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Dª María Pilar Gimeno Calabuig

GRUP CIUTADANS:

D. Juan Giner Company

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

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

El regidor José Francisco Domínguez Rivera, excusa la seua no asistencia.

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 Nº 16, DE 28 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.

La Sra. Francesca Chapi Albero, del grup municipal EUPV:AC,  diu que a la 
pàgina 9 de l'esborrany en la seua intervenció va manifestar i vol que conste en acta 
"que el Consell de les dones per la igualtat aprovà en sessió plenaria del Consell que 
fora vinculant i preceptíu eixe Consell, i que per qüestions legals del ROM accepten 
el que marca la llei, però vol deixar constància que eixa era la voluntat del Consell, i 
que s'iniciaren u obrigueren noves possibilitats de canvit dels consells consultius per 
a que tingueren més capacitat de decissió"

A continuació i no formulant-se cap objecció més, per unanimitat dels veintíún 
membres  s'aprova  l'acta  corresponent  a  la  sessió  ordinària  celebrada  el  28  de 
novembre  de  2015,  havent-se  de  procedir  a  la  seua  correcció  abans  de  la 
transcripció al llibre d'actes.

2n.-  EXP.  NÚM.  2177/2015,  ESTATUTS  DEL  CONSELL  ECON ÒMIC  I 
SOCIAL DE XÀTIVA: RESOLUCIÓ D'AL.LEGACIONS I APROVA CIÓ DEFINITIVA.
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Vist  l'acord  plenari  de  3  d'octubre  de  2015  pel  que  es  va  aprovar 
provisionalment els Estatuts del Consell Econòmic i Social de Xàtiva (CESX). 

Resultant  que  es  van  sometre  a  exposició  pública  durant  30  dies  hàbils 
mijançant edicte en el Butlletí Oficial de la Provincia de València i Tauler d'Annuncis a 
l'efecte de presentació d'al.legacions, finalizant el termini el dia 1 de desembre de 
2015.
Vist l'escrit d'al.legacions presentat per Manuela Pascual Ruiz, Secretaria General de 
les  Comarques  Centrals  de CCOO,  proposant  per  una  banda  la  modificació  del 
segon paràgraf del preambul dels estatuts i per altra banda l'eliminació del segorn 
paràgraf de l'apartat b) de l'article 5: “dos membres dels sindicats amb implantació 
en la ciutat, a l'efecte de que integren el plenari del CESX únicament els sindicats 
que  tinguen  la  consideració  de  més  representatius  de  conformitat  amb  allò  que 
disposa la Llei Orgànica de Lliberat Sindical.

Considerant que segons informe emés per la Vicesecretaria, la Llei Orgànica 
11/1985, de 2 de agost, de Lliberat Sindical atorga en l'article 6 un posició singular 
als  sindicats  més  representatius,  entre  les  quals  s'enmarca  la  participació 
institucional en el marc del Consell Econòmic i Social. Sent la posició dels sindicats 
més representatius preponderant  front  a  la  resta  que no gaudeixen  d'eixa  major 
representatitivat. I es deixa a criteri del Plenari, com a òrgan competent per aprovar 
els estatuts del CESX, la conveniencia o no de la presencia d'altres agents socials , 
ja que la legislació no exclou esta posibilitat de forma expresa.

Vista la proposta del Regidor Delegat de Promoció Econòmica en el que se 
expresa que cal respectar la posició que atorga la Llei Orgànica 11/1985, de 2 de 
agost, de Llibertat Sindical als sindicats més representatitus i per tant cal admetre 
l'al.legació al respecte presentada per el Sindicat CCOO. Denegant-se, no obstant, 
l'al.legació sobre modificació del segon paràgraf del preàmbul dels Estatuts.

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  Permanent  Sociocultural  i  de 
Promoció Econòmica del dia 9 de desembre de 2015. 

          El Ple de l'Ajuntament, per desset 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 quatre vots dels regidors presents del grup municipal 
PP  i  el  vot  del  regidor  del  grup  municipal  Ciudadanos),  tres  abstèncions  (les 
abstencions dels regidors del grup municipal Compromís) i cap vot en contra, adopta 
el següent ACORD:

Primer.- Desestimar  l'al.legació  presentada  per  Manuela  Pascual  Ruiz,  en 
representanció del Sindicat CCOO, sobre modificació del segon paràgraf del Estatus 
del Consell Econòmic i Social de Xàtiva.

Segon.-  Estimar  l'al.legació  presentada  per  Manuela  Pascual  Ruiz,  en 
representació  del  Sindicat  CCOO y,  en  conseqüència  modificar  l'article  5  b)  del 
Estatuts  del  CESX,  sent  membres  del  plenari  del  Consell  Econòmic  i  Social  de 
Xàtiva  aquells  sindicats  que  ostenten  la  condició  de  més  representatitus,  de 
conformitat amb allò establert en la Llei Orgànica de Llibertat Sindical.
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Tercer.-  Aprovar  definitivament  els  Estatus  del  Consell  Econòmic  i  Social 
conforme a la redacció que es proposa.

Intervencions:

Juan Giner Company, del grup municipal Ciudadanos , manifesta que el 
seu vot serà favorable atenent a que s'han fet les modificacions oportunes.

Cristina  María Suñer Tormo, del grup municipal Com promís,  indica que la 
Constitució del 78 estableix a través de la regla d'Hont un sistema que afavoreix al 
partit més votat, igual pasa amb el sistema de representació sindical, per eixa raó 
entenen que el sistema de sindicat majoritari és un sistema acabat, i que suposa 
deixar fora a altres sindicats. Per tant des de compromis no accepten eixe concepte 
perque  deixa  fora  de  la  participació  a  aquells  sindicats  com  a  la  intersindical 
valenciana  de  respresentació  extrictament  valenciana.  Els  sindicats  majoritaris 
formen part d'un sistema que rebutja i que necessita d'una moficació de la pròpia 
constitució  i  que  suposa rebutjar  d'una manera  encoberta  les  esmenes del  grup 
compromís i les al·legacions, i impedeix de facte un principi fonamental que és la 
representació i  la participació d'altres sindicats. El sistema està per a canviar-se des 
de baix, des de els ajuntaments i no manteninr un sistema que con comparteix, pert 
tant vui es perd l'oportunitat de donar una lliçò de democràcia, de participació, per 
tant compromís no votarà a favor.

Miquel  A Lorente  López,  del  grup  municipal  EUPV ,  diu  que  des  de  la 
regidoria  de  participació  econòmica  entenen  que  la  participació  ha  de  ser  una 
qüestió fonamental de l'equip de govern, per aixó una de les decisions que es van 
emprendre es posar en marxa un consell econòmic i social per fer les coses d'una 
manera transversal, i que entenen que les minories han d'estar representades però 
hi ha una legislacio, la llei 21/91 que cal respectar. En aquest sentit es va demanar 
un certificat  de  representativitat  als  sindicats  per  tal  de vore  si  es  podia  ocupar 
aquest espai per altres sindicats, pero la normativa és clara, aquells que no superen 
el 15% de representativitat en el municipi no poden accedir i els dos unics que si que 
complixen  són  UGT  i  CCOO,  la  resta  estan  molt  lluny,  però  si  que  s'estarà  a 
qualsevol proposta de qualsevol sindicat encara que no supere el 15%. Per finalitzar 
diu que el que s'ha aconseguit és que hi haja participació i a més un nou espai de 
debat i deliberació i participació que faja posible un pla estratègic i econòmic per a 
Xàtiva.

Ignacio Reig Sanchis, del grup municipal PSOE , assenyala que el vot del 
seu grup serà favorable. Que és un tema que tots els partits ho portaven en el seu 
programa electoral i manifesta la plena confiança en el regidor que ha impulsat este 
procés, i espera que siga una eina de participació, i que el proper any estiga operatiu 
i faja les seues aportacions al pressupost municipal.
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3r.- EXP. NÚM. 2090/2015. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 
L'AJUNTAMENT. EXERCICI 2016. APROVACIÓ DEFINITIVA.

