
1

PLE DE L'AJUNTAMENT

SESSIÓ  ORDINÀRIA NÚM.  10/2009
DATA:   7 D'AGOST DE 2009

ACTA DE LA SESSIÓ

ASSISTENTS:

GRUP POPULAR:

Alcalde- president:

Sr. Alfonso Rus Terol

Regidors

Sra. M. José Masip Sanchis
Sr. Ramón Vila Gisbert
Sra. Yolanda Esperanza Sipán Sarrión
Sr. Marco Antonio Sanchis Fernandez
Sr. José Antonio Vidal Piquer
Sr. Jorge Herrero Montagud
Sra. M. José Pla Casanova
Sr. Vicente Parra Sisternes
Sr. Enrique Perigüell Ortega

GRUP SOCIALISTA

Sr. Roger Cerdá Boluda
Sra. M. Consuelo Angulo Luna
Sr. Rafael Llorens Gosálbez
Sr. Ricardo Medina Medina
Sr. Abel Tasqué García
Sra. Cristina Silvana Torres Cámara

GRUP BLOC

Sra. Cristina María Suñer Tormo
Sr. Joan Josep García Terol

INTERVENTORA
Sra. CARMEN SAVALLS SANFELIX

VICESECRETARI
EN FUNCIONS DE SECRETARI
Sr. EDUARDO BALAGUER PALLÁS



2

A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores del dia set d'agost de dos mil nou, es
reuneixen en 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.

Falta a la sessió la regidora Rosa María Esteban Miedes, del grup municipal Popular
a qui el Sr. Alcalde considera excusada.

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. 9, DEL 3 DE JULIOL DE
2009

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.

No havent-se formulat cap objecció, per unanimitat dels vint membres
presents s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada
el dia 3 de juliol de 2009.

2n. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚMERO 414,
DE 29 DE JULIOL DE 2009, SOