUALTAT  EFECTIVA 
D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES DE L'AJUNTAMENT DE XATIVA: 
CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L PLA. 

Vistos els antecedents obrants en l'expedient en el què consta l'acord del  Ple 
de la Corporació del dia 8 de juny de 2012, sobre adquisició del compromís  públic 
de  l'Ajuntament  de  Xàtiva  d'elaboració  i  aprovació  d'un  Pla  d'Igualtat  efectiva 
d'oportunitats  entre  homes  i  dones,  a  més  disposar  que  per  a  l'elaboració  de 
l'esmentat pla se constiuirà una Comissió d'Igualtat.

Considerant que segons consta en el certificat emés per la Secretaria de la 
Comissió d'igualtat, resulta que el sessió celebrada el dia 9 de novembre de 2015 es 
va aprovar per unanimitat el Pla d'Igualtat  efectiva d'portunitats entre homes i dones 
de l'Ajuntament de Xàtiva.

Atés que l'objectiu  general  de l'esmentat  pla es “Implementar  en la  gestió 
municipal  la  perspectiva  de  gènere,  la  transversalitat  de  gènere  i  d'igualtat 
d'oportunitats entre dones i homes” i  que en l'acció sisena d'este objedctiu es “la 
constitució  i  funcionament  de  la  Comissió  Permanent  d'Igualtat  per  a  la 
implementació del Pla d'Igualtat implantant la figura del coordinador responsable de 
l'execució d'aquest Pla”.

Considerant que la Comissió d'Igualtat queda disolta una vegada realitzada la 
seua  funció  d'elaboració  del  pla  d'igualtat,  i  atés  que  d'acord  amb el  previst  en 
l'esmentat pla, procedix crear una Comissió de Seguiment del mateix i determinar la 
seua composició.

Vist així mateix el certificat emés per la Secretària de la Comissió d'igualtat en 
el  què consta  que en la  sessió  celebrada el  dia  9  de novembre de 2015 es va 
aprovar per unanimitat la creació i composició de la Comissió de Seguiment del Pla 
citat.

Considerant  que  la  Mesa  General  de  Negociació  Conjunta  del  dia  17  de 
novembre  de  2015  es  va  aprovar  per  unanimitat  la  creació  i  composició  de  la 
Comissió  de Seguiment  del  Pla citat,  segons consta  en el  certificat  emés per  la 
Secretaria. 

Vist  el  dictamen  de  la  comissió  informativa  Sociocultural  i  de  Promoció 
Econòmica del  dia 18 de novembre de 2015 en el que s'indica que s'aprova per 
unanimitat este assumpte.
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L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, adopta el següent 
ACORD: 

Primer.- Aprovar la creació i composició d'una comissió de seguiment del pla 
d'igualtat efectiva d'oportunitats entre homes i dones de l'Ajuntament de Xàtiva, que 
tindrà la funció d'implementació del Pla citat i  amb la següent composició:

� 5 membres de la Corporació.
� 4 representats sindicals.
� 3 tècniques municipals
� 6 assessor@s.

Segon.- Donar trasllat del present acord a la Regidora de Dona i Igualtat, al 
Regidor Delegat de Recursos Humans, i als representans sindicals.

6é.- EXP. NÚM. 2907/2015. ORDENANÇA MUNICIPAL REGUL ADORA DE 
LA VENDA NO SEDENTÀRIA: APROVACIÓ PROVISIONAL. 

Vista  la  proposta  del  Regidor  delegat  de  Promoció  Econòmica  per  a 
l'aprovació  de  l'Ordenança  Municipal  reguladora  de  la  venda  no  sedentària  de 
Xàtiva.

Vist l'informe emés per la Secretaria sobre legislació aplicable i procediment a 
seguir  per  a  l'aprovació  de  l'Ordenança  Municipal  reguladora  de  la  venda  no 
sedentària de Xàtiva.

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Sociocultural  i  de  Promoció 
Econòmica de 18 de novembre de 2015.

L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, adopta el següent ACORD: 

Primer.- Aprovar  provisionalment  l'Ordenança  Municipal  reguladora  de  la 
venda no sedentària de Xàtiva, segons el text proposat per la Comisió Informativa 
Sociocultural i de Promoció Econòmica.

Segon.- Sometre l'acord a exposició pública durant el termini de 30 dies hàbils 
mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Provincia i Tauler d'annucies, als efectes 
d'alegacions.

Tercer.-  Comunicar  el  present  acord  a  tots  els  Grups  Municipals  de 
l'Ajuntament de Xàtiva.

Intervecions

Juan Giner Company,  del grup municipal Ciudadanos, anuncia que van a votar a 
favor tal i com ja va manifestar en le Comissió.
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Pilar García Morell , del grup municipal del Partit Popular, diu que van a votar 
a  favor perque regular es necesari per a una forma de treballar més correcta i una 
millor gestió, i que s’ha agafat el decret que regula la venda no sedentària  en la 
Comunitat Valenciana i la Llei de Comerç i s’ha adaptat al cas particular de Xàtiva, i 
agraeix  que  s’haja  tingut  en  compter  les  esmenes  fetes  pel  grup  popular  en  la 
Comissió informativa, i manifesta que si be diu és important per a regular el comerç a 
Xativa no es imprescindible i que li sembla “una actuación de mucho ruido y pocas 
nueces”, ja que es tracta d’una normativa d’algo que a dia d’avui esta duguent-se be, 
i caldria fer algo més en la revitatlització del mercat.

Cristina Maria Suñer Tormo , del grup municipal Compromís, indica que es 
tracta d’una matèria que calia la seua regulació , per tant van a votar a favor i vol 
mostrar el recolment del seu grup per seguir treballant en la promoció econòmica.

Miquel A Lorente López , del grup municipal EUPV:AC diu que a Xativa hi ha 
un mercat que marca diferència per la seua trajectòria històrica, que naix per un 
privilegi reial en 1258 però que en els darrers temps no s’ha cuidat i no existeix una 
regulació municipal i davant aixó s’havia d’actuar per tal de proyectar quin tipus de 
mercat es vol , i és un mercat ordenat i que cumplixca els paràmetres que diu la llei, 
un mercat divers,  i que siga un mercat de proximitat i ecològic, que la gent de la 
terra  tinga  la  seua  representació,  i  tot  aixó  fa  necessari  que  es  lligue  en  una 
ordenanza, i tambe adaptar-lo a la normativa. Diu que vol agraiar als grups que han 
fet les seues aportacions i que han estat integrades a l’ordenança, i a l’AVAME.

Ignacio  Reig Sanchis, del grupo municipal PSOE,  manifesta  que el seu grup 
recolça l’ordenança perque pensen que és necessària, que hi ha una llista llarga 
d’espera de demandes, i amb l’ordenança es dona cabuda a nous espais i regula les 
característiques de l’activitat económica de la venda no sedentaria.

7é.-  EXP.  NÚM.  2925/2015.  APROVACIÓ  PROVISIONAL  DEL S  NOUS 
ESTATUTS DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES PER L'I GUALDAT. 

Vista la proposta de la Regidoria de Dona i Igualtat per a l'aprovació del nous 
Estatuts del Consell de les Dones per la Igualtat (CMDI).

Vistes les actes de la Comissió Permanent i del Plenari del Consell  de les 
Dones.

Vist l'informe emés per la Secretaria sobre legislació aplicable i procediment a 
seguir per a l'aprovació dels Estatuts del Consell de les Dones per la Igualtat.

Vista  la  esmena  presentada  pel  Sr.  alcalde  Roger  Cerdà  referent  al 
nomenament de la Presidència i Vicepresidència del Consell, la qual és acceptada i 
s'incorpora al text. 
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Vist l'escrit presentat pel Portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Ignacio 
Reig, en el que es fica de manifest errada en l'article 17 del mateix, procedint-se a la 
seua rectificació.

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Sociocultural  i  de  Promoció 
Econòmica de 18 de novembre de 2015.

       L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, adopta el següent 
ACORD: 

Primer.- Aprovar provisionalment els estatuts del Consell de les Dones per la 
Igualtat (CMDI), segons el text proposat per la Comissió informativa Sociocultural i 
de Promoció Econòmica.

Segon.- Sometre l'acord a exposició pública durant el termini de 30 dies hàbils 
mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Provincia i Tauler d'annucies, als efectes 
d'alegacions.

Tercer.- Comunicar  el  present  acord  a  tots  els  Grups  Municipals  de 
l'Ajuntament de Xàtiva.

Intervencions

Maria José Pla Casanova , del grup municipal del Partit Popular, diu que des 
de la regidoria de la dona s’han portant endavant uns nous estatuts recolçats per tots 
els que formen part del Consell de la dona i per tant el seu grup ho recolça i el vot 
serà a favor.

Cristina Maria Suñer Tormo , del grup municipal Compromís, indica que el 
seu grup també recolça els Estatuts, i  que durant els darrers anys  no han estat 
satisfets en el funcionament que tenia el Consell de la dona, ja que malgrat ser un 
òrgan assessor el que havia de fer era això. Que esta satisfeta en que els nous 
estatuts es posen en marxa , i amb el canvi de nom tambe ja que demostra un canvi 
d’actitut, de voluntat i de principis.

Francesca  Chapi  Albero ,  del  grup municipal  EUPV:AC,  assenyala  que la 
participació és un fet perquè la ciutadania ha creiscut i necessita un espai on poder 
dir la seua i posar-ho en l'àmbit econòmic i  polític,  i  que és important que s’haja 
plantetjat uns nous estatuts que han sigut consensuats en les diferents comissions i 
poc a poc s’anirà treballant més.

Ignacio Reig Sanchis , del grup municipal PSOE, diu que el seu grup està 
d’acord amb els  nous estatuts  i  espera que es pose a treballar  el  més prompte 
possible i es veguen els seus resultats.
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8é.-  EXP.  NÚM.  2992/2015.  PER  A  LA  TRAMITACIÓ  URGEN T  DE 
DIVERSOS CONTRACTES MENORS. 

Pel  Sectretari  se  n’adona  dels  antecedent  de  l’expedient  on  consta 
providència del Sr Alcalde, de data 19.11.2015, per la què, a la vista dels expedients 
que estan tramitant-se en l’Ajuntament per a l’equipament del centres CEEM i CRIS i 
els expedients d’inversions financerament sostenibles de la Diputació de València, 
es demane informa al Sotsecretari i a la Intervenció municipal,

Vist  l’informe de la intervenció municipal  de data 19.11.2015 que concluou 
afirmant que:

 “Per tot allò que s'ha exposat, aquesta Intervenció considera que s’ajusta a la 
legalitat  el  declarar  la  urgència  dels  citats  expedients  i  que  per  tant,  de  forma 
extraordinaria i únicament per aquestos expedients s’eximisca del compliment de la 
Base  17  del  pressupost  pel  que  fa  a  demanar  obligatòriament  al  menys  tres 
pressupostos, cosa que no significa que, en la mesura de lo posible, es demanen 
diversos pressupostos i en tot cas, no s’eximix la necesitat de que la despesa i les 
adjudicacions pertients tinguen el perceptiu i previ acord, juntament amb la retenció 
de crèdit oportuna.