Se n’adona dels antecedents de l’expedient en el que consta que el Ple de la 
corporació  en  sessió  ordinària  de  data  31/10/2015,  va  aprovar  inicialment  el 
Pressupost General de l'Ajuntament de Xàtiva per a l'exercici 2016, per un import en 
l'estat  d'ingressos  i  de  despeses  de  23.183.430,50  euros,  i  que  comprenen  el 
pressupost del propi Ajuntament, del seu organisme autònom “Consell Esportiu” i de 
la societat municipal PROEXA.

Vist que l’edicte d’aprovació inicial fou publicat en el BOP número 215 de data 
09/11/2015, i que dins del termini de temps establit en l’article 169.1, s'ha presentat 
en el registre d'entrada l'Ajuntament de Xàtiva, l’al·legació de Francisco Hernández 
Pérez, en qualitat de president de l’”Associació de Propietaris Canyoles”, considerant 
que excessius els ingressos previstos en concepte d’IBI,  al seguir  comptant amb 
ingressos d’IBI procedents de parcel·les rústiques gravades com urbanes.

Vist  que  l’article  170.1,c)  del  TRLHL  establix  que  podran  presentar 
reclamacions les associacions legalment constituïdes que actuen en defensa dels 
seus interessos. A més la reclamació intenta posar de manifest la insuficiència dels 
ingressos en relació a els despeses previstes,que és un dels motius pels que es 
poden presentar reclamacions d’acord amb l’apartat 2 del mateix article.

Vist que l’impost de bens immobles de naturalesa urbana grava el valor dels 
bens d’acord amb una ponència de valor, aprovada pel Centre de Gestió Cadastral, 
en funció de la catalogació de terrenys aprovada en el planejament urbanístic.

Vist que l’article 75 del text refós de la Llei d’Hisendes Local estableix com a 
data de meritatge el primer dia del període impositiu, és a dir qualssevol modificació 
en la valoració de terrenys té que haver sigut aprovada pel cadastre abans de l’inici 
del perídoe impositu.

Vist que d’acord amb el Pla General d’Ordenació Urbana de l’Ajuntament de 
Xàtiva,  el  sector cànyoles està afectat  per un pla parcial  amb la tipologia de sòl 
urbanitzable programat, i per tant els terrenys estan valorats com a sol urbà, amb els 
preus que especifica la ponència de valors.

Vist  que el  Ple de l’Ajuntament de 28 de novembre de 2015 ha iniciat els 
tràmits per a deixar sense efecte el pla parcial i per tant retornar els terrenys a la 
tipologia de sòl urbanitzable no programat, i per tant valorats com a rústics, i que 
l’acord del ple s’ha de notificar als propietaris, sotmetre a exposició públcia durant 40 
dies,  aprovar-se definitivament i  comunicar-lo al  Centre de Gestió Cadastral,  que 
procedirà  a  modificar  el  valors  cadastrals  dels  afectats,  que  el  procediment 
administratiu no surtirà efectes en el padrò d’urbana per a l’any 2016 i per tant les 
previssions  pressupostàreis  de  l’ajuntament  són  correctes  i  estan  ajustades  a  la 
normativa legal.

Vist  que la Comissió de Règim Interior,  Hisenda i Especial de Compte,  en 
sessió celebrada el  11 de desembre va dictaminar  favorablement la  proposta de 
rebutjar l’al·legació i aprovar definitivament el pressupost general de l’ajuntament per 
a 2016.

Vist que l’expedient ha estat fiscalitzat de conformitat per la Interventora.
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L'Ajuntament Ple, por quinze vots a favor (el voto del Sr. Alcalde-President i 
els sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els cinc vots dels regidors del 
grup municipal EUPV i els tres vots dels regidors del grup municipal Compromís) un 
vot en contra (el vot del regidor del grup municipal Ciudadanos) i quatre abstències 
(les quatre abstèncions dels  regidors presents  del  grup municipal  PP),  adopta el 
següent ACORD: 

Primer.-Desestimar l’al·legació presentada al Pressupost per a l'exercici 2016, 
de Francisco Hernández Pérez, en representació de l’”Associació de Propietaris de 
Cànyoles”,  al  considerar  que en la  data  de meritació  de l’impost  els  valors  dels 
terrenys del sector Cànyoles són els que legalment corresponen.

