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A  la ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i deu minuts del dia tretze d'agost de
dos mil deu, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota
la presidència de l’Alcalde-President, Sr. Alfonso Rus Terol,  els regidors
indicats,   a fi de celebrar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament
convocada.

La corporació està assistida per la interventora i pel vicesecretari, en funcions
de secretari, que actua a més com fedetària.

El Ple es constitueix favorablement per complir els assistents amb el terç del
nombre legal dels seus membres, i assistir el president i el secretari en
funcions.

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

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 7, DEL 2 DE
JULIOL DE 2010

De conformitat amb allò que s'ha preceptuat en l'article 91 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de
novembre de 1986, el senyor alcalde president pregunta si algun membre de la
corporació ha de formular alguna observació  a l'acta de la sessió anterior, que
ha estat distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

Rafael Llorens Gosalbez, portaveu del Grup Socialista, manifesta que en
la seua intervenció realitzada en el punt tercer va demanar al senyor alcalde
que s'evitaren valoracions personals, si bé, en relació amb el finançament de la
Ciutat de l'Esport i no amb el cost de la mateixa que, en tot cas, ha quedat
acreditat, i així ho va dir, que ascendeix a 10,6 milions d'euros després de
l'aprovació del modificat.

I no havent-se formulat cap altra objecció, per unanimitat dels vint-i-un
membres s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària
celebrada el dia 2 de juliol de 2010.

2n. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚMERO
340, DE 28 DE JULIOL DE 2010, SOBRE “ABSÈNCIA DE LA LOCALITAT I
DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS D'ALCALDE EN 4t TINENT D'ALCALDE
JOSÉ ANTONIO VIDAL PIQUER”

El secretari dóna compte de la Resolució d'Alcaldia número 340, de 28
de juliol de 2010, sobre “Absència de la localitat i delegació de les funcions
d'alcalde en el 4t tinent d'alcalde, Jose Antonio Vidal Piquer”, amb el següent
tenor literal:

“Havent d'absentar-me de la localitat, des del dia  30 de juliol  fins al
dimecres 4 d'agost de 2010, ambdós inclusivament, per motius personals 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
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d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de
novembre de 1986, RESOLC:

Primer. Delegar les funcions d'alcalde des del dia  30 de juliol fins al
dimecres 4 d'agost de 2010,  en el 4t. Tinent d'alcalde, José Antonio Vidal
Piquer, per a realitzar les funcions d'alcalde.

Segon. La Delegació de què es tracta, produirà efectes durant eixe dia,
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 donar-ne compte al Ple de
l'Ajuntament en la primera sessió que se celebre”.

L'Ajuntament en Ple, queda assabentat de la Resolució d'Alcaldia
número 340, de 29 de juliol de 2010, sobre “Absència de la localitat i delegació
de les funcions d'alcalde en el 4t tinent d'alcalde, José Antonio Vidal Piquer.

3r. EXP. NÚM. 553/2010, MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA
REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC EN APLICACIÓ DEL RDL 8/2010

Es dóna compte al Ple de la resolució d'Alcaldia número 269, de data 28
de juny de 2010, sobre mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit
públic en aplicació del RDL 8/2010, del tenor literal següent:

“En relació amb l'assumpte de referència objecte de l'Expedient 553/2010,
procedeix adoptar la present resolució d'acord amb els següents:

ANTECEDENTS DE FET

1. El RDL 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, obliga totes les
administracions públiques a adoptar una sèrie de mesures conduents a la
minoració del 5% del conjunt global de les retribucions (art. 1.2.B) en termes
anuals.

2. Com que aquestes mesures han de produir efectes en la nòmina
corresponent al mes de juny i no serà possible que l'Ajuntament en Ple es
pronuncie amb anterioritat, s'han d'adoptar les mesures corresponents sense
perjudici de la seua ratificació per aquest òrgan col·legiat tan ràpidament com
siga possible.

3. D'altra banda, ha de tindre's en compte que el sistema retributiu del
personal laboral d'aquest Ajuntament va ser homologat al del personal
funcionari mitjançant conveni col·lectiu de 7 de maig de 2007.

4. La Delegació de Règim Interior ha emés proposta conjunta amb la
Secretaria, la Intervenció i la directora d'Àrea de Règim Interior, per a l'aplicació
del Reial Decret Llei de què es tracta.

5. L'esmentada proposta ha sigut objecte de negociació en sessió de la
Mesa General de Negociació, celebrada el dia 23 de juny de 2010.

 Als següents antecedents s'apliquen els següents
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FONAMENTS JURÍDICS

A) d'acord amb l'apartat 2 de la DF 4a de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), el règim retributiu regulat en els arts.
21 a 30, excepte el 25.2 (reconeixement dels triennis dels interins
corresponents als serveis prestats abans de l'entrada en vigor de l'EBEP),
produirà efectes en cada administració a partir de l'entrada en vigor de les lleis
de Funció Pública de les Administracions Públiques que es dicten en
desplegament de l'EBEP.

Així, doncs, fins que es produïsca aquest desenvolupament, és d'aplicació
la normativa vigent en l'actualitat que es concreta, fonamentalment, en allò que
s'ha disposat per la vigent legislació estatal en matèria (arts. 23 i 24 de la
LMRFP i normativa de desplegament).

B) L'art. 1.2 del RDL 8/2010, de 20 de maig pel qual s'adopten mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, dóna una nova redacció a
l'art. 22.2 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de
l'Estat per al 2010, disposa en la seua lletra B el següent:

B) Amb efectes d'1 de juny de 2010, el conjunt de les retribucions de tot el
sector públic a què es refereix l'apartat u d'aquest article experimentarà una
reducció del cinc per cent, en termes anuals, respecte a les vigents a 31 de
maig de 2010. Aquesta reducció s'aplicarà de la forma següent:

1. Les retribucions bàsiques del personal al servei del sector públic,
exclosa la corresponent a la paga extraordinària del mes de desembre a què es
refereix el punt 3 d'aquest apartat, queden fixades en les quanties recollides en
l'apartat Cinc d'aquest article.

2. Una vegada aplicada la reducció de les retribucions bàsiques en els
termes indicats en el punt anterior, sobre la resta de les retribucions es
practicarà una reducció de manera que resulte, en termes anuals, una
minoració del 5 per cent del conjunt global de les retribucions.

3. La paga extraordinària del mes de desembre que corresponga en
aplicació de l'article 21.Tres de la Llei 42/2006, de 29 de desembre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per al 2007, en els termes d'allò que s'ha
recollit en l'apartat Dos de l'article 22 de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per al 2009, inclourà, a més de la quantia del
complement de destí o concepte equivalent mensual que corresponga una
vegada practicada la reducció indicada en el punt 2 anterior, les quanties en
concepte de sou i triennis que s'arrepleguen en el quadre següent o, si és el
cas, les que s'assenyalen en aquesta Llei en funció de la Carrera, Cos o Escala
a què pertanguen els corresponents empleats públics:

Grup/Subgrup Llei
7/2007

Sou
Euros

Triennis
Euros

A1 623,62 23,98
A2 662,32 24,02
B 708,25 25,79
C1 608,34 22,23
C2 592,95 17,71
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E 548,47 13,47

La resta dels complements retributius que integren la paga extraordinària
o s'abonen amb motiu de la mateixa tindran la quantia que corresponga per
aplicació del que disposa aquest apartat.

4. La massa salarial del personal laboral del sector públic definit en
l'Apartat u d'aquest article experimentarà la reducció conseqüència de
l'aplicació a aquest personal, amb efectes d'1 de juny de 2010, d'una minoració
del 5 per cent de les quanties de cada un dels conceptes retributius que
integren la nòmina i que els corresponga percebre segons els convenis
col·lectius que siguen aplicables, a excepció del que es refereix a la paga
extraordinària del mes de juny de 2010 a la qual no s'aplicarà la reducció
prevista en el present apartat.

En el supòsit en què a 1 de juny de 2010 no haguera finalitzat la
negociació col·lectiva per a aplicar l'increment retributiu establert en l'article
22.Dos.A) d'aquesta Llei, la minoració del 5 per cent sobre els conceptes
retributius a què es refereix el paràgraf anterior s'aplicarà sobre les
actualitzades a 1 de gener de 2010 d'acord amb els increments previstos en les
corresponents lleis de pressupostos.

Sense perjudici de l'aplicació directa i individual en la nòmina del mes de
juny de 2010 de la reducció a què es refereixen els paràgrafs anteriors, la
distribució definitiva de la mateixa podrà alterar-se en els seus àmbits
corresponents mitjançant la negociació col·lectiva sense que, en cap cas, d'això
puga derivar-se un increment de la massa salarial com a conseqüència de
l'aplicació de les mesures recollides en els punts anteriors.

La reducció establerta en el paràgraf primer d'aquest número 4 serà
aplicable al personal laboral d'alta direcció i al no acollit a conveni col·lectiu que
no tinga la consideració d'alt càrrec.

No obstant això, el que disposa els paràgrafs anteriors, aquesta reducció
no serà aplicable al personal laboral les retribucions de la qual per jornada
completa no arriben a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional fixat pel
Reial Decret 2030/2009, de 30 de desembre.

C) A més, art. 1.3.B del citat RDL 8/2010 estableix el següent:
B) Les retribucions a percebre amb efectes d'1 de juny de 2010, excloses

les que es perceben en concepte de pagues extraordinàries que es fixen en
l'apartat Dos d'aquest article, pels funcionaris a qui resulta d'aplicació l'article
76 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei
30/1984, de 2 d'agost, en els termes de la Disposició Final Quarta de l'esmentat
Estatut Bàsic, en concepte de sou i triennis que corresponguen al Grup o
Subgrup en què es trobe classificat el Cos o Escala a què pertanga el
funcionari, referides a dotze mensualitats, seran les següents:

Grup / Subgrup
Llei 7/2007

Sou
Euros

Triennis
Euros

A1 13.308,60 511,80
A2 11.507,76 417,24
B 10.059,24 366,24

C1 8.640,24 315,72
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C2 7.191,00 214,80
E 6.581,64 161,64

D) Segons allò que s'ha previst per l'art. 93 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, les retribucions bàsiques dels
funcionaris locals tindran la mateixa estructura i idèntica quantia que les
establertes amb caràcter general per a tota la funció pública.

Les retribucions complementàries s'atindran, així mateix, a l'estructura i
criteris de valoració objectiva de les de la resta dels funcionaris públics. La
seua quantia global serà fixada pel Ple de la corporació dins dels límits màxims
i mínims que s'assenyalen per l'Estat.