En aquest sentit deurá constar en l’expedient, al menys, el nombre de ofertes 
demanades,  si  es inferior  a  tres deurá constar  el  motiu  pel  qual  no s’han pogut 
demanar al menys tres, el mig utilitzat per a demanar ofertes i per a rebre-les, els 
criteris utilitzats per a adjudicar el contracte menor amb un informe que ho avale i, 
finalment,  un informe tècnic  que acredite  que els preus adjudicats son preus de 
mercat.”

Vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  de  Regim  Interior,  Hisenda  i 
Especial de Comptes, en sessió celebrada el 20 de novembre de 2015.

L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, adopta el següent ACORD: 

Primer.- Declarar  la  d’urgència  i  eximir  del  compliment  de la  Base 17 del 
pressupost  de  2015  el  contractes  menors  que  es  tramiten  relacionats  amb  els 
expedients d’equipament del  CRIS i  CEEM i  dels contractes menors tramitats en 
relació amb les inversions financerament sostenibles de la Diputació de València, en 
els termes que marca l’informe de la Intervenció.

Segon.-   Ratificar  els  acords  que  en  aquest  sentit  haja  pres  la  Junta  de 
Govern Local.

Tercer.- Donar compte del present acord a la Directora de l’Area de Benestar 
Social, i a l’Oficina Pressupsotària per al seu coneixement i efectes.

Intervencions

Juan Giner  Company ,  del  grup municipal  Ciudadanos,  diu  que votaran a 
favor ja que el motiu de la tramitació urgent és per no perdre una quantitat important 
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de subvenció que va ser aprovada per la Generalitat molt recientment i que permetrà 
obrir el CRIS i CEM que són uns béns jurídics a protegir perque són persones que 
ho necesiten.

Maria José Pla Casanova , del grup municipal Partit Popular, manifesta que el 
seu grup manté el vot a favor que ja manifestà en la comissió.

Cristina  Maria  Suñer  Tormo ,  del  grup  municipal  Compromís,  indica  que 
també mantenen el vot favorable manifestat en la Comissió, i que aquest expedient 
és la mostra de que es pot combinar la urgència i la legalitat , i que posar en marxa 
el CEM i el CRIS  és una prioritat d’este govern , que es tracta d’uns edificis que van 
estar acabats en 2009 i que han patit una serie de deficiències que no han permés la 
seua apertura perque no estaven degudament dotats i que s’han hagut de salvar pel 
nou govern en els escasos 5 mesos que porta gobernant dificultats de caràcter físic, 
de legalitat  i de caràcter administratiu; i que el més important és que es posen en 
marxa els serveis perque es tracta de donar servei a persones malaltes. També diu 
que pel que fa a la manera de contractar i construir aquestos edificis (urbanització 
sense acabar, edificació en mig de res) són formes que no s’han de produir mai més, 
i que cal recordar com no s’han de fer les coses.

Miquel A Lorente López , del grup municipal EUPV:AC, assenyala que tal i 
conforme s'ha està dient és un edifici que es va acabar en el 2009 però que no es va 
acreditar davant la Conselleria fins al 25 de setembre del present any, per tant es 
tracta de 2 edificis que han estat abandonats sense poder donar la oportunitat a la 
gent d’utilitzar, però que ara ens troben devant d’una subvenció que permet la seua 
posada en funcionament, que s’ha de justificar  abans del 30 de novembre i que per 
a la qual cosa es necesari tramitar amb carácter d’urgència i salvant la limitació de la 
base 17ª del pressupost, quedant totalment justificada aquesta excepcionalitat.

Ignacio Reig Sanchis,  del grup municipal PSOE, diu que en els propers dies 
l’Ajuntament va a fer unes despeses molt importants com són la xarxa de llibres, el 
pla d’inversions financerament sostenibles de la Diputació i també el dilluns s’han 
d’aprovar les factures del CRIS i CEM , el que fa un total de 1.917.000€,  i en este 
sentit vol agriar el recolçament de tots els grups a aquests expedients i a l’equip 
tècnic de l’ajuntament , i també les gestions de governs anteriors que han facilitat 
que es puguen obrir els centres.

9é.- EXP. NÚM. 735/2015. PROPOSTA D'ACORD PER A LA DEROGACIÓ 
DEL PLA PARCIAL CANYOLES.

Vist l’informe proposta de la secció de planejament urbanístic de data 13 de 
novembre de 2015, a solicitud de la regidoría d’Urbanisme, per a la derogació del Pla 
Parcial del sector industrial I-1 Canyoles.

Vist l’acord favorable de la Comisió Informativa de Foment i  Seguretat,  de 
data 19 de novembre de 2015, sobre aprobació inicial de l’expedient.
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Vist el informe emés per l’arquitecte municipal de data 24 de novembre de 
2015.

Vist l’informe proposta del departament d’urbanisme, de 24 de novembre de 
2015, en el que consta:

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

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

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

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

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

- A la vista d'eixos antecedents i de la paralització total de l'activitat urbanística 
en el sector, de lo que es tracta és de derogar el Pla Parcial i de revocar el 
projecte d'urbanització,  de tal  forma que el  sòl  afectat  pel  sector industrial 
retorne a la qualificació original que li  atorgava el Pla General d'Ordenació 
Urbana de 29 de març del 2000, açò és,  el  de SÒL URBANITZABLE, ÚS 
DOMINANT INDUSTRIAL, SENSE PROGRAMACIÓ.

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

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

- La proposta de la Regidoria d’Urbanisme se efectua: Per a regularitzar per 
motius  estrictament  d'interés  públic,  les  diferències  entre  les  valoracions 
cadastrals de sòls programats i sòls sense programació; per la paralització de 
la  activitat  urbanitzadora,  sense  que es preveja  el  seu inici  a  curt  o  mitjà 
termini, lo que implica una contradicció en els usos agraris que mantenen les 
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parceles afectades en la actualitat i el us industrial que li atribueix el vigent Pla 
General;  Per  la  inviabilitat  de  la  ejecució  de  les  obres  d’urbanització  i 
desenvolupament del PAI en tant no estigen resoltes les noves exigencies de 
la  empresa  subministradora  Iberdrola,  donat  que  la  magnitud  d’aquestes 
imposibiliten les obres del  sector i  suponen un increment de les despeses 
d’obra superior al permés en la llei  per a les retasacions de càrreges; Pel 
canvi  de  criteri  de  la  nova  corporació  municipal  en  el  desenvolupament 
urbanístic que deu portar la ciutat.

Vist el informe emés per l’Interventora Municipal de data 26 de novembre de 
2015.

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

L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, adopta el següent 
ACORD: 

Primer.- Aprovar  inicialment  la  derogació  del  Pla  Parcial  i  revocació  del 
projecte d'urbanització del Sector industrial I-1 Canyoles, aprovats definitivament  per 
acord plenari de data 3 de maig del 2007 i per acord de la Junta de Govern Local 
d'11  de  febrer  del  2008,  respectivament,  als  efectes  de  procedir  a  la  seua 
desprogramació  i  a  la  seua  qualificació  inicial  de  Sòl  urbanitzable  ús  dominant 
industrial no programat.

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

Intervencions

Juan Giner Company , del grup municipal Ciudadanos, diu que el dia de la 
Comissió es va abstindre perque li faltava coneixer determinats aspectes, però que 
va  a  recolçar  la  proposta  que  ja  va  presentar  el  mes  passat  la  portaveu  de 
ciudadanos  a les Corts Valencianes  i  va ser molt ben acollida; que el que ara fa 
falta es aprovar el més ràpid possible la derogació i revertir la situació per a que tot 
torne al seu estat original i que els terrenys rústics paguen com a sól rústic.

Cristina Maria Suñer Tormo , del grup municipal Compromís, manifesta que 
és un pas més en el camí que es va iniciar en l’any 2012, quan es van iniciar el 
tràmits  per  a  la  resolució  del  programa;  ara  s’està  en  la  següent  fase  que  es 
desprogramar i derogar el Pla del sector Canyoles  que permet que els propietaris de 
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les parcel·les puguen acollir-se als avantatges de la última modificació de la llei del 
catastre que permet la disminució de l’ibi a tots aquells terrenyes que malgrat el seu 
caràcter  d’urbanitzable  no  estiguen  programats  ,  i  el  següent  pas  serà  instar  la 
modificació del Pla General d’Ordenació Urbana en este sector i en altres. Diu que 
és un canvi  de model  i  de voluntat  del  nou equip  de govern  que eixa  excesiva 
programació vaja desapareguent poc a poc, ja que hi molts terrenys dedicats a sol 
industrial totalment abandonats i amb uns gravamens insoportables, i és un deute 
que es té en la ciutat de Xàtiva reconduir la situació d’especulació a paràmetres de 
normalitat .

Miquel  A  Lorente  López,  del  grup  municipal  Esquerra  Unida  del  País 
Valencià, assenyala que en el 2007 es va iniciar aquest pla parcial i va acabar en la 
firma d’un conveni que no es va complir, ara el que es tracta és de portar endavant 
una derogació que ha d’anar més enllà perquè s’esta apostant per un nou model de 
planificació urbanística per a que la gent no estiga sotmesa a un tipus de fiscalitat 
injusta, i que totes aquestes zones passen a ser no urbanitzables sense excepció, i 
que continúen sent agrícoles, ja que mentre els polígons que hi ha urbanitzats no 
estiguen complets no té sentit que haja més.  Però no sols del Canyoles sino de 
totes aquelles zones que en el seu dia van ser objecte d’especulació.

Ignacio Reig Sanchis , del grup municipal PSOE, diu que la primera dificultat 
ha sigut trobar l’expedient perque es de 2005, data de la cresta de  la ola de la 
bombolla immobiliària quan ja estaven desenvolupats molts polígons,  i no se sap 
perquè es decideix desenvolupar el canyoles. Ara 10 anys després es troben en que 
s’ha produit una situació injusta per als propietaris ja que no s’ha desenvolupat i ara 
és el moment de fer un altre pas  per a que el que sempre a estat rústic que torne a 
ser rústic, i espera que en esta legislatura es plenen els polígons d’indústries en el 
polígons que hi ha.

10é.-  EXP.  NÚM. 763/2015.  APROVACIÓ DELS PLECS DE C LÀUSULES 
ADMINISTRATIVES  PARTICULARS  I  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQU ES   DEL 
CONTRACTE  “NETEJA  D'EDIFICIS  PÚBLICS,  CENTRES  DOCEN TS  I 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES”.