Segon.- Elevar a definitiva l'aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament 
de Xàtiva per a l'exercici 2016, provisionalment aprovat en el Ple de 31 d’octubre.

Tercer.-Procedir  a  la  publicació  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  província  del 
Pressupost  General  de  l'Ajuntament  de Xàtiva  per  a  l'exercici  2016,  resumit  per 
capítols, junt amb la plantilla de personal.

Quart  .-  Notificar  el  present  acord  a  Francisco  Hernández  Pérez,  en 
representació de l’”Associació de Propietaris de Cànyoles”, donant compte a l'Oficina 
Pressupostària als efectes oportuns.

Intervencions:

El  Sr.  Juan  Giner  Company,  del  grup  municipal  Ciuda danos ,  diu  que 
seguint el mateix criteri que en el plenari d'aprovació inicial continuarà amb el seu vot 
en contra, ja  que no ha hagut modficació alguna a les partides i  continua sense 
agradar-li algunes.

La Sra. Maria José Pla Casanova, del grup municipal  P.P., anuncia que 
mantindrà la mateixa postura manifesta en les comissions i en el plenari d'aprovació 
inicial, i diu que sempre ha mantes la postura que el pressupost l'elabora l'equip que 
governa , i que en aquest cas l'han elaborat els 3 grups del govern sense tenir en 
compte a l'oposició, cosa que entenen, però que ha sigut criticada sempre per dits 
grups. Pel que fa al pressupost si que hi ha alguna variació en algunes partides, 
algunes a  l'alza  i  altres a  la  baixa,  i  en el  cas del  capítol  de personal  hi  ha un 
augment de 500.000€ donat que els regidors de l'equip de govern s'han augmentat 
els  sous.  Per  altra  banda  li  crida  l'atenció  la  partida  del  museu  que  no  té  cap 
augment  i  pensa  que  tindria  que  haguer  un  agument.  Per  últim  diu  que  amb 
l'aprovació del pressupost espera que sapiguen mantenir la bona situació econòmica 
que s'han trobat, i ja que l'han elaborat en solitari, el vot serà abstenció.

La  Sra.  Cristina  María  Suñer  Tormo,  del  grup  munici pal  Compromís , 
assenyala que la seua intervenció te dos parts, una en relació a les al·legacions i 
l'altra orientada a la defensa del pressupost, que contempla unes inversions de uns 
915.000€, les quals són reals i no ficticies com en el passat, i diu que a diferència 
d'abans ara als grups de l'oposició se'ls ha donat la oportunitat de participar cosa 
que abans no s'havia fet  mai.  Pel  que fa al  que ha dit  el  grup popular  de falta 
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d'interés per la cultura diu que venint de un grup que vetava algunes actuacions li 
sembla que és de mal gust, ja que el grup Compromís és una gent oberta i que ha 
permés a la gent participar i opinar, i que el pressupost del 2016 és de transició i el 
de 2017 serà ja de participació.