Les corporacions locals reflectiran anualment en els seus pressupostos la
quantia de les retribucions dels seus funcionaris en els termes que preveu la
legislació bàsica sobre funció pública.

E) D'altra banda, ha de tindre's en compte que l'art. 37.1.a) i b) de l'EBEP
imposa la negociació de la “aplicació de les retribucions complementàries dels
funcionaris”.

F) Quant a la determinació de l'òrgan competent per a l'aplicació de les
previsions RDL 8/2010, l'art. 22.2 de la LRBRL assigna al Ple l'atribució
consistent en:

- lletra e: l'aprovació i modificació dels pressupostos i la disposició de
despeses en matèria de la seua competència i l'aprovació dels comptes.

- lletra i: la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i
periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual.

G) Quant a la determinació de l'òrgan competent per a l'aplicació de les
previsions RDL 8/2010, l'art. 21.1 de la LRBRL, assigna a l'Alcaldia Presidència
l'atribució consistent en:

- lletra a): Dirigir el govern i l'administració municipal.
- lletra f): El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el

Pressupost aprovat i disposar despeses dins dels límits de la seua
competència.

- lletra g: distribuir les retribucions complementàries que no siguen fixes i
periòdiques.
• Lletra h: exercir la direcció superior de tot el personal.

En vista dels antecedents i fonaments jurídics exposats, RESOLC:

Primer. Complir a les mesures d'ajust establertes en els diferents àmbits
d'aplicació en el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, en els termes
acordats en el mateix i d'obligada aplicació a totes les administracions
públiques.

Segon. Reduir les retribucions dels empleats públics al servei d'aquest
Ajuntament, personal funcionari de carrera, funcionari interí i personal laboral
les taules salarials de les quals siguen equivalents a l'estructura salarial del
personal funcionari, amb efectes a partir d'1 de juny de 2010 i respecte de les
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vigents a 31 de maig i que es faran efectives tant sobre les retribucions
bàsiques com complementàries d'acord amb els criteris, normes especifiques
per al personal funcionari del grup E -Agrupacions Professionals- i personal
laboral i quanties establertes en el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig i
annexos IV i V de la Resolució de 25 de maig de 2010 de la  Secretaria d'Estat,
Hisenda i Pressupostos.

S'exceptuen de la reducció anterior el personal laboral les retribucions
del qual per jornada completa no arriben a 1,5 vegades el salari mínim
interprofessional fixat pel Reial Decret 2030/2009 de 30 de desembre.

Tercer. Reduir les retribucions del personal laboral  al servei d'aquest
Ajuntament les taules salarials de les quals no siguen equivalents a l'estructura
salarial del personal funcionari, amb efectes a partir d'1 de juny de 2010 i
respecte de les vigents a 31 de maig i que es faran efectives sobre cadascun
dels conceptes retributius que integren la nòmina, de conformitat amb el que
disposa l'art. 1.Dos.B) 4 del RDL 8/2010.

Quart. Les quantitats globals o crèdit total per a les retribucions
complementàries,  experimentaran una reducció amb efectes de l'1 de juny de
2010 perquè en termes anuals s’arribe a una reducció del 5% del conjunt global
de les retribucions.

Cinqué. De conformitat amb el que disposa l'article 14 del  Reial Decret
Llei 8/2010, de 20 de maig, es declara l'afectació dels estalvis derivats de les
despeses de personal al sanejament de romanents negatius, a la reducció de
l'endeutament o si és el cas al finançament d'inversions d'acord amb l'ordre de
preferència i criteris determinats en l'esmentat article.

L'execució pressupostària i modificacions de crèdit  que corresponguen
a l'efecte de dur a terme el que estableix aquest acord, s'efectuaran per l'Àrea
Econòmic Financera i la seua fiscalització per la Intervenció General Municipal.

Sisé. L'adopció del present acord en execució del Reial Decret Llei
8/2010, de 20 de maig, deixa sense efecte qualsevol altre acord de contingut
econòmic que contravinga el que estableix el mateix fins que no existisca
norma posterior que ho modifique o derogue.

Seté. Donar compte de la present Resolució al Ple de la corporació
Municipal per a la seua ratificació i/o aprovació en la primera sessió que se
celebre.

Huité. Notificar la present Resolució a la Secció de Recursos Humans,  a
la Intervenció Municipal i a la Tresoreria, als efectes oportuns, així com a la
Junta de Personal i Comité d'Empresa.

Nové. Exposar anunci de la present Resolució i acord Ple de ratificació
en el tauler d'edictes municipal per a general coneixement del personal
interessat, i indicar-los que, de conformitat amb allò que s'ha establert per l'art.
52.2 de la LRBRL, així com l'art. 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
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Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, posa fi a la via administrativa. Contra el mateix podrà interposar-se, amb
caràcter potestatiu, recurs de reposició o impugnar-ho directament davant de la
jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'opta per la interposició del recurs de
reposició, es presentarà davant d'aquesta Alcaldia en el termini d'un mes
comptat a partir del següent al de la seua notificació. En el cas d'optar-se per la
interposició del recurs contenciós administratiu, es presentarà davant del Jutjat
contenciós administratiu de València, en el termini de dos mesos comptats a
partir del següent al de la notificació. Tot això sense perjudici d'exercir
qualsevol altra acció o recurs.