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local (per delegació del Ple), de data 
4  de  maig  de  2015,  es  va  aprovar  l'expedient  per  a  la  contractació,  mitjançant 
procediment  obert,  oferta  econòmicament  més  avantatjosa,  diversos  criteris 
d'adjudicació del contracte per a la “Neteja d'edificis i instal·lacions municipals”, amb 
un preu de licitació de 3.050.847,47 i 549.152,53 en concepte d'IVA, per a quatre 
anualitats,  aprovant  així  mateix  els  Plecs  de  Clàusules  Administratives  i  de 
Prescripcions Tècniques que han de regir l'adjudicació del contracte.

En la tramitació d'aquest expedient consten els següents antecedents:
- Amb data 12 de maig de 2015 va ser remès anunci de licitació al Diari 

Oficial de la Unió Europea, sent publicat en dita Diària el 16 de maig.
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- Amb data 18 de maig de 2015 va ser publicat el corresponent anunci 
en el Perfil del contractant d'aquest Ajuntament.
- Així  mateix  es  va  publicar  l'anunci  de  licitació  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Província de València número 99 de 27 de maig de 2015.
- Per part  de la mercantil  Foment de Construccions i  Contractes,  SA actual 
contractista del servei, es va interposar Recurs Especial contra els Plecs reguladors 
del citat contracte, davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals 
(TACRC).
- Amb data 22 de juny el TACRC va estimar la petició de FCC, SA pel que fa a 
la  suspensió  del  procediment,  dictant  Resolució  del  següent  tenor:  “Resoldre  la 
concessió  de  la  mesura  provisional  consistent  en  suspendre  el  procediment  de 
contractació, de conformitat amb l'establit en els articles 43 i  46 del TRLCSP, de 
manera que segons l'establit en l'article 47.4 del mateix cos legal, serà la resolució 
del recurs la que acorde l'alçament de la mesura adoptada”
- Amb data 10 de juliol de 2010 (notificada a aquest Ajuntament el 24 de juliol), 
el TACRC va dictar Resolució estimant parcialment el Recurs interposat per FCC 
contra els Plecs rectors de la contractació.
- La Junta de Govern Local de 27 de juliol de 2015 va adoptar acord ordenant 
a la mercantil Foment de Construccions i Contractes, SA, com a actual contractista 
del servei, la durada de la qual finalitzava el 3 d'agost de 2015, perquè continuara 
prestant el servei fins a l'adjudicació i entrada en vigor del nou contracte i, en tot cas, 
durant el termini màxim de sis mesos a contar des de la finalització del contracte 
actualment vigent.

Resultant que, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 13 d'octubre 
de  2015  es  va  aprovar  deixar  sense  efecte  l'expedient  per  a  la  contractació, 
mitjançant  procediment  obert,  oferta  econòmicament  més  avantatjosa,  diversos 
criteris  d'adjudicació  del  contracte  per  a  la  Neteja  d'edificis  i  instal·lacions 
municipals,  en concret  els Plecs de Clàusules Administratives i  de Prescripcions 
Tècniques aprovats per la Junta de Govern Local de 4 de maig de 2015, com a 
conseqüència de la Resolució del  TACRC de 10 de juliol  de 2015, retornant les 
actuacions de l'expedient al moment anterior a la redacció dels Plecs Administratius i 
Tècnics,  ordenant  al  Departament  de Contractació i  l'Oficina Tècnica la redacció 
dels nous Plecs ajustats a les determinacions del Tribunal.

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  de  22  d'octubre  de  2015, 
favorable  a  l'aprovació  dels  Plecs  de  Clàusules  Administratives  Particulars  i 
Prescripcions Tècniques del contracte de serveis per a la Neteja d'edificis públics, 
centres docents i instal·lacions esportives de Xàtiva, ajustats a les determinacions 
de l'esmentada Resolució del TACRC, introduint, entre els criteris de valoració que 
depenen d'un judici de valor, a proposta de la Regidoria Delegada del Servei, una 
sèrie de millores socials valorades en cinc punts.

Resultant que, a requeriment de la secretaria municipal, es va estimar oportú 
concretar la redacció de l'esmentat criteri, a l'objecte que es tinga en compte tots els 
col·lectius en situació i/o risc d'exclusió del mercat laboral, així com les persones 
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amb discapacitat.  Per  la  Comissió  Informativa  de  Foment  i  Seguretat  de  19  de 
novembre  de  2015  s'ha  dictaminat  favorablement  el  Plec,  amb  les  següents 
esmenes respecte a la dictaminat anteriorment:
1. Ha  resultat  necessari  ajustar  determinades  clàusules  per  a  adaptar  el  Plec 
administratiu  a  les  modificacions  que  van  entrar  en  vigor  el  passat  dia  5  de 
novembre,  introduïdes  pel  Reial  decret  773/2015,  de  28  d'agost,  pel  qual  es 
modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques, principalment pel que fa a que en els contractes 
de serveis  no resulta exigible  classificació de l'empresari,  sense perjudici  que la 
mateixa  servisca per  a acreditar  la  seua solvència,  així  com la  correspondència 
entre els subgrups de classificació i codis CPV dels contractes de serveis.
2. S'ha modificat la redacció de la clàusula social, entre els criteris de valoració, en 
concret 5 punts, tal com s'ha indicat anteriorment, per a valorar aquelles empreses 
que per a l'execució del contracte es comprometen a incorporar a la seua plantilla, 
bé per a cobrir les necessitats de personal eventual que requerisca el contracte, bé 
per a les noves contractacions que resulten necessàries, personal en situació i/o risc 
d'exclusió del mercat laboral i persones amb discapacitat.

Vist l'informe del Director de l'Àrea de Foment, en el qual consta que l'article 
118 del Reial decret Legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes  del  Sector  Públic  (TRLCSP),  respecte  a  les  condicions  especials 
d'execució del contracte, determina que els òrgans de contractació podran establir 
condicions especials en relació amb l'execució del contracte, sempre que siguen 
compatibles amb el dret comunitari i s'indiquen en l'anunci de licitació i en el plec o 
en el contracte. Aquestes condicions d'execució podran referir-se, especialment, a 
consideracions de tipus mediambiental o a consideracions de tipus social, amb la 
finalitat de promoure l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció en 
el mercat laboral, eliminar les desigualtats entre l'home i la dona en aquest mercat, 
combatre l'atur, afavorir la formació en el lloc de treball, o altres finalitats (…). La 
introducció  d'aquests  criteris  de  caràcter  social,  determina  que  haja  de  fer-se 
referència a açò en el propi objecte del contracte. Per aquest motiu en la clàusula 
primera del Plec  consta expressament que “és objecte d'aquest  contracte és la 
prestació  del  servei  denominat  Neteja  d'edificis  públics,  centres  docents  i  
instal·lacions esportives de Xàtiva, incorporant mesures socials i d'inserció durant la 
seua execució”. Així mateix resulta imprescindible, d'una banda, indicar en l'anunci 
de licitació que el contracte posseeix condicions d'execució de caràcter social i, per 
una  altra,  resulta  adequat  indicar  en  el  Plec  que  les  condicions  d'execució  de 
caràcter  social  assumides  pel  contractista,  posseeixen  caràcter  d'obligacions 
contractuals  essencials;  per  açò  el  propi  Plec  contempla  que  “será  causa  de 
resolució del contracte, al marge de les determinades pel TRLCSP, l'incompliment 
del compromís que el licitador assumisca, si escau, respecte a la incorporació a la 
seua plantilla, bé per a cobrir  les necessitats de personal eventual,  bé per a les 
noves contractacions que resulten necessàries, del personal al fet que es refereix 
l'apartat B.2.3. (Millores socials), de l'article 11 d'aquest Plec, tenint en compte que 
aquesta condició,  assumida pel contractista,  té el  caràcter d'obligació contractual 
essencial”.
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Considerant que l'òrgan competent és el Ple de la Corporació d'acord amb el 
que es disposa en la Disposició Addicional Segona del TRLCSP.

Vist l'informe conjunt emès pel Secretari i el Sotssecretari de l'ajuntament, de 
25 de novembre de 2015, en el qual consta:
1. L'objecte del contracte, segons arreplega la Clàusula 1, es refereix a Neteja 
d'edificis públics, centres docents i instal·lacions esportives de Xàtiva, incorporant 
mesures socials i d'inserció durant la seua execució. En aquest sentit el responsable 
del contracte, figura que per adscripció funcional correspondera al Biòleg Municipal, 
en exercici de les funcions de tal, haurà de vetlar pel compliment de l'oferta i dels 
plecs  que  regeixen  el  contracte,  no  solament  en  el  que  concerneix  a  la  neteja 
d'edificis  públics,  centres  docents  i  instal·lacions  esportives  sinó,  també,  a  la 
incorporació de mesures socials i d'inserció durant l'execució del mateix.
2. És  per  açò  que  ha  d'incloure's  en  el  plec  de  prescripcions  tècniques  el 
mecanisme mitjançant  el  qual  el  contractista  queda  obligat  a  prestar  informació 
referent a les mesures socials i  d'inserció compromeses en la seua oferta i  a la 
manera en què el responsable del contracte haurà de supervisar-les i conformar-les.
3. Donat el caire eminentment social de les mesures ja citades, tant per a la 
valoració  de  les  ofertes,  en  aquest  particular,  com  per  a  la  verificació  del  seu 
seguiment haurà d'incorporar-se informe dels serveis socials.

L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, adopta el següent 
ACORD: 

Primer.-  Aprovar  l'expedient  per  a  la  contractació,  mitjançant  procediment 
obert,  oferta  econòmicament  més  avantatjosa,  diversos  criteris  d'adjudicació  del 
contracte  per  a  la  denominat  “Neteja  d'edificis  públics,  centres  docents  i 
instal·lacions  esportives  de  Xàtiva”,  amb  un  import de  licitació  per  a  les  quatre 
anualitats  de  2.975.206,61€  i  624.793,39€  en  concepte  d'IVA,  (un  total  de 
3.600.000€).  El  preu  anual  del  contracte  és  de  743.801,65€  i  156.198,35€ 
corresponent a l'IVA (un total de 900.000€).

Segon.-  Aprovar  els  Plecs de Clàusules  Administratives  i  de Prescripcions 
Tècniques que han de regir l'adjudicació del contracte mitjançant procediment obert, 
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. D'acord amb 
l'informe  emès  pel  Secretari  i  Sotssecretari,  ha  d'incloure's  en  el  Plec  Tècnic  el 
mecanisme  mitjançant  el  qual  el  contractista  queda  obligat  a  prestar  informació 
referent  a les mesures socials  i  d'inserció  compromeses en la seua oferta i  a la 
manera en què el responsable del contracte haurà de supervisar-les i conformar-les.