En relació a les al·legacions presentades per l'associació de propietaris de 
canyoles  al pressupost diu que vol fer una serie d'aclaracions, ja que no responen a 
la  realitat  i  malgrat  que  va  parlar  en  ells  i  que  en  el  passat  plenari  va  donar 
explicacions s'han vertit en l'escrit qüestions que no responen a la realitat. En primer 
lloc en l'escrit es diu que estan gravant-se parcel·les rústiques como a urbanes i aixó 
no és  així  ja  que  no  hi  ha cap parcel·la  rústica  gravada como a urbana,  doncs 
existixen parcel·les urbanes gravades com a urbanes que l'equip de govern s'ha 
proposat que tornen a la seua consideració inicial de rústiques fent un gran esforç 
per a tornar  la realitat legal a la física. Per altra banda, l'escrit diu que segons l'arxiu 
gràfic del Ministeri d'Economia superen les 2.000 parcel·les agrÍcoles incorporades 
al riu Albaida, cosa que no és certa , ja que sols hi han 74 que seran modificades i 
que tenen ús agrícola i consideració urbana degut al PGOU de l'any 2000, situació 
que  l'equip  de  govern  està  revertint.  A l'actualitat  els  pasos  que  s'han  donat  es 
resoldre els convenis del PAI canyoles  i  altres, i  el següent serà derogar el PAI 
canyoles. 
En quant als conceptes que contempla el pressupost de 2016 tenen com a base els 
ingressos del 2015. En resum diu que no s'ha fet cap cosa ilegal, i es injust perque 
els terrenys tenen naturalesa  urbana però un ús agrícola i en eixe sentit comparteix 
la indignació dels propietaris, i per tant la primera mesura de la regidoria d'urbanisme 
ha sigut iniciar el procés per a la derogació del PAI canyoles , i vol que quede clar 
que a l'escrit  s'arrepleguen consideracions que no són certes i  que creen falses 
expectatives, i no és just,  i en eixe sentit volia aclarir-ho, ja que l'equip de govern 
acutal no va fer el pla, en canvi esta posant tots els mitjants per a revertir la situació.

El Sr. Miquel A. Lorente López, del grup municipal EUPV:AC, diu que tal i 
com ja va dir en la sessió plenària d'aprovació inicial consideren el pressupost com 
de transició i  no arriba al que ells volen per al consistori, i cal valorar el que tenen de 
positiu per una banda complir en el decret 500/90 en quant a terminis ja que sempre 
s'aprovaven més tard. Per altra banda diu que vol remarcar que haguera pogut tenir 
més participació per part de la gent, però que ha tingut més participació pels partits 
polítics que en els darrers 20 anys, ja que malgrat haver fet propostesen el passat 
els partits de l'oposició mai es van contestar ni es van tenir en compte, cosa que 
aquest any si que s'ha fet, ja que s'ha tractat de recollir les aportacions de l'oposició 
per tant ha hagut major participació.  Per altra banda diu que el pressupost comença 
a incentivar els dos pilars o eixos de l'equip de govern que és la promoció econòmica 
i la protecció social.

En quant a les al·legacions vol fer menció a un document de recomanacions 
que s'ha impulsat des de la regidoria de la dona, document de vital importància, un 
informe que de cara a l'any que ve el  que vol  és que qualsevol  de les partides 
tinguen en compte l'impacte de gènere i la igualtat de gènere.

En relació a les al·legacions que ha presentat l'associació del canyoles diu 
que la situació que s'ha generat en aquell espai és injusta derivada d'una situació 
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d'especulació, i el nou equip ha demostrat que la intenció és desprogramar aquells 
PAIs , i anar més enllà i anar a un procés de desclassificació d'aquelles terres que 
són agrícoles i que mai haurien d'haver passat a ser sól industrial, i s'está caminant 
eixe sentit. 

El  Sr.  Ignacio  Reig  Sanchis,  del  grup  municipal  PSO E,  manifesta  que 
refendrà tot el que han dit els portaveus de Compromís i de d'Esquerra Unida, i pel 
que fa al que ha dit la portaveu del Partit Popular de que no està adequadament 
dotada la partida del museu, ho hauría d'haver dit  i  proposat en la comissió i  el 
regidor del museu ho haguera tingut en compte. Reitera l'oferiment de participació 
per  al  proper  any  tant  el  grup  popular  com  a  ciudadans.  En  relació  al  que  ha 
comentat la portaveu popular sobre l'increment en el capitol de personal, li diu que si 
ha hagut un augment és bàsicament per l'herència que han deixat en el conservatori 
i sobretot tot perque els regidors de l'actual equip de govern cobren el que han de 
cobrar en nómina i està perfectament declarat.

El Sr. Alcalde-President Roger Cerdá Boluda, vol contestar al que s'ha dit 
en relació a la bona situació econòmica de l'ajuntament que ha dit que van deixar la 
portaveu del partit popular, i en eixe sentit vol explicar quines són les xifres reals, que 
són 23,2 millions d'euros en prèstecs tenint en compte que el pressupost és de 22 
millions  d'euros,  pert  tant  no  creu  que  siga  una  bona  situació  econòmica,  i  vol 
recordar que este és el segon ajuntament que com a conseqüència dels prèstecs 
Montoro  més  va  incrementar  el  seu  endeudament  pels  11  millions  d'euros  de 
factures impagades de les quals 4 millions estaven fora de pressupost. En definitiva 
no creu que eixa siga una bona situació econòmica.

4r.-  EXP.  NÚM.  2401/2015.  APROVACIÓ  INICIAL  MODIFIC ACIÓ  DELS 
ESTATUTS DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL . 

Vists  els  antecedents  de  l’expedient,  en  el  que  consta  que  el  passat  14 
d'octubre de 2015 es va constituir el Consell Agrari Municipal de Xàtiva i on es va 
procedir al nomenament dels membres que formaran part del mateix conformement 
als Estatuts vigents de dit Consell Agrari. En dita  reunió es va establir la data del 9 
de novembre perquè els assistents a la reunió procediren a la presentació de les 
modificacions que consideraren oportunes als Estatuts.

Vistes les instàncies  presentes  pels  diferents  col·lectius agraris  perquè es  
procedisca a la seua inclusió com a membres del Consell Agrari Municipal:

• Del  Sr.  Pedro  Enrique  Molina  Esteban  i  Rafael  Mejias  Llopis,  en 
representació de la  Llotja de Llauradors del  Mercat a l’Engròs  de la 
Ciutat.

• De la  Sra.  Adelina Borredá Mejias,  representant  de Ver  de Terra  i,  en  
concret, de la Xarxa Llauradora de les Comarques Centrals , per tal de 
defensar i promoure l'Agroecologia.
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Vista la proposta del Regidor d’Agricultura de 17 de novembre de 2015, per a 
iniciar  els  tràmits  legals  per  a  modificar  els  vigents  Estatuts  del  Consell  Agrari 
Municipal, en concret del seu Article 5 “Organos del Consell Agrari Municipal” a fi 
d'incloure  entre  els  membres  del  Ple  de  dit  Consell,  als  representants  de  les 
esmentades associacions.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Foment i Seguretat, de 10 de 
desembre  de  2015,  proposant  al  Ple  de  la  Coporació  la  aprovació  inicial  de  la 
modificació del article 5 dels Estatuts del Consell Agrari.

Considerant  que  el  tràmit  de  modificació  de  l'els  estatuts  ha  de  seguir  el 
mateix procediment que l'establit per a la seua aprovació, és a dir:

- Aprovació inicial pel Ple de la Corporació
- Tràmit d'informació pública
- Resolució de l'al·legacions 
- Aprovació definitiva
- Publicació del text de la modificació

No obstant,  de  no  presentar-se  reclamacions  o  suggeriments  en  el  trámit 
d’informació pública, es considerarà definitivament aprovada la modificació, sense 
necessitat d'acord exprés pel Ple, I sense perjudici de la necessària publicació en el 
BOP del text modificat.

Vist l’informe proposta emès pel Director de l’Area de Foment.

         L'Ajuntament Ple, per unanimitat del vint membres presents, adopta el següent 
ACORD: 

Primer.  Aprovar  inicialment  la  Modificació  dels  Estatuts  del  Consell  Agrari 
Municipal,  en els termes exposats en la  proposta  realitzada pel  Regidor  Delegat 
d'Agricultura, de manera que en l’article 5.1 de dits Estatuts, s'afigen les lletres f) i g), 
del següent tenor:
f) Un Representant de la Llotja de Llauradors del Mercat a l’Engròs de la Ciutat.
g) Un Representant de la Xarxa Llauradora de les Comarques Centrals.

Segon. Sotmetre aquesta modificació al tràmit d'informació pública i audiència 
dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis 
de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguen presentar reclamacions o 
suggeriments,  que  seran  resoltes  per  la  Corporació.  De  no  presentar-se 
reclamacions o  suggeriments en l'esmentat  termini,  es considerarà  definitivament 
aprovada la modificació, sense necessitat d'acord exprés pel Ple.