Ho mana i firma el  Sr. Alcalde president a Xàtiva, vint-i-huit de juny de
dos mil deu.”

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior
i Seguretat Ciutadana de 4 d'agost de 2010.

Vista l'esmena sobre l'aplicació als regidors amb dedicació exclusiva del
règim de reducció de salaris recomanat per la FEMP, que formula el regidor
delegat de Règim Interior el senyor José Antonio Vidal Piquer, i que diu:

“Vista la resolució d'Alcaldia número 269 de data 28 de juny de 2010
sobre mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic en aplicació
del RDL 8/2010, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció
del dèficit públic, obliga totes les administracions públiques a adoptar una sèrie
de mesures conduents a la minoració del 5% del conjunt global de les
retribucions (art. 1.2.B) en termes anuals.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior
i Seguretat Ciutadana de 4 d'agost de 2010 el sentit de proposar al Ple la
ratificació de l'esmentada resolució.

Atés que la part dispositiva del Decret de l'Alcaldia contempla els
aspectes següents:

Primer. Complir a les mesures d'ajust establertes en els diferents àmbits
d'aplicació en el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, en els termes
acordats en el mateix i d'obligada aplicació a totes les administracions
públiques.

Segon. Reduir les retribucions dels empleats públics al servei d'aquest
Ajuntament, personal funcionari de carrera, funcionari interí i personal laboral
les taules salarials de les quals siguen equivalents a l'estructura salarial del
personal funcionari, amb efectes a partir de l'1 de juny de 2010 i respecte de
les vigents a 31 de maig i que es faran efectives tant sobre les retribucions
bàsiques com complementàries d'acord amb els criteris, normes específiques
per al personal funcionari del grup E -Agrupacions Professionals- i personal
laboral i quanties establertes en el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig i
annexos IV i V de la Resolució de 25 de maig de 2010 de la  Secretaria d'Estat,
Hisenda i Pressupostos.

S'exceptuen de la reducció anterior el personal laboral les retribucions
del qual per jornada completa no arriben 1,5 vegades el salari mínim
interprofessional fixat pel Reial Decret 2030/2009 de 30 de desembre.
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Tercer. Reduir les retribucions del personal laboral  al servei d'aquest
Ajuntament les taules salarials de les quals no siguen equivalents a l'estructura
salarial del personal funcionari, amb efectes a partir d'1 de juny de 2010 i
respecte de les vigents a 31 de maig i que es faran efectives sobre cada un
dels conceptes retributius que integren la nòmina, de conformitat amb el que
disposa l'art. 1.Dos.B) 4 del RDL 8/2010.

Quart. Les quantitats globals o crèdit total per a les retribucions
complementàries,  experimentaran una reducció amb efectes de l'1 de juny de
2010 perquè en termes anuals s'arriba a una reducció del 5% del conjunt global
de les retribucions.

Cinqué. De conformitat amb el que disposa l'article 14 del  Reial Decret
Llei 8/2010, de 20 de maig, es declara l'afectació dels estalvis derivats de les
despeses de personal al sanejament de romanents negatius, a la reducció de
l'endeutament o si és el cas al finançament d'inversions d'acord amb l'ordre de
preferència i criteris determinats en l'esmentat article.

Atés que en el Ple de data 4 de juliol de 2010 es van adoptar acords de
revocació de l'acord del Ple d'11 de juliol del 2007 pel qual es va acordar
l'assignació d'una dotació econòmica als grups polítics municipals i de rebuig
de les mocions presentades pel Grup Municipal Bloc i pel Grup Municipal
Socialista, sobre remuneració econòmica als regidors tant en forma de sou com
en forma d'indemnització per assistència a òrgans col·legiats.

Considerant que, no obstant això, s'apliquen als regidors amb dedicació
exclusiva les recomanacions efectuades per la Federació Espanyola de
Municipis i províncies.

Atés, en relació amb els crèdits que s'alliberen i que ascendeixen a un
total de 169.974,29 €, que de conformitat amb el que disposa l'article 14 del
Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, es declara l'afectació dels estalvis
derivats de les despeses de personal al sanejament de romanents negatius, a
la reducció de l'endeutament o si és el cas al finançament d'inversions d'acord
amb l'ordre de preferència i criteris determinats en l'esmentat article, procedeix
declarar la no disponibilitat dels mateixos conforme al següent detall, per grups
de funció:

- 912.1 7.325,81
- 921.1 10.755,83
- 491.1 2.152,11
- 132.1 34.799,77
- 231.1 5.127,75
- 323.1 20.819,14
- 151.1 13.824,10
- 171.1 6.281,19
- 161.1 3.365,19
- 334.1 15.808,93
- 341.1 16.086,31
- 414.1 829,76
- 931.1 10.082,63
- 437.1 1.854,41
- 241.1 5.668,73
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- 222.1 15.192,63

Considerant que d'acord amb el que disposa l'article 97.5 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals per esmena cal
entendre  “la proposta de modificació d'un dictamen o proposició presentada
per qualsevol membre, per mitjà d'un escrit presentat al president abans
d'iniciar-se la deliberació de l'assumpte”.

Per la present ES PROPOSA LA SEGÜENT ESMENA

Addicionar al dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim
Interior i Seguretat Ciutadana de 4 d'agost de 2010 sobre ratificació de la
resolució d'Alcaldia número 269 de data 28 de juny de 2010 sobre mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic en aplicació del RDL 8/2010,
pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic,
els següents dos punts:

Primer. Aplicar als regidors amb dedicació exclusiva el règim de reducció
de salaris recomanat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies,
amb efectes 1 de juliol de 2010.

Segon. En relació amb els crèdits que s'alliberen i que ascendeixen a un
total de 169.974'29 € respecte dels quals, de conformitat amb el que disposa
l'article 14 del  Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, es declara l'afectació
dels estalvis derivats de les despeses de personal al sanejament de romanents
negatius, a la reducció de l'endeutament o si és el cas al finançament
d'inversions d'acord amb l'ordre de preferència i criteris determinats en
l'esmentat article, declarar la no disponibilitat dels mateixos conforme al
següent detall, per grups de funció:

- 912.1 7.325,81
- 921.1 10.755,83
- 491.1 2.152,11
- 132.1 34.799,77
- 231.1 5.127,75
- 323.1 20.819,14
- 151.1 13.824,10
- 171.1 6.281,19
- 161.1 3.365,19
- 334.1 15.808,93
- 341.1 16.086,31
- 414.1 829,76
- 931.1 10.082,63
- 437.1 1.854,41
- 241.1 5.668,73
- 222.1 15.192,63”
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Obert debat, Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc,
sol·licita a José Antonio Vidal Piquer que explique la seua esmena i,
particularment, el punt segon de la mateixa, en concret que es va a fer amb
l'estalvi generat per l'aplicació del Reial Decret Llei. Recorda que es va aprovar
una moció presentada pel Grup Municipal Bloc sol·licitant mesures de
compensació als treballadors per la reducció de salari.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans
manifesta que la primera part de l'esmena s'aplica la recomanació FEMP a
regidors amb dedicació exclusiva i en la segona part de la mateixa es declara la
no disponibilitat de les economies generades en el capítol I per l'aplicació de la
norma  i en el futur  es decidirà el seu destí d'acord amb allò legalment
establert.

El Sr. Alcalde-President manifesta que se sap que la mala previsió del
Govern de la nació provocarà una devolució de 600.000 € per participació en
tributs de l'Estat; eixe és un dels factors pels quals ara es decideix declarar la
no disponibilitat.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, diu que l'aplicació
del RDL és contradictòria amb la moció aprovada en el Ple i presentada pel
Grup Municipal Bloc. Tampoc acaba d'entendre com es van a aplicar els
estalvis, la qual cosa demostra que el Govern no té clar que es va a fer. Per
coherència amb la seua moció i amb l'acord votarà en contra i es reserva
l'exercici d'accions.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, també diu que
l'esmena és necessària però es queda curta especialment en el punt primer ja
que la reducció de salari hauria de ser a tots els conceptes, incloses
assistències a òrgans col·legiats, i no sols al concepte assalaria de dedicació
exclusiva. Respecte al segon punt manifesta que el RDL és molt clar i ha de
destinar-se a pagar romanent negatiu, preferentment.

Acabada la deliberació pel secretari s'informa que ha de  procedir-se
prèviament a la votació de l'esmena presentada pel  segidor Sr. Vidal Piquer.

I l'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-
President i els onze vots dels regidors del Grup Municipal Popular), dos vots en
contra (els dos vots dels regidors presents del Grup Municipal Bloc i els dos
vots dels regidors del Grup Municipal Bloc) i set abstencions (les set
abstencions dels regidors del Grup Municipal Socialista), ACORDA:

Únic. Aprovar l'esmena sobre l'aplicació als regidors amb dedicació
exclusiva el règim de reducció de salaris recomanats per la FEMP.

A continuació es procedeix a la votació sobre la ratificació de la resolució
d'Alcaldia número 269, de 28 de juny de 2010, sobre mesures extraordinàries
per a la reducció del dèficit públic en aplicació del RDL 8/2010, dictaminada per
la Comissió Informativa.

L'Ajuntament en Ple, per dènou vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-
President, els onze vots dels regidors del Grup Municipal Popular i els set vots
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dels regidors del grup municipal socialista) dos vots en contra (els dos vots dels
regidors del Grup Municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. Ratificar la resolució d'Alcaldia número 269, de 28 de juny de 2010,
sobre mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic en aplicació
del RDL 8/2010.

Pel que, a tenor del resultat de les votacions que ha sigut degudament
ressenyat, l'Ajuntament en Ple ACORDA EL SEGÜENT:

Primer. Complir les mesures d'ajust establides en els diferents àmbits
d'aplicació en el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, en els termes
acordats en el mateix i d'obligada aplicació a totes les administracions
públiques.

Segon. Reduir les retribucions dels empleats públics al servei d'aquest
Ajuntament, personal funcionari de carrera, funcionari interí i personal laboral,
les taules salarials dels quals siguen equivalents a l'estructura salarial del
personal funcionari, amb efectes a partir d'1 de juny de 2010 i respecte de les
vigents a 31 de maig i que es faran efectives tant sobre les retribucions
bàsiques com complementàries d'acord amb els criteris, normes específiques
per al personal funcionari del grup E -Agrupacions Professionals- i personal
laboral i quanties establertes en el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig i
annexos IV i V de la Resolució de 25 de maig de 2010 de la  Secretaria d'Estat,
Hisenda i Pressupostos.