Tercer.-  Aprovar  la  despesa  amb  càrrec  a  la  partida  pressupostària 
1620/22714,  amb  nombre  d'operació  comptable  4735,  del  Pressupost  Municipal 
vigent.

Quart.- Publicar l'anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea, en 
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el Butlletí Oficial de la Província de València i en el Perfil del Contractant. El termini 
de presentació de proposicions no serà inferior a cinquanta-dos dies, a contar des de 
la  data  de  l'enviament  de l'anunci  del  contracte  a  la  Comissió  Europea,  segons 
estableix l'article 159 del TRLCSP.

Cinquè.- Comunicar el present acord a la Regidora responsable del servei, al 
Biòleg Municipal i a l'Oficina Pressupostària, als efectes corresponents.

Intervencions

Juan Giner Company , del grup municipal Ciudadanos, diu que en el mateix 
sentit de la comissió recolçara la proposta.

Maria José Pla Casanova , del grup municipal del Partit Popular, indica que 
també van a recolçar la proposta com ja van manifestar en comissió.

Cristina Maria Suñer Tormo , del grup municipal Compromís, manifesta  que 
el plec que es porta és el mateix que el partit popular va portar a aprovacio fa uns 
mesos i que ha sigut tombat pel TRAC i que ara s’ha adaptat, però a més té dos 
punts fonamentals que cal resaltar, el primer és l’objecte del contracte que porta a 
més incorporades mesures socials i d'inserció social en l’execució del mateix el que 
suposa un canvi esencial en el que ha sigut fins avuí la contractació administrativa ja 
que inclou unes clàusules socials en l’execució , és un canvi fonamental que unit a 
l’acord del passat ple de control de l’execució dels contractes farà posar les bases 
d’un canvi de mentalitat en la contractació administrativa i de fer política.

Miquel  A Lorente López,  del grup municipal  EUPV:AC, assenyala que es 
mostra  a  favor  de  que  mitjançant  de  mecanismes  legals  s’intervinga  en  la 
contractació i que fique en valor el que s’enten com economia social vinculada a les 
persones, medi ambient,  etc.,  tot un seguit  de paràmetres que a dia d’avui ja es 
poden inserir en el contractes de l’ajuntament i que comença pel de la netetja, però 
ja s’esta treballant  també en els contractes de les hosteses del  gran teatre i  els 
tramoiestes  ,  i  desitja   que  existixca  un  espai  on  es  puga  anar  treballar  estes 
clàusules socials que poc a poc s’anirà inserint en els contractes com per exemple 
en el Consell Econòmic i social, que es un bon ámbit per treballar-les .

Ignacio Reig Sanchis , del grup municipal PSOE, anuncia el vot favorable del 
seu grup, i felicita per l’inclusió d’eixes clàusules socials, tambe diu que es vigilarà i 
exigirà que l’empresa adjudicatària  pague uns salaris dignes als seus treballadors.

11é.- 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 

EXCM. AJUNTAMENT DE XATIVA
ACTA PLE ORDINARI, NÚM. 16, DE 28 DE NOVEMBRE DE 2015

18



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 del 415 al 549 (corresponents al mes de octubre  de 2015)

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.

12é.-  DACIÓ  DE COMPTE MATÈRIES  DELEGADES  EN LA JUNT A DE 
GOVERN LOCAL:

12é.1.-  EXP.  NÚM.  711/2015.  MODIFICACIÓ  DEL  PRESSUPOST  PER 
TRANSFERÈNCIA ENTRE APLICACIONS DE DIFERENT ÀREA DE  DESPESA. 
FINANÇADA AMB ELS ESTALVIS D'AMORTITZACIÓ DE PRÉSTE CS.

En compliment del Reglament d’Organització i Funcionament de l’ajuntament 
de Xàtiva, en la seua modificació, aprovada en el Ple, es procedeix a donar compte 
de l’acord de la JGL de 23 de novembre, del tenor literal següent:

“Exp  711/2015  Modificació  del  pressupsot  per  transf erència  entre  
aplicacions  de  diferent  àrea  de  despesa.  Finançada  amb  els  estalvis 
d’amortització de préstecs.

Se n’adona del antecedents de l’expedient on consta proposta del regidor  
d’Hisenda per a transferir crèdits de diferents aplicacions d’acord amb els documents  
retencions de crèdits per a modificacions que hi consten en la comptabilitat, per un 
import total de 814.545,82€.

Vist que la disposició addicional setena del RD 17/2014 estableix per a 2015 
un any de carència en els préstecs formalitzats amb el Fons per al Finançament del 
Pagament a Proveïdors (RD 4/12). L’Ajuntament va pressupostar el pagament de les  
amortitzacions dels préstecs, per la qual cosa existeix crèdit suficient per realitzar la  
transferència proposta pel regidor.

Vist que d’acord amb els antecedents que obren en la comptabilitat, a data 13  
de novembre de 2015, una vegada realitzada la retenció de crèdit per la modificació,  
existeix un saldo de 247.343,36€ en la partida d’amortitzacions, suficient per fer front  
als 245.704,63€ que suposen les quotes del quart trimestre.

Vist  que la proposta del regidor d’hisenda suposa transferir  crèdits des de  
l’aplicació  “0110.9110  amortització  préstecs  llarg  termini”,  als  programes  i  pels  
imports que s’assenyalen a continuació:

Benestar social (equipament CRIS-CEEM, acord JGL 9-11-15)..................93.793,74
Pedanies (fras sense consignació pressupostària)......................................10.500,00
Aigua potable (fras EGEVASA sense pressupost).....................................225.000,00
Agricultura (fras sense consignació pressupostària)......................................5.000,00
Administracio general. Defensa jurídica (fras sense pressupost).................15.000,00
Promoció econòmica (Despeses parquings Av Corts Valencianes).............50.000,00
Educació (Creació banc de llibres anualitats 2015 i 2016).........................217.508,16
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Educació. (Contractació servei univesitari d’autobús)..................................61.000,00
PROEXA (Devolució parquings)...................................................................25.000,00
Fira i festes (Fra. SGAE valoració actes fira 2013).......................................15.000,00
Aigua potable (liquidació obres Canal de Bellus).........................................10.177,13
Arxiu (adquisició documentació històrica Vicent Llorenç))............................16.000,00
Benestar Social (CLAS)................................................................................20.000,00
Patrimoni (parcel·la polígon 1-2 La Vila)......................................................50.566,79

Vist que la proposta del regidor de transferir crèdits entre distintes àrees de 
despesa, d’acord amb la legislació aplicable a les modificacions per transferència  
regulada en l’article  179 del TRLRHL, la seua aprovació correspon al Ple,  i  què  
d’acord amb la la base 9ena d’execució del pressupost el Ple ha delegat aquesta 
competència en la JGL, per tant l’expedient haurà de ser previament dictaminat per 
la Comissió de Règim Interior i Hisenda.

Vist que l’expedient ha estat fiscalitzat de conformitat per la Interventora i que 
la Comissió de Regim Interior i Hisenda, en sessió celebra el 20 de novembre, la  
dictaminat de conformitat.

La Junta de Govern Local per unanimitat i sense debat previ, 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  
les aplicacions pressupostàries que seguidament s’expressen, amb els imports que 
s’indiquen:

Transferències negatives
Aplicació Descripció Import
0110.91100 Dute públic. Amortització préstecs llarg termini 814.545,82
Total transferències negatives 814.545,82

Transferències positives
Aplicació Descripció Import
2310,62500 Benestar social. Equipament CRIS-CEEM 93.793,74
1533,21000 Pedanies.Manteniment i conesrvació edificis 10.500,00
1610,22105 Aigua potable. Subministrament aigua EGEVASA 225.000,00
4120,22608 Agricultura. Altres despeses especials 5.000,00
9200,22603 Administracio general. Defensa jurídica 15.000,00
4330,21200 Desenvolupament local. Despeses manteniment 

parquings 50.000,00
3200,22001 Educació.Creació banc de llibres anualitats 2015 i 2016 217.508,16
3200,22701 Educació CPS. Autobús universitari 61.000,00
9120,44000 Organs de Govern. PROEXA 25.000,00
3380,22608 Fira i festes. Altres despeses) 15.000,00
1610,61901 Aigua potable. Obres Canal de Bellus. Liquidació 10.177,13
3322,68900 Arxiu. adquisició documentació històrica 16.000,00
2310,22105 Benestar Social. CLAS 20.000,00
9330,60000 Patrimoni. Adquisició parcel·la polígon 1-2 La Vila 50.566,79
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Total transferències positives 814.545,82

Segon:  Ordenar la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Provínca,i  
donar  compte  del  present  acord  als  departaments  afectats  i  a  l’Oficina  
Pressupostària per al seu coneixement i efectes”.

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

13é.- MOCIONS

13é.1.-  MOCIÓ  PRESENTADA  PELS  GRUPS  MUNICIPALS  DE 
L'AJUNTAMENT DE SUPORT PER A EXIGIR UNA NOVA LLEI R EGULADORA 
DEL DRET A L'HABITATGE QUE COBRISCA LES MESURES DE MÍNIMS PER A 
FER FRONT A L'EMERGÈNCIA HABITACIONAL.

Segons  el  que  s'estableix  a  l'art  82.3  del  ROF,  es  sotmet  a  votació  la 
ratificación de la inclussió a l'ordre del dia, votant a favor la totalitat dels membres 
presents a la sessió.

Seguidament  Mariola Sanchis del  Valle  procedeix  a la  lectura de la moció 
presentada pels grups municipals de l'Ajuntament de suport per a exigir una nova llei 
reguladora del dret a l'habitatge que cobrisca les mesures de mínims per a fer front a 
l'emergència habitacional, de 25 de novembre de 2015, registre d'entrada número 
10505, amb el tenor literal següent:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L'actual crisi econòmica i l'augment de l'atur ha impactat de manera dramàtica  
en  la  vida  de  milers  de  persones,  que  a  causa  de  les  dificultats  econòmiques 
sobrevingudes no poden cobrir les seues necesitats més bàsiques. Aquesta situació  
ha portat al fet que moltes famílies no puguen fer front a les quotes hipotecàries o de 
lloguer del seu habitatge habitual.

Açò s'ha traduït en milers de desnonaments en tot l'estat espanyol i en què 
centenars de persones han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, havent  
d'afrontar situacions de greu vulnerabilitat,  precarietat extrema, pobresa i exclusió 
social, econòmica i residencial.

Segons dades del  Consell  General  del  Poder Judicial  des de 2007 fins al  
primer  trimestre  del  2015  s'han  produït  en  l'Estat  Español  624.690  execucions 
hipotecàries, 8.178 en el primer trimestre de 2015. A aquestes alarmants xifres s'han  
de sumar l'augment de les dificultats per a afrontar el  pagament del lloguer, que 
cada vegada afecta a més persones. El CGPJ ha comptabilitzat la preocupant xifra  
de 397.654 desnonaments des de l'inici de la crisi en el 2007 hata el primer trimestre  
del  2015,  solament  en  el  primer  trimestre  del  2015  s'han  executat  9.917  
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desnonaments.

Estem  davant  una  situació  d'emergència  i  vulnerabilitat  habitacional  que  
s'incrementa per l'existència  d'un mercat  de lloguer  escàs,  car  i  preocupantment  
especulatiu  i  per  la  falta  d'un  parc  públic  d'habitatge  social,  menys  d'un  2% de  
l'habitatge  construït.  Tot  açò  constitueix  una  autèntica  anomalia  en  el  context 
europeu.  A  més,  com  a  denúncia  l'informe  “Emergència  Habitacional  en  l'estat  
espanyol”, eleborat per l'Observatori DESC i la Plataforma d'Afectats per la hipoteca,  
aquesta situació s'empitjora encara més pel fet que Espanya és el país d'Europa  
amb més habitatge buit, 13,7% del parc total (3 milions i mitjà de pisos buits segons 
el cens estatal d'habitatge de 2011).

El context descrit de vulnerabilitat i emergència en què es troba gran part de  
la  població  s'està  traduint  també  en  un  significatiu  augment  de  les  ocupacions 
d'habitatge. Una forma de fer efectiu el dret a l'habitatge que augmenta el grau de 
vulnerabilitat social de qui s'ha vist espentat a aquesta forma d'accés a un habitatge.

També  resulta  alarmant  el  creixent  nombre  de  persones  afectades  per  la  
pobresa energètica,  entesa com la  dificultat  per  a  poder  pagar les factures dels  
subministraments  bàsics  d'electricitat,  aigua  i  llum.  Els  preus  d'accés  i  consum 
d'aquests  subministraments,  que  han crescut  de forma exponencial,  s'han tornat  
inassequibles per a gran part de la ciutadania.

Aquesta situació d'emergència social que pateixen les persones en situació  
de vulnerabilitat contrasta de forma aclaparant amb els ingents beneficis obtinguts 
per les entitats financeres i les empreses subministradores.

II

La Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional  
dels Drets Econòmics,  Socials i  Culturals, en article 11,  reconeix “el  dret  de tota 
persona a un nivell de vida adequat per a si i la seua família, fins i tot alimentació,  
vestit i habitatge adequats, i a una millora contínua de les condicions d'existència. 
Els  Estatuts  Parteixes  prendran  mesures  apropiades  per  a  assegurar  l'efectivitat 
d'aquest dret ..”

En el marc jurídic nacional, l'article 47 CE proclama del dret a un habitatge  
digne i adequada així com el deure dels poders públics de promoure les condicions  
necessàries i les normes pertinents per a fer efectiu aquest dret, i l'article 33 declara  
la funció social de la vivenda.

L'article  267  Tractat  de  la  Unió  Europea  declara  la  primacia  del  Dret  
Comunitari (STJUE 9/3/1978, Assumpte 106/77 cas Simmenthal), que desplaça al  
Dret nacional (art. 93 CE, cessió competències en relació a l'art. 96 CE, els tractats  
internacionals celebrats formaran part de l'ordenament intern).
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En relació a l'anteriorment exposat i concretant en l'àmbit que ens ocupa, la 
regulació del procediment d'execució hipotecària en la vigent Llei d'Enjudiciament 
Civil  infringeix la normativa comunitària.  Aquesta legislació és,  per tant,  il·legal  a  
l'ésser  d'obligat  compliment  pel  jutge  nacional,  emmalaltint  d'un  vici  radical  que 
determina la seua nul·litat de ple dret. En aquest sentit s'ha manifestat reiteradament 
diferents  sentències  del  Tribunal  de  justícia  de  la  Unió  Europea  (Cas  Aziz,  cas  
Sánchez Morcillo i cas Monika Kusionova).

A  Catalunya  es  va  presentar,  al  mes  de  juliol  del  2014,  una  iniciativa  
Legislativa Popular (ILP) promoguda per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, 
l'Aliança contra la Pobresa Energètica i l'Observatori Desc, arreplegant així un clam 
de la ciutadania preocupada per l'alarmant situació d'emergència habitacional.

Aquesta ILP és avui una realitat. El passat 29 de juliol de 2015, el Parlament  
de  Catalunya  va  aprovar  la  Llei  24/2015  de  mesures  urgents  per  a  afrontar  
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i  la pobresa energètica. Aquesta victòria en 
l'àmbit autonòmic ens demostra que fer efectiu el dercho a l'habitatge és qüestió  
merament de voluntat política.

En ocasió de les pròximes eleccions generals, la Plataforma d'Afectats per la  
Hipoteca ha fet pública una sèrie de mesures de mínims que considera necessari i  
imprescindible incloure en una futura Llei reguladora del Dret a l'Habitatge. Aquestes 
mesures impliquen reformes profundes i valentes però alhora factibles, ja que en la 
seua majoria estan arreplegades en l'anteriorment citada Llei 24/2015.

La situació anteriorment relatada aconsella la redacció de la present moció.

EL PLE DE L'AJUNTAMENT DE XATIVA DE SUPORT A LES PROPOSTES 
PRESENTADES  PER  LA  PLATAFORMA  D'AFECTATS  PER  LA  HIPOTECA  I  
CONSIDERA NECESSARI  INCLOURE LES SEGÜENTS MESURES en  una  Llei  
reguladora del Dret de l'Habitatge:

1. Mesures de segona oportunitat

� Dación en pagament retroactiva i condonació del deute (modificació de la Llei  
Hipotecària i la Llei d'Enjudiciament Civil).

� Eliminació  automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia petició 
del  titular  de  les  clàusules  declarades  abusives  per  les  Sentències  del 
Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea.

� No es podrà executar el primer i  únic habitatge tant dels titulars com dels  
avaladors  per  a  exigir  la  seua  responsabilitat,  amb  vista  a  considerar  la 
vivenda habitual com un ben inembargable.

� Eliminació  de  tots  els  requisits  restrictius  per  a  accedir  a  la  moratòria  de 
desnonaments i al codi guindos, excepte habitatge habitual, deutor/a de bona 
fe i manca de recursos.
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2. Lloguer digne

� La  regulación  del  lloguer  en  favor  de  les  part  més  feble  dels  contractes  
d'arrendament:  els  inquilins.  Introduint  mecanismes  de  seguretat  en  la 
tinença,  estabilitat  en  la  renda  i  allargant  el  termini  mínim de  durada  del  
lloguer,  com  a  mínim  fins  als  5  anys.  Quan  l'arrendatari  pertanga  a  un  
col·lectiu especialment vulnerable es produirà una pròrroga automàtica del  
contracte de lloguer si així ho manifesta, que serà obligada quan l'arrendador 
siga un banc o gran propietari d'habitatges.

3. Viviendes garantizada.

� Les  entitats  bancàries  garantiran  un  lloguer  social  per  a  les  persones 
deutores de bona fe, i  les seues unitats familiars,  que havent cedit  el seu  
habitatge únic i habitual en dació en pagament no disposen de l'alternativa 
habitacional.

� Els grans tenedors d'habitatge,  especialment les entitats financeres i  filials 
immobiliàries, fons “buitre”, entitats de gestió d'actius (inclosos els procedents 
de la reestructuració bancàries i entitats immobiliàries), garantiran un lloguer 
social per a les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no  
puguen fer front al pagament del  seu habitatge i  no disposen d'alternativa 
habitacional.

� Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que o puguen fer 
front  al  pagament  del  lloguer  de  vivendas  obtindran  ajudes  que  els 
garantisquen evitar el desnonament.

� En cap  cas es podrà realitzar el desallotjament o desnonament de persones 
en situació de vulnerabilitat, ja siga per impagament de lloguer o ocupació en 
precari motivada per la falta d'habitatge, sense que l'administració competent  
garantisca un reallotjament adequat.

� En el cas que es duga a terme el lloguer social en un habitatge diferent a la 
qual  resideix  la  família  o  persona  en  situació  de  vulnerabilitat,  aquest  
reallotjament es produirà en la zona on aquestes tinguen les seues xarxes 
vitals i socials.

� Creació d'un parc públic d'habitatge a través de la mobilització de pisos buits 
en mans d'entitats financeres i filials immobiliàries, fons “buitre”, entitats de 
gestió  d'actius  (inclosos  els  procedents  de  la  reestructuració  bancàries  i  
entitats immobiliàries). L'administració regularà mitjançant llei els mecanismes 
que possibiliten aquesta mobilització.

� En totes aquestes mesures el preu a pagar en concepte de lloguer social no  
superarà el 30% dels ingressos de la unitat familiar, incluides despeses de 
subministraments, d'acord amb els estàndards de Nacions Unides, sempre 
que els ingressos familiars superen el salari mínim professional 648,60%€; en 
cas  contrari  el  preu  a  pagar  en  concepte  de  lloguer  serà  del  10%  dels  
ingressos  i  els  subministraments  correran  a  càrrec  de  les  empreses  
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subministradores (punt següent).

4. .Subministraments bàsics.

� Impedir   els  talls  de  subministrament  bàsics  d'aigua,  llum  i  gas  de  les 
persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat.

� El   pagament  dels  subministraments bàsics per  a les famílies en aquesta  
situació es farà d'acord a la capacitat adquisitiva de la unitat familiar, sempre  
respectant els estàndards de Nacions Unides.

� Els  costos associats a garantir aquest dret i el deute acumulat que no puguen 
ser coberts per les persones vulnerables seran assumits per les empreses 
subministradores.

5.  Creació d'un observatori de l'habitatge

Aquest observatori estaria compost per representants de les institucions i de 
la societat civil. Aquest observatori serà l'encarregat d'investigar i analitzar la situació  
de l'habitatge a  Espanya. Entre les seues funcions estarien fer censos periòdics 
d'habitatges buits,  fer  seguiment de les polítiques públiques,  elaborar  d'informes; 
comptaria amb capacitats no solament consultives sinó també control,  seguiment,  
denúncia, executives i de proposta legislativa.”

L'Ajuntament  Ple,  per  unanimitat  del  vint-i-u  membres,  adopta  el  següent 
ACORD:

Únic.-  Aprovar  en  tots  els  seus  termes  la  moció  anteriorment  transcrita  
presentada   pels grups municipals de l'Ajuntament de suport per a exigir una nova 
llei reguladora del dret a l'habitatge que cobrisca les mesures de mínims per a fer  
front a l'emergència habitacional.

Intervencions

Juan Giner Company , del grup municipal Ciudadanos, indica que el seu grup 
es ratifica en el contingut íntegre de la moció que ha estat presentada per tots els 
grups.

Maria  Jose  Pla  Casanova,  del  grup  municipal  Partit  Popular  diu  que  la 
declaració dels drets humans reconeix el dret de tots a una vivenda digna i que són 
els estats els que han de pendre mesures per que s’acomplixquen aquest drets. Que 
hi ha una gran part que ja s’han positivitzat en els estats però que encara queda un 
altra que no i que cal regular i  es necessàri el recolçament de les administracions 
públiques per a que siga possible. També vol donar l’enhorabona a la plataforma 
dels afectats per l’hipoteca perque són un exemple a seguir com a societat civil.

Cristina Maria Suñer Tormo , indica que aquesta moció és un pas més al que 
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es  va  fer  el  passat  setembre  quan  es  va  aprovar  un  protocol  declarant  ciutat 
antidesnonament;  que  s’han  anat  cumplint  alguns  dels  acords,  el  primer  és 
l’incorporació  a  l’ibi  del  recàrrec  per  desocupació;  s’esta  treballant  tambe en  un 
conveni amb els jutjats de Xàtiva per a ser coneixedors de primera mà de situacions 
de desnonament, i que es necessari una modificació de la llei d’enjuiciament civil que 
considera a la banca com un acreedor preferent  perque incompleix la  normativa 
europea  que  l’estat  espanyol  no  ha  traslladat  a  la  seua  normativa.  Diu  que  els 
regidors són conscients dels problemes i que no podem modificar la legislació estatal 
pero el que si es pot és participar en demanar i exigir eixes modificacions.

Miquel  Alcocel  Maset,  del  grup  municipal  EUPV:AC,  assenyala  que  vol 
resaltar  algunes de les mesures que  es demanen en  la  moció  i  és la  dació  en 
pagament, que no es puga executar a la primera vivenda considerant-la com a be 
inembargable, que els grans propetaris i tenedors garantixquen un lloguer social per 
a persones en situació de vulnerabilitat,  que en ningun cas es puga executar un 
desnonament en persones en situació de vulnerabilitat: Per tant l’ajuntament ha de 
ser conscient del que va aprovar-se. EU en el programa a les eleccions generals du 
exactament aquests punts , i  li  agradaria demanar a tots els regidors dels altres 
grups que exigixquen als seus partits que incluixquen estes mesures en els seus 
programes electorals.

13é.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR 
EN  DEFENSA  DEL  DISTRICTE  ÚNIC  PER  A  L'ELECCIÓ   DEL  CENTRE 
ESCOLAR EN TOTA LA COMUNITAT VALENCIANA. 

Segons  el  que  s'estableix  a  l'art  82.3  del  ROF,  es  sotmet  a  votació  la 
ratificación de la inclussió a l'ordre del dia, votant a favor la totalitat dels membres 
presents a la sessió.

Maria José Pla Casanova procedeix a la lectura de la moció presentada per el 
grup municipal PP, en defensa del districte únic per a l'elecció del centre escolar en 
tota la Comunitat Valenciana, el 25 de novembre de 2015, registre d'entrada número 
10508  amb el tenor literal següent:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 

En  la  passada  legislatura,  el  Consell  del  Partit  Popular  a  la  Comunitat  
Valenciana,  va  apostar  per  implantar  el  Districte  únic  per  a  l'elecció  del  centre  
escolar. Va començar a funcionar en el curs 2013-2014.

El districte únic consisteix en eliminar la barrera de la zona com el requisit  
més important a l'hora de sol·licitar una plaça escolar, amb la finalitat d'oferir una  
major llibertat en l'elecció de centres educatius. 

Es tractava de reestructurar les zones en les quals actualment es divideixen  
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els municipis fins a aconseguir una zona única, de manera que les famílies tingueren 
un major nombre d'opcions a l'hora de triar el centre.

Qualsevol família podria optar, amb independència del lloc de residència, a  
escolaritzar als seus fills en el centre que triara.

A més facilita a les famílies poder triar el centre per criteris acadèmics, qualitat  
de l'ensenyament, projecte educatiu, ideari, etc., i no per proximitat al domicili com 
fins al moment.

La  zona  única  millora  l'eficiència  del  sistema  educatiu  i  al  mateix  temps  
afavoreix  l'especialització  curricular  dels  centres  (centres  bilingües,  batxillerats 
d'excel·lència.....)

Amb  el  Partit  Popular,  el  93%  de  l'alumnat  va  aconseguir  el  centre  que 
sol·licitaven com a primera opció.

Recentment,  l'actual  govern  socialista  ha  anunciat  a  través  del  Conseller  
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, l'eliminació del Districte únic, per la qual  
cosa eliminaran la llibertat dels pares a triar el centre per als seus fills.

Per tot quant antecedeix, sol·licita l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Sol·licitar al nou Consell que mantinga el Districte Únic per a l'elecció  
del  centre  escolar  en  tota  la  Comunitat  Valenciana,  perquè  les  famílies  puguen 
seguir triant el centre en el qual estudien els seus fills.

Segon.-  Donar  trasllat  del  present  acord  al  President  de  la  Generalitat  
Valenciana,  al  Conseller  d'Educació  i  a  tots  els  grups  parlamentaris  amb 
representació en Els Corts Valencianes.”

        L'Ajuntament Ple, per setze 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 el vot 
del regidor del grup municipal Ciudadanos) cinc vots en contra (els cinc vots dels 
regidors  del  grup  municipal  Partido  Popular)  i  cap  abstenciò,  adopta  el  següent 
ACORD:

Únic.-  Rebutjar la  moció presentada pel  grup municipal Partido Popular en 
defensa  del  districte  únic  per  a  l'elecció  del  centre  escolar  en  tota  la  Comunitat 
Valenciana. 

Intervencions

Juan Giner Company , del grup municipal Ciudadanos, diu que no recolçarà 
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la moció perque s’oposen al dictricte únic, perque pensen que escolaritzant als 
xiquets en col·legis proxims als seus domicilis s’aconseguirà la supressió d’aules i la 
masificació en alguns, i aboguen per una reducció racional i equitativa de l’alumnat 
evitant la competitivitat entre els centres educatius.

Joan  Josep  Garcia  Terol ,  del  grup  municipal  Compromís,  manifesta  que 
partiesen d’una concepció diferent de l’ensenyament, i creuen que la proximitat al 
domicili  és  important  perquè  evita  separar  les families  per  centres,  crea  escoles 
arrelades  als  barris,  i  afavoreis  la  participacio  de  tota  la  societat  educativa, 
associacions ,  crea escoles integradores i de qualittat que treballen per l’inclussió 
social i perque treballa per fer coincidir la vida laboral i familiar. El decret té com a 
objectiu donar més qualitat als centres i que siguen bons per a tots i que no s’haja de 
triar un centre o altre perque siga millor, i l'eliminació dels barracons que s’han creat 
en la etapa del PP, i perque hi haja igualtat d’oportunitats per a totes les persones i 
gratuitat total en tots els centres sostinguts en fons públics , i en definitiva perque els 
que han de triar els centres són les persones i no a l'inrevés. Per tant el seu grup va 
a oposar-sese a la moció.

Maria Amor Amorós Giménez, del grup municipal EUPV:AC, anuncia que el 
seu grup va a votar en contra perque pensa que el districte únic ha causat un gran 
dany al sistema públic,  i s’ha estat afavorint la xarxa pública majoritariament catòlica 
mentre s’han suprimit unitats a l’escola pública, i ha sigut així perquè amb el sistema 
del districte únic no són les famílies qui escullen els centres sinò que els centres 
acaben seleccionant el tipus de família i alumnat que volen, el que va en contra del 
que  ha  de  ser  l'educació  sostinguda  amb fons  públics.  Diu  que  el  districte  únic 
implantat pel PP en 2013 no va contar en el recolçament de la comunitat educativa i 
lluny  d’obtenir  els  ressultats  que  es  diu  en  la  moció  ha  provocat  la  marginació 
d’alguns centres marginats que s’han convertit en centres assistencials, i per tant el 
grup votarà en contra perque defensen l’escola pública  per a totes i per a tots i no 
una escola elitista.

Xelo Angulo Luna , del grup municipal PSOE, diu que els drets d’un ciutadà 
acaben on comencen els d'un altre , i que per això és una quimera el suposat  dret 
dels  pares  a  escollir  el  centre  on  estudiaran  els  seus  fills,   i  correspon  a  les 
administracions garantir la qualitat de l’educació dels xiquets i xiquetes respectant la 
legislació vigent.Per altra banda diu que és objectiu prioritari del Partit socialista de la 
Generalitat facilitar a tot l'alumnat una educació que els permeta gastar el Màxim de 
les seues capacitats independentment de les seues condicions socioeconòmiques. 
La  elecció  d’un  districte  únic  no  afavoriex  la  igualtat  d’oportunitats  a  tots  els 
ciutadans ja que obri la porta a la elecció de l 'alumnat per part dels centres. Per 
últim  diu  que  des  del  partit  socialista  s’aposta  per  un  sistema  integrador  i  no 
segregador que ofereixca a tot el alumnat les mateixes oportunitats d’arribar tant llunt 
com ells vullguen , pert tant el vot del seu grup serà no.

Maria José Pla Casanova , del grup municipal Partit Popular manifesta  que 
els partits a que representen la resta de grups municipals han estat en contra de la 
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llibertat  d’elecció  de  centres,   també  diu  ells  reivindiquen  l'igualtat  d’opotunitats, 
defensen l'equitat però també aposten per la llibertat i que incumplint el principi de 
lliberat  es dona un pas enrere,  i  l'imposició  dels  governants  d’una escola  sense 
contar   amb  les  families  que  són  les  úniques  que  poden  i  deuen  decidir  per 
l’educació que volen per als seus fills.

Joan  Josep  García  Terol ,  del  grup  municipal  Compromís,  respon  a  la 
portaveu del PP que parla d’igualtat d’oportunitats, però que no hi ha, sino hi ha 
escoles a les quals puguen accedir totes les persones de manera igual sino el que 
han fet amb el districte únic es eliminar algunes escoles i crear guetos.

Maria  Amor Amoros Giménez , del grup municipal EUPV.AC, manifesta que 
creu que les families tenen llibertat i que si poden triar, i des de l’escola del seu barri 
les families poden dedicir.

Xelo Angulo Luna, del grup municipal PSOE diu que redundant en el que ha 
dit ja, el que el seu partit preten és un model educatiu integrador no segregador en el 
que tots els xiquets i xiquetes   puguen arribar on vullguen independentment de la 
família en la que han naixcut.

El Sr. Alcalde  indica que vol intervindre per una questió que ha plantejat la 
portaveu del PP quan parlava de “pensamiento único”,  ja que en este plenari es 
evident que s’ha vist que s’enten “pensamiento único”;  han intervingut 5 grups i 4 
van a votar en contra de esta moció, per tant la resposta ja la té.

13é.3.-  MOCIÓ  PRESENTADA  PELS  GRUPS  MUNICIPALS  PSOE , 
EUPV:AC I COMPROMÍS PER A DEMANAR LA DEROGACIÓ DE L A LRSAL O EN 
DEFECTE  D'AÇÒ,  LA  DEVOLUCIÓ   A  LES  ENTITATS  LOCALS  DE  LES 
COMPETÈNCIES  EN  MATÈRIA  DE  PRESTACIÓ   DE  SERVEIS  S OCIALS  I 
PROMOCIÓ I REINSERCIÓ SOCIAL

Segons  el  que  s'estableix  a  l'art  82.3  del  ROF,  es  sotmet  a  votació  la 
ratificación de la inclussió a l'ordre del dia, votant a favor la totalitat dels membres 
presents a la sessió.

Xelo Angulo Luna procedeix  a la lectura de la moció presentada pels grups 
municipals PSOE, EUPV:AC i Compromís per a demanar la derogació de la LRSAL 
o en defecte d'açò, la devolució a les entitats locals de les competències en matèria 
de prestació de serveis socials i promoció i reinserció social, de 25 de novembre de 
2015, registre d'entrada número 10509,  amb el tenor literal següent:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de 
l'Administració  Local  va  reformar  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  Reguladora  de  les 
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Bases del Règim Local, posant en escac la base del municipalisme i del model que  
ha garantit la cohesió social del nostre país durant els últims 30 anys.

La  reforma  plantejada  priva  a  les  entitats  locals  de  les  competències  en 
matèria de prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social, així com 
en altres competències: sanitat, consum, igualtat, polítiques actives d'ocupació, etc.

La nova Llei consagra una visió exclusivament economista de les funcions 
mateixes  de  l'Estat,  i  especialment  de  les  Entitats  Locals,  en  citar  l'estabilitat  
pressupostària com a principi rector que ha de presidir les actuacions de totes les 
Administracions públiques en lloc de situar l'atenció els ciutadans/nes i la qualitat en 
la prestació de serveis en el centre de la reforma.

Des  de  el   principi,  els  ajuntaments   s'han  oposat  frontalment  a  aquesta  
reforma  perquè  ataca  i  danya  a  l'arrel  mateixa  del  govern  municipal,  retalla  
competències als ajuntaments i obri el camí a la desaparició o la privatització dels 
serveis socials que presten els ajuntaments. El text és, a més, un atac a la Carta  
Europea d'Autonomia Local. També s'han oposat la resta dels grups de l'oposició i  
alcaldes de tota Espanya, inclosos molts del Partit Popular

Per açò, van presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra aquesta Llei. El  
mateix  van  fer  algunes  Comunitats  Autònomes.  Igualment,  més  de  3.000 
ajuntaments de tota Espanya, que representen a més de 16 milions de ciutadans i 
ciutadanes, van plantejar un conflicte davant el Tribunal Constitucional en defensa 
de l'autonomia local constitucionalment garantida. Tant els recursos plantejats com 
el  conflicte plantejat van ser admesos a tràmit  pel  Tribunal Consitucional  i  estan  
pendents de tramitació i sentència.

Avui de nou, reafirmem el nostre compromís de derogar aquesta llei. Un dels 
principals atacs al municipalisme de la LRSAL és un canvi profund en l'organizació  
del sistema públic dels Serveis Socials, que afecta al repartiment i la rellevància de 
l'Administració Local en el conjunt de les actuacions de l'Estat, desposseint-la de 
totes les seues facultats  d'acció  en aquest  àmbit,  un dels  més importants  per  a  
construir una comunitat i on és essencial la proximitat per a la prestació dels serveis.  
Es calcula que quan el 31 de desembre entre en vigor la previsió de cessió de les  
competències de serveis  socials  municipals  a les CCAA, més de 8,5 milions de  
ciutadans es veuran afectats.

Amb açò es crea una situació crítica per a la continuïtat del sistema públic de  
Serveis Socials a Espanya que s'ha anat construint des dels anys 80, sobre la base 
del marc constitucional, i dels Estatuts d'Autonomia.

En  desenvolupament  del  marc  constitucional  s'ha  anat  consolidant  l'actual  
sistema públic de Serveis Socials, basat en la cooperació entre administracions i que 
permet l'aplicació del Pla Concertat de Serveis Socials.
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Aquesta reforma falleix l'estructura ja consolidada i limita extraordinàriament 
les funcions de prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social dels 
consistoris  a la mera “evaluació i  informació de situacions de necessitat  social,  i  
l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social”, desnaturalitzant  
per complet el sistema actual.

Es  duu  a  terme,  a  més,  en  un  moment  en  què  les  xifres  de  pobresa  a  
Espanya són cada dia més dramàtiques. En l'actualitat, 1 de cada 5 persones viuen 
en el nostre país per sota del llindar de pobresa. 2,8 milions de xiquets, el 33,8 per 
cent de la població menor d'edat, estan en risc de pobresa. La taxa de cobertura per  
desocupació ha baixat fins a deixar desateses a la meitat de les persones en atur,  
mentre que tenir un treball, ja no garanteix eixir de la pobresa a Espanya

En un context com l'actual,  és necessari  potenciar els serveis als quals la  
ciutadania recorre en primer lloc per a obtenir informació i atenció social i laboral,  
però  paradoxalment,  el  Govern  del  PP,  en  el  seu  afany  de  reduir  a  mínims  la  
protecció social, ha consumat el desmantellament de la Xarxa Pública de Serveis 
Socials de proximitat, amb retallades pressupostàries (64% en el Pla Concertat) que,  
a més de deixar sense protecció a milers de ciutadans en plena crisi, ha suposat la  
destrucció de més de 10.000 llocs de treball del sector públic local.

També  es  margina  als  ciutadans  que  viuen  en  el  medi  rural  en  eliminar  
qualsevol servei social dels pobles amb menys de 20.000 veïns (fins i tot els serveis 
socials d'assistència immediata deixen de ser de caràcter obligatori en els municipis 
xicotets)  en  honor  d'una  pretesa  major  rendibilitat,  i  traspassar  aquestes 
competències directament a les diputacions provincials.

En definitiva la LRSAL suposarà per a milions de persones perdre l'atenció  
social que reben dels seus Ajuntaments, per açò, la Junta de Govern de la FEMP ha 
demanat una moratòria de la seua entrada en vigor i la posterior derogació de la  
mateixa.

Per tot açò, els grups municipals sotasignats de l'Ajuntament de Xàtiva sotmet  
a  votació  la  següent  MOCIÓ per  a  aprovar  els  següents  ACORDS i  Exigències 
dirigides al Govern d'Espanya

ACORDS

L'Ajuntament de Xàtiva insta al Govern d'Espanya a:

1. Derogar  la  Llei  27/2013,  dwe  27  de  desembre  de  racionalització  i  
sostenibilitat de l'Administració Local.

Mentrestant es compromet a tramitar, de forma immediata, una modificaicón  
legislativa que retorne urgentment a les Entitats Locals les competències en matèria  
de  prestació  dels  serveis  socials  i  de  promoció  i  reinserció  social,  i  reafirme 
l'autonomia municipal constitucionalmwente garantida, entesa com la capacitat de 
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decisió en tots els àmbits de la vida ciutadana, sense perjudici  de la necessària  
coordinació de competències entre administracions, sota els principis de qualitat del  
sevicio, proximitat i subsidiarietat. “

                  L'Ajuntament Ple, per quinze 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 i els tres vots dels regidors del grup municipal Compromís), 
cinc vots en contra (els cinc vots dels regidors del grup municipal Partido Popular) i 
una  abstènció  (l'abstenció  del  regidor  del  grup  municipal  Ciudadanos)  adopta  el 
següent ACORD:

Únic.-  Aprovar  la  moció  presentada  pels    grups  municipals  PSOE, 
EUPV:AC i Compromís per a demanar la derogació de la LRSAL o en defecte d'açò, 
la devolució a les entitats locals de les competències en matèria de prestació de 
serveis socials i promoció i reinserció social.

Intervencions

Juan Giner Company,  del grup municipal Ciudadanos, diu que des de el seu 
partit  s’ha elaborat  un document  que  senta  les  bases  de les  competències dels 
ajuntaments i  que des de l’agrupació local s’està a favor de la mesura per a dia 
d’avui entenen que no es una competència municipal i s’abstindrà.

María José Pla Casanova ,  del  grup municipal  Partido Popular,  indica que 
segons la moció la LRSAL priva a les entitats locals de competències en matèria de 
serveis  socials,  sanitat  consum i  igualtat,   que  la  llei  del  85  establia  3  tipus  de 
competències, pròpies, delegades i compartides, fet que es respecta en la nova llei , 
que a partir de gener els ajuntaments responsables com el nostre tindran la capacitat 
de demanar seguir prestant eixes competències i la nova llei sols afectara a aquells 
que  no  garanteixquen  la  dotació  necessària  per  atendre  dits  serveis  i  també es 
podran  prestar  les  activitats  complementàries  sempre  i  quant  l’ajuntament  siga 
solvent, amb lo qual l’únic que determina la nova llei es que aquells ajuntaments 
responsables podran tenir dites competències, i per tant el que es fa es apostar per 
un  exercici  responsable  de  l’autonomia  local.  Per  tant  el  que  pertocaria  no  es 
demanar a l’estat que derogue la llei sino demanar al govern valencià que delegue 
les competències el vot del nostre grup serà en contra.

Cristina Maria Suñer Tormo , del grup municipal Compromís, assenyala que 
es una llei que va ser aprovada pel PP amb el rebuig de la resta de partits i respecte 
de la qual ja es va presentar una moció en este ple que no es va aprovar. Esta llei és 
el producte de comprovar lo mal que gestionaven els seus alcaldes i s’asustaren del 
desficaci  en  la  gestió  i  del  malbaratament  de  serveis  públics.   El  problema  de 
l’establiment de les competències municipals i la possibilitat de adquirir-les o no, es 
que  la llei atorga també a les diputacions la possibilitat de assumir determinades 
competències   que  no  es  fan  de  manera  correcta  mantenint  un  sistema 
d’organització  que  s’ha  utilitzat  d’una  manera  caciquil.  Per  tant  es  demana  la 
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derogació de la llei per considerar que s’inmicuix en la distribució de competencies 
de la Constitució i la vulnera .