Intervencions:

El Sr. Juan Giner Company, del grup municipal Ciuda danos , indica que tal 
i com ja va manifestar en la comissió va a recolçar la proposta, i diu que en el seu 
dia ja va manifestar que esperava que ningun membre que assistira a estos consells 
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cobrara per tal concepte, però veu que al punt 7 dels estatuts figura que tots els 
càrrecs del ple seran honorífics i gratuits a excepció d'aquells que per acord del ple 
de l'ajuntament es fixe. Per aixó voldiía que quedara clar que aixó no vol dir que algu 
el dia de demà cobrarà per pertanyer a este consell.

La Sra. Maria José Pla Casanova, del grup municipal  PP, diu que votaran a 
favor ja que els pareix coherent que s'incloga com a membres als dos col·lectius que 
ho han sol.licitat.

La  Sra.  Cristina  Maria  Suñer  Tormo,  del  grup  munici pal  Compromís , 
manifesta que abans vol fer una xicoteta valoració del que és el consell agrari i els 
llauradors, que han sigut els grans oblidats no sols pels governs municipals sino de 
la  negociació  que  l'estat  espanyol  ha  fet  a  Europa,  i  prova  d'aixó  són  les 
negociacions que han fet els partits majoritaris que han deixat en una total indefensió 
als llauradors valencians en favor d'altres zones de l'estat. Diu que és imprescindible 
que els llauradors valencians tinguen recolçament en les institucions, i que durant els 
darrers 20 anys l'ajuntament no els ha tingut en compte, ja que el consell agrari no 
s'ha reunit en ninguna ocasió, i considera que és imprescindible tindre un consell 
agrari, de participació on estiguen representats no sols els propietaris majoritaris sino 
qualsevol organització representativa de propietaris menuts, i li haguera agradat que 
eixa participació s'haguera donat a les entitats sindicals no contemplades, ja que el 
criteri de la participació ha de ser sempre únic i unívoc.

Miquel A. Lorente López, del grup municipal EUPV,  assenyala que ja feia 
anys que no s'havia convocat el Consell agrari, i que va ser una de les primeres 
mesures que des de la regidoria d'agricultura es va empendre, perque els llauradors 
han de dir la seua, i l'han de dir en les institucions i s'han d'escoltar i traslladar on 
corresponga. Continua dient que el 14 d'octubre es va constituir el Consell  agrari 
amb els components que marcaven els estatuts, però com que la realitat ha canviat 
falta gent que es dedique a l'agricultura ecològica, que té explotacions de proximitat, 
i per aixó es va obrir un termini per a impulsar el fet de que aquesta gent estiga en el 
Consell.  Consell  vinculat  a  les  noves  dinàmiques  d'economia  social  i  verda  que 
s'estan produint. Demana que s'aprove per a poder començar a treballar en el mes 
de gener.   En relació  al  que ha dit  el  portaveu de Ciudadanos diu  que s'ha  de 
treballar no pensant en alló que vas a percebre sino en el que pots aportar, i que si 
be en els estatuts posa que es podrá cobrar, pensa que quan un està en un consell 
no es per el que podrà cobrar, i que ningún membre del Consell percebrà ningún 
tipus de salari , ja que la millor retribució dels que estan alli és el fer el be i aportar 
coses positives per a la gent.

Ignacio Reig Sanchis, del grup municipal PSOE , en primer lloc vol felicitar 
per  la  reactivació  del  consell  i  tranquilitzar  al  regidor  de  Ciudadanos  perque  el 
pressupost era de zero euros i  s'ha passat a 8.000 per a funcionar,  però que la 
intenció és que ningun dels membres cobre res. 

Roger Cerdà Boluda, Alcalde-President, diu que reitera la felicitació perque 
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s'haja reactivat el Consell Agrari, que era una reivindicació històrica de la gent del 
camp i sobretot que ara esta garantit que la veu dels llauradors serà escoltada per 
part de les institucions, i en eixe sentit cal seguir treballant per millorar les condicions 
de treball i econòmiques dels llauradors, i  espera que es pose a treballar el mes 
ràpidament possible.