S'exceptuen de la reducció anterior el personal laboral les retribucions
del qual per jornada completa no arriben a 1,5 vegades el salari mínim
interprofessional fixat pel Reial Decret 2030/2009 de 30 de desembre.

Tercer. Reduir les retribucions del personal laboral  al servei d'aquest
Ajuntament les taules salarials dels quals no siguen equivalents a l'estructura
salarial del personal funcionari, amb efectes a partir d'1 de juny de 2010 i
respecte de les vigents a 31 de maig i que es faran efectives sobre cada un
dels conceptes retributius que integren la nòmina, de conformitat amb el que
disposa l'art. 1.Dos.B) 4 del RDL 8/2010.

Quart. Les quantitats globals o crèdit total per a les retribucions
complementàries,  experimentaran una reducció amb efectes de l'1 de juny de
2010 perquè en termes anuals s’arribe a una reducció del 5% del conjunt global
de les retribucions.

Cinqué. En relació amb els crèdits que s'alliberen i que ascendeixen a un
total de 169.974,29 € respecte dels quals, de conformitat amb el que disposa
l'article 14 del  Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, es declara l'afectació
dels estalvis derivats de les despeses de personal al sanejament de romanents
negatius, a la reducció de l'endeutament o si és el cas al finançament
d'inversions d'acord amb l'ordre de preferència i criteris determinats en
l'esmentat article, declarar la no disponibilitat dels mateixos conforme al
següent detall, per grups de funció:
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- 912.1 7.325,81
- 921.1 10.755,83
- 491.1 2.152,11
- 132.1 34.799,77
- 231.1 5.127,75
- 323.1 20.819,14
- 151.1 13.824,10
- 171.1 6.281,19
- 161.1 3.365,19
- 334.1 15.808,93
- 341.1 16.086,31
- 414.1 829,76
- 931.1 10.082,63
- 437.1 1.854,41
- 241.1 5.668,73
- 222.1   15.192,63

Sisé. L'adopció del present acord en execució del Reial Decret Llei
8/2010, de 20 de maig, deixa sense efecte qualsevol altre acord de contingut
econòmic que contravinga el que estableix el mateix fins que no existisca
norma posterior que el modifique o derogue.

Seté. Aplicar als regidors amb dedicació exclusiva el règim de reducció
de salaris recomanat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies,
amb efectes des de l’1 de juliol de 2010.

Huité. Notificar la present Resolució a la Secció de Recursos Humans,  a
la Intervenció Municipal i a la Tresoreria, als efectes oportuns, així com a la
Junta de Personal i Comité d'Empresa.

Nové. Exposar anunci de la present Resolució i acord del Ple de
ratificació en el tauler d'edictes municipal per a general coneixement del
personal interessat, i indicar-los que, de conformitat amb allò que s'ha establert
per l'art. 52.2 de la LRBRL, així com l'art. 109 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, posa fi a la via administrativa. Contra el
mateix podrà interposar-se, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició o
impugnar-lo directament davant de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si
s'opta per la interposició del recurs de reposició, es presentarà davant
d'aquesta Alcaldia en el termini d'un mes comptat a partir del següent al de la
seua notificació. En el cas d'optar-se per la interposició del recurs contenciós
administratiu, es presentarà davant del Jutjat contenciós administratiu de
València, en el termini de dos mesos comptats a partir del següent al de la
notificació. Tot això sense perjudici d'exercir qualsevol altra acció o recurs.
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4t. EXP. NÚM. 617/2010, DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS
NO RECUPERABLES PER A L'ANY 2011

Donat compte de l'escrit de la Direcció Territorial d'Ocupació i Treball de
la Generalitat Valenciana, de 12 de juliol de 2010, pel qual se sol·licita es
determinen per aquest Ajuntament les dues festes de caràcter local no
recuperables per a l'any que ve 2011, amb la finalitat d'elaborar el calendari
laboral de la província.

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

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior
i Seguretat Ciutadana, de data 4 d'agost de 2010.

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

Primer. Declarar que les dues festes locals no recuperables seran en
aquesta Ciutat per a l'any que ve 2011, les corresponents als dies dilluns 1
d'agost, festivitat de Sant Fèlix i divendres 5 d'agost, festivitat de la Mare de
Déu de les Neus.

Segon. Remetre una còpia certificada del present acord a la Direcció
Territorial d'Ocupació i Treball i donar-ne compte a l'Associació d'Empresaris de
Xàtiva.

5É. EXP. NÚM. 615/2010, PER A LA MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA FISCAL DEL PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA AL
CONSERVATORI ELEMENTAL DE MÚSICA LUÍS MILÁN

Donat compte dels antecedents de l'expedient on consta proposta de la
regidora del Conservatori en què proposa l'increment de les tarifes a aplicar,
tenint en compte que de l'estudi econòmic del servei es dedueix un dèficit de
208.884 €, ja que els ingressos s'estimen en 358.600 € i les despeses en
567.484 €.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda, i que
l'expedient ha estat fiscalitzat de conformitat per la interventora.

Vist el que estableix l'article 17 del text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, en relació amb la modificació de les ordenances fiscals.

Cristina Maria Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que
l'ordenança parla de preu públic i no de taxa; que no està justificat ni el dèficit
en el servei ni l'increment. Que el balanç econòmic no consta en l'expedient
sinó un estudi econòmic no firmat i les dades que es contenen en el document
no firmat ni tan sols estan documentats.

L'alcalde-president diu que tota eixa informació hauria de sol·licitar-se en
la Comissió Informativa.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, diu que la previsió
d'ingressos no està feta fins a 31/12 pel que tampoc s'ajusta a la norma. Quant
a l'estudi comparatiu de les taxes d'altres conservatoris tampoc està
documentat. Observa deficiències en l'estimació d'alumnes. Per  tot això
considera no justificat l'increment i es reserva l'exercici d'accions d'impugnació.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que a més de la
falta d'informació considera que no es pot incrementar les taxes per damunt del
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IPC que, a més, és el compromís assumit pel Govern Municipal en el seu propi
Pla de Sanejament recentment aprovat.  El problema és la repercussió directa
en  els usuaris de la decisió unilateral de la Generalitat de reduir dràsticament
la subvenció. No hi ha hagut voluntat municipal de reivindicar davant de la
Generalitat Valenciana la minoració de la subvenció. Anticipa que hi haurà
altres reduccions.

 No és correcte repercutir directament als ciutadans la reducció de la
subvenció sense cap mesura d'estalvi previ i preferent.

Marian Soro Perona, regidora delegada del Conservatori Municipal,
manifesta que les coses no s'han fet bé des del principi. L'estudi econòmic està
perfectament detallat despesa per despesa.

El Conservatori està donant servei a tota la comarca. Durant molts anys
va ser totalment gratuït. Va ser la Conselleria qui va imposar l'obligació
d'establir taxes supervisades per aquesta;

És la situació de crisi promoguda pel Govern central qui acosta en la
necessitat de revisar a l'alça les taxes. En el comparatiu amb altres centres pot
veure's que el Conservatori de Xàtiva està per davall de la mitjana d'altres. La
informació és completa i obra en l'expedient.

Cristina Maria Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que no
posa en dubte cap de les xifres sinó que no apareix documentació que les
avale. L'expedient no està complet. Una pujada d'aquest tipus haguera d'estar
prou justificada. Intentarà que l'increment de la taxa no es produïsca.

L'Ajuntament de Xàtiva té diners per a bous però no per a altres coses
com la música o l'ensenyança. La precària situació econòmica en la Generalitat
Valenciana ve donada per una pèssima gestió econòmica i per una nefasta
reivindicació de recursos davant del Govern de l'Estat.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, reitera que si la
Generalitat Valenciana no haguera reduït la subvenció no s'haguera produït
l'augment de taxes; aquesta proposta és contradictòria amb el Pla de
Sanejament que establia l'increment de taxes al IPC. Manifesta que votarà en
contra. L'enorme dèficit del la Generalitat Valenciana està conduint a aquestes
mesures.

El Sr. Alcalde-President, diu que l'expedient està perfecte el que
evidencia que no se l'han estudiat. Parlar de la improvisació d'algun Govern
territorial veient el que fa el Govern central resulta paradoxal. L'expedient és
tan senzill com que necessita equilibrar ingressos i despeses. El problema del
Conservatori és que no pot incorporar-se a la xarxa pública de la Generalitat
Valenciana pels antecedents que comportava. Amb la pujada continua havent-
hi dèficit. Aquest és un exemple de govern amb sentit comú.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-
President i els onze vots dels regidors del Grup Municipal Popular), nou vots en
contra (els set vots dels regidors presents del Grup Municipal Socialista i els
dos vots dels regidors del Grup Municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Primer. Aprovar inicialment modificar l'article 3 de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa del conservatori de música Luís Milán, redactat de la
manera següent:

Art. 3r. Quantia.
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança és la fixada en

la tarifa continguda en l'apartat següent per a cada un dels diferents serveis.
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Taxes i quotes
Matrícula (per assignatura).  42,58€
Carnet escolar    2,57€
Obertura d'expedient (alumnes de nou ingrés)  20,07€
Quotes trimestrals
Instrument  67,55€
Assignatures complementàries.  40,53€
(a partir de 5 assignatures, la resta exempt)
Les famílies nombroses tindran una bonificació del 50% en la matrícula.
El segon germà tindrà una bonificació del 25% en la matrícula.
Segon. Continuar la tramitació administrativa de l'expedient, d'acord amb

el que estableix la llei reguladora de les hisendes locals.
Tercer. Comunicar el present acord als directors de les àrees de Cultura

i Econòmica i a la Secretaria del conservatori, als efectes oportuns.

6é. 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, a l'efecte 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 278 al 347 (corresponent al mes de juliol de 2010)

De tot això, queda el Ple assabentat.

7é. DESPATX EXTRAORDINARI

No es tracten assumptes fora de l'ordre del dia.

8é. PRECS I PREGUNTES

Es realitzen els següent precs i preguntes:

• Cristina Maria Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, reitera la pregunta a
Rosa María Esteban Miedes  sobre el fraccionament dels expedients de
contractació de serveis de cavalcada de reis i actuacions en camp de futbol
Murta.

Rosa María Esteban Miedes, regidora delegada de Fira i Festes, diu que no
veu cap fraccionament i insta que es tracte l'assumpte amb la interventora.
Manifesta que tots els contractes s'han fet correctament.

• Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc pregunta a José Antonio
Vidal Piquer sobre l'augment de places ORA a l'Hort de l'Almunia.

• José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat Ciutadana respon
que l'empresa adjudicatària té un dèficit de 55 places corresponent a
terrasses que l'Ajuntament de Xàtiva ha autoritzat a posteriori i per les quals
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cobra per cànon. Amb la prolongació d'Hort de l’Almúnia es compensaren
10 d'eixes 55 places.

D. Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, pregunta si cal cap
acord que aprove açò.

Jose Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat Ciutadana, respon
que l'Hort de l’Almúnia ja figurava en el plec de la concessió.

• Joan Josep Garcia Terol,  del Grup Municipal Bloc diu que els rebuts de l'IBI
domiciliats ja s'ha passat al cobrament, amb antelació a allò més habitual, la
qual cosa no consta en cap acord ni resolució. Pregunta pel criteri que s'ha
seguit.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Hisenda, respon que el criteri
seguit és el legal.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta sobre
l'entrega de les obres del sector Palasiet.

Vicente Parra Sisternes, regidor d'Obres i Urbanisme, respon que l'entrega
està a punt. S'ha connectat dos centres de transformació dels cinc que hi
havia. Les zones verdes estan netes i la recepció és imminent.

Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista prega que s'agilitze,
especialment respecte al pàrquing.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista pregunta a Vicente
Parra Sisternes pels problemes amb la línia de tensió del Sector Pla de la
Mesquita.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, respon que
està solucionat i només falten detalls de la urbanització.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, pregunta si la
Universitat Catòlica ha fixat termini de finalització de les obres de
remodelació de l'antic Institut Doctor Simarro.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, respon que la
Universitat Catòlica vol estar en funcionament al setembre d'enguany.

• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, pregunta a Vicente
Parra Sisternes, a què responen les lones publicitàries de la Plaça de Bous.

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, respon que el
concessionari té un arrendament i, si no està prohibit en el contracte, pot
posar la publicitat que vulga.
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• Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, prega que es
netegen els solars municipals

Vicente Parra Sisternes, respon que els solars municipals ja estan nets.

• Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta si es pensa
aplicar el mateix criteri utilitzat en l'aparcament de la Plaça La Basa a la
resta de concessions.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Hisenda, diu que la proposta no
és aleatòria, respon a un estudi minuciós i rigorós i respon a l'obligació
municipal de mantindre l'equilibri econòmic de la concessió.

El Sr. Alcalde-President, diu que al maig es va denegar perquè no estava
justificada ni documentada prou el que ha estat esmenat en aquesta nova
petició. Anuncia que farà allò propi amb qualsevol concessionari que ho
sol·licite i li assistisca la raó.

• Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta si se sap qui
és el responsable que la presentació de la Fallera Major als jardins del
Palasiet es fera sense llum ni so.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat Ciutadana,
manifesta que l'acte es va fer amb la llum natural. Va haver-hi un problema
tècnic que no es va poder solucionar.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, al·lega que es va poder
llegir gràcies als focus de la Televisió i el problema tècnic és que no hi havia
clau per a connectar la llum.

• Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que com és possible
que s'haja de pagar deu euros per a adquirir una entrada per David Bisbal
sent que la Diputació les proporciona gratis.

El Sr. Alcalde-President, respon que eixa afirmació és incerta. L'Ajuntament
de Xàtiva repartirà en el seu moment gratuïtament les entrades de David
Bisbal que regala la Diputació de València. En aquests moments es
reparteixen ambdues vinculades per qüestions de seguretat. A partir del dia
16 d'agost es repartiran sense vinculació a les entrades de El Mago de Oz.

• Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta que com és
possible que s'haja adjudicat el servei de la grua a una empresa sense
experiència ni mitjans ni objecte social adequat.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat Ciutadana, respon
que l'empresa adjudicatària disposa de classificació per tant no és cert que
no tinga experiència ni mitjans ni objecte. L'adjudicació disposa de tots els
informes tècnics i jurídics favorables pel que és una adjudicació impol·luta.
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• Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta si és cert que
a una altra empresa licitadora se li va informar, amb caràcter previ, que
l'adjudicació recauria en l'empresa de l'ORA.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat Ciutadana,
manifesta que això és fals, l'altra empresa licitadora no tenia classificació i
per això va ser no admesa.

• Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, pregunta per què s'ha
pagat sis mil euros a una empresa per informar del tancament del Nucli
Antic si es va comprometre l'alcalde a fer-ho personalment.

El Sr. Alcalde-President, respon que després de la desinformació donada
pel Grup Socialista era necessari repartir fullets informatius, i això a més de
les gestions personals fetes pel propi alcalde i, sobretot, a fi a cursar  altes
en la base de dades de matrícules autoritzades.

• Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que el llibre
de la fira és una propaganda del Partit Popular i suggereix que aquest
pague per aquesta propaganda.

El Sr. Alcalde-President, respon que el Partit Socialista no té legitimitat per a
fer eixa crítica quan davall el seu govern editava un butlletí municipal que
pagava l'Ajuntament de Xàtiva i servia de propaganda pròpia. El llibre de la
fira el paguen els esponsors.

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

            VIST I PLAU:
      L'ALCALDE,                                            EL SECRETARI EN FUNCIONS,

EL VICESECRETARI,