Alfred Boluda Perucho , del grup municipal EUPV:AC, manifesta que com ja 
s’ha dit a finals de 2013 el govern de l’estat va aprovar amb forta oposició una llei 
que  priva  als  ajuntaments  de  moltes  competències  i  contempla  l’eliminació  de 
serveis que fins ara han oferit les administracions locals, el que suposa acabar amb 
el principi d’autonomia municipal i de proximitat, i la raó per aprova-rla era per rehuir i 
controlar la despesa pública de la administració local , una contradicció perquè la 
administració local és la que menys ha incidit  en el deute públic, quan el que en 
realitat  es  preten  es controlar  a  les  entitats  locals  i  establir  novament  un model 
d’administració centralitzada  ja que a 31 de desembre les comunitats autònomes 
asumiran les competències que abans eren propies del municipi, i que tindrà una 
consequència greu, perdua de la qualitat de vida de la ciutadania que en molts casos 
hauran de pagar els serveis i tambe comportara un augment de l’atur ja que molta 
gent que presta eixos serveis es vora abocada a l’atur, per tot això el vot del grup 
sera de recolçament a la moció.

Xhelo Angulo Luna,  del grup municipal PSOE, li diu a la portaveu del partit 
popular en relació a la seua argumentació que caldria que es posara d’acord amb el 
partit perque el secretari d’estat Antonio Beteta ha fet recientment unes declaracions 
en les que diu que no cal que s’acomplixca la llei a 31 de desembre.

13é.4.-  MOCIÓ  PRESENTADA  PELS  GRUPS  MUNICIPALS  EUPV :AC, 
PSOE  I  COMPROMÍS  DE  SUPORT  A  LA ILP  DE  PRESTACIÓ  IN GRESSOS 
MÍNIMS

Segons  el  que  s'estableix  a  l'art  82.3  del  ROF,  es  sotmet  a  votació  la 
ratificación de la inclussió a l'ordre del dia, votant a favor la totalitat dels membres 
presents a la sessió.

Miquel Angel Lorente López, procedeix  a la lectura de la moció presentada 
pels grups municipals PSOE, EUPV:AC i Compromís de suport a la ILP de prestació 
ingressos mínims, de 25 de novembre de 2015, registre d'entrada número 10516, 
amb el tenor literal següent:

“La crisi  econòmica  ha posat  de manifest  la  incapacitat  que té  el  sistema  
actual  de  prestacions,  per  atendre  el  creixent  demanda  de  protecció  social  en 
col·lectius que no troben una adequada cobertura en aquest esquema tradicional.

La taxa de desocupació es manté al voltant del 23%, el doble si parlem de  
joves, i 5 milios i mig de persones que, volent treballar, no troben ocupació. Malgrat  
això, la taxa de cobertura s'ha reduit 24 punts percentuals (del 80% en l'inici de la  
crisi al 53% actual). A més, hem de tenir en compte que en el model de protecció  
actual, qui mai ha tingut ocupació no té dret reconegut a aquest tipus de protecció.
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L'EPA arreplega un indrement gradual i continuat del nombre de llars en les  
quals cap dels seus membres percep rendes laborals (salari, pensió, prestació per 
desocupació  o  subsidis)  Actualmente  prop  d'1,5  milions  de  persones  estan  en 
aquesta situació.

Al costat d'aquest col·lectiu de persones sense ingressos, s'ha identificat un 
altre  am ingressos  molt  baixos,  el  de  “treballadors  i  treballadores  pobres”.  Són 
persones amb ocupació  precària i sous molt baixos, que entren i ixen del mercat 
laboral, i per a qui l'actual estructura de protecció social no garanteix renda suficient.  
L'Enquesta de Qualitat de Vida indica que un 6,2% de la població (2,8 milions de  
persones) es troba en aquesta situació.

És per tant, evident que necessitem reforçar el nostre sistema de protecció  
social tradicional, la prioritat de la qual ha de ser cobrir les llacunes dels instruments 
actualment existents.

D'Aquesta realitat naix la proposta d'ILP sobre Prestació d'Ingressos Mínims 
que des de CCOO i UGT es llança en l'àmbit estatal amb l'objectiu de generar una 
nova prestació com a dret subjectiu per a les persones més vulnerables actualment.  
Una ajuda que es  calcula  que  podria  beneficiar  unes 240.000  persones  al  País 
Valencià i  a més de dos milions en el conjunt de l'Estat.

D'acord amb l'anterior se sotmet a la consideració del Ple l'aprovació dels

ACORDS SEGÜENTS

1.-  Donar  suport  a  la  iniciativa  Legislativa  Popular  (ILP)  de  Prestació  de 
Renda Mínima impulsada per CCOO i UGT.

2.-  Donar suport  i  facilitar  als  sindicats  impulsors de la  ILP el  procés  de  
recollida de signatures dwe les persones del municipi.

3.- Fer públic aquest acord  en el municipi a través de les vies de comunicació 
ordinàries que disposa  l'Ajuntament.

4.-  Enviar  còpia  d'aquest  acord  a  la  Comissió  promotora  de  la  Iniciativa  
Legislativa  Popyular  de  Prestació  de  Renda  Mínima  a  les  adreces  de  correu  
electrònic, següents: “

L'Ajuntament per vint 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 cinc vots 
dels  regidors  del  grup  municipal  Partido  Popular)  una  abstenció  (l'abstenció  del 
regidor  del  grup  municipal  Ciudadanos)  i  cap  vot  en  contra,  adopta  el  següent 
ACORD:

Únic.- Aprobar la moció presentada  pels grups municipals PSOE, EUPV:AC i 
Compromís de suport a la ILP de prestació ingressos mínims.

Intervencions

Juan  Giner  Company,  del  grup  municipal  Ciudadanos,  diu  que  en  el 
programa econòmic de Ciudadans que vui es presenta a València es contemplen 
propostes  semblants  que  persegueixen  fins  similars  però  amb  diferències  molt 
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substancials per la qual cosa no pot recolçar la proposta.

María José Pla Casanova , del grup municipal Partido Popular manifesta que 
novament la crisis económica destapa noves necessitats en la societat, en la que ja 
no cap un sol model de cultura o educació , que queden molts reptes per complir , i 
drets que s’incompleixen com el dret al treball , i l’estat es el que deu vetlar pels 
colectius  més  vulnerables,  per  la  qual  cosa  el  grup  popular  recolçara  aquesta 
proposta desmostrant la responsabilitat social del grup en relació a les persones.

Cristina María Suñer Tormo , del grup municipal Compromís, assenyala que 
recolça  la  moció  perque  es  evident  que  el  sistema  de  prestacions  establert  els 
darrers anys no sols no s’ha incrementat sino que va retallant-se, i cada vegada més 
nombre de persones no reben cap tipus de prestacions, per tant es imprescindible 
que tots treballem en eixa linea.

Ignacio Reig Sacnhis , del grup municipal PSOE, diu que agraix la iniciativa 
de CCOO i UGT, la moció recorda que la tasa de cobertura està en el 50%, tambe 
diu que quan es parla de drets socials, de redistribució de renda, de equitat en la 
prestació  de  serveis  sempre  els  trobaran.  Manifesta  que  una  renta  bàsica,  una 
educació bàsica i  una sanitat són objectius als que han d' avançar  les societats 
modernes.

14é.-  DESPATX EXTRAORDINARI.

No es tracten assumptes fora de l'ordre del dia

15é.- PRECS I PREGUNTES

Preguntes del regidor Juan Giner:

1ª per al regidor  Jordi Estellés Carrasco.
Quina ha sigut  la despesa total que dels actes de l’homenatge a Raimon.  Ja 

que se va dir que el cost era zero. Sabem que les despeses de  venda d’entrades ha 
sigut  de  uns  29.000€,   que  el  catxe  de  Raimon  ha  sigut  de  36.700€,  pero 
desconeguen  les  despeses  associades  a  eixe  acte,  com la  publicitat,  floristeria, 
decoració,  l'utilització  del  teatre.  També  seria  interessant  saber  el  número  de 
entrades venudes i el número de invitacions repartides.

Jordi Estelles lCarrasco,  contesta que tant prompte tinga l’expedient tancat li 
fara  arribar  personalment  tots  els  costos  que  haja  pogut  generar  l’actuació  de 
Raimon. Pero que es evident la gran repercusió social i cultural que ha tingut este 
esdeveniment  gràcies  a  l’esforç  de  l’ajuntament,  que  ha  passat  als  mitjants  de 
comunicació  nacionals  i  internacionals,  fent  justícia  d’una  actuació  que  hauria 
d’haver-se fet fa molt de temps.
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Ignacio Reig Sanchis  vol matitzar que efectivament el catxe és el que s’ha 
dit, i que tots els regidors es van pagar les seues entrades , que el preu de l’entrada 
era  de 22€,  que  si  que  hi  ha hagut  alguna  despesa  extraordinària,  els  tríptics  i 
cartells que no superaran els 3.000€.

2ª per al regidor Ignacio Reig.
Com va l’auditoria interna que ja fa uns plens que ve preguntant i de la qual 

s’ha contestat  que sempre queda algun fleco,  i  sempre s’ha contestat  que en el 
seguent plenari estaria resolt. En l’últim ple es va dir que a finals de mes o principis 
de desembre esperava fer-la pública. Estant deixant per a després que s’aproven els 
pressupostos i tindre una excusa. Després de 5 mesos creu que es mereix ja una 
resposta.

Ignacio Reig Sanchis , respon que el procés ha estat més complicat del que 
es  pensava  en  principi,  que  l’objectiu  era  que  estiguera  acabat  en  la  primera 
setmana de desembre, que esta pràcticament acabada i vol que l'informació que es 
done siga el més ajustada possible. Però que el mes que ve es farà la presentació 
probablement la segona quinzena, i que la primera persona a qui li l'ensenyarà serà 
al Sr Giner.

PREGUNTES DE LA REGIDORA DEL PP PILAR GARCIA MORELL S

1ª pregunta.
Les auditories les fan uns auditors, sino son informes, Per tant la pregunta es si la fa 
un auditor o no.

El Sr Alcalde  respon que eixa auditoria l’està fent el regidor d’hisenda.

 PREC DE MIGUEL ALCOCEL MASET

          Com a regidor de participació vol fer constar que avui l’ateneo popular 
inaugura el seu local i celebra un dinar dels seus membres, que és una associació 
que du anys donant exemple del que és la societat civil, participació i implicació; 
colaborant en assumptes municipals com per exemple en la organització de la fira 
pasada.

PREC DE JORDI ESTELLES CARRACO

Vol fer constar que vui fa 25 anys que es va inaugurar la Casa de la Cultura, 
un procés que es va encetar en l’any 85 perque un equip de govern es va interessar 
perque part del patrimoni ubicat en el centre històric acabara sent un alberg cultural 
de la ciutat. Després de 25 anys el Palau s’ha convertit en la Casa de la Cultura que 
tots els xativins han xafat i han viscut i l’han disfrutat.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les tretze hores i tretze minuts alça 
la  sessió.  D'açò  s'estén  la  present  acta  que,  amb  el  vistiplau  del  Sr.  Alcalde-
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President, autoritze amb la meua signatura, com el Secretari que done fe.

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