5é.- RESOLUCIÓNS  D'ALCALDIA

En  compliment  del  que  preceptua  el  vigent  Reglament  d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, en 
l'article 53-1, en relació amb el 42, als efectes de control i fiscalització previstos en 
l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es dóna compte en la sessió plenària de 
les següents Resolucions del Sr. Alcalde President:

Números del 460 al 554 (corresponents al mes de novembre  de 2015)

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.

6é.-  DACIÓ  DE  COMPTE  MATÈRIES  DELEGADOS  EN  LA JUNTA  DE 
GOVERN LOCAL.

No es tracten matèries delegades en la Junta de Govern Local.

7é.- MOCIONS

No es present mocions abans de la convocatòria

8é.- DESPATX EXTRAORDINARI.

No es tracten assumptes fora de l'ordre del dia

9é.- PRECS I PREGUNTES

Es formulen els següents precs i preguntes: 

El Sr. Juan Giner Company, del grup municipal Ciuda danos,   diu que el 
dia 16 l'equip de govern va presentar als mitjans de comunicació el nou portal de 
transparència  en relació a una moció  que va presentar en el passat ple ciudadans 
aprovada per majoria, i manifesta que l'equip de govern no va tindre la delicadessa 
de convidar-lo a la presentació de dita portal, a la qual li haguera agradat assitir ja 
que ell  també ha tingut  algo a veure en que el portal eixira endavant,  i  que no 
costava res ser més transparent i participatiu. Diu també que açò no és una pregunta 
sino una refleció en veu alta, i per acabar ja que es l'últim plenari de l'any vol felicitar 
públicament a tots.
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Roger Cerdá Boluda, Alcalde-President,  contesta al Sr Giner que el portal 
de transparència és responsbilitat de l'Alcaldia, que lamenta no haguer-lo avisat, que 
no ha hagut ninguna mala voluntat, que a més de la moció que va presentar el Sr 
Giner, hi ha una llei que obligava a que el 14 de desembre havia d'estar en marxa el 
portal. També li diu que a partir d'ara quan haja algun tema en el que el Sr Giner haja 
intervingut d'alguna manera l'avisaran per a que tinga coneiximent, que espera que li 
haja  agradat  el  portal  al  qual  pot  accedir  qualsevol  vei,  i  que  no ha costat  cap 
despesa a l'ajuntament.

Maria José Pla Casanova, del grup municipal PP,  diu que vol traslladar dos 
peticions  ciutadanes,  una és una  denúncia  que li  han fer  arribar  de  que hi  han 
gossos de races potencialment perillosos que circulen sense bos i solts, i demana 
que es controle; i l'altra és en relació a les activitats que es van fer amb motiu del 
concert de Sant Francesc  per l'elevat volumen de so del concert i demana també 
que es controlen aquest tipus d'activitats.

Maria José Pla Casanova, del grup municipal PP, pregunta perquè ahir al 
voltant de les 9 de la nit es podia circulat amb vehicles pel carrer Sant Francesc.

Miquel A Lorente López, del grup municipal EUPV:AC,  respon que el tema 
del carrer Sant Francesc és un tema que ja s'ha traslladat al cap de la policia local, ja 
que últimament quan es tanquen els comerços hi ha molta gent que ho fa, i diu que 
per aixó la necessitat d'impulsar una nova ordenança de circulació i disenyar un pla 
de trànsit.

L'Alcalde  Roger  Cerdà  Boluda  manifesta  que  quan  algun  regidor  tinga 
coneixement de estos fets que deseguida ho comunique a la policia local. 

El  Sr  Alcalde-President  Roger  Cerdá  Boluda,  abans  de  alçar  la  sessió 
desitja a tots els regidors i a tot el poble unes bones festes i un bon any 2016.

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

      V i P:
L'ALCALDE,                                                                                  EL SECRETARI ,
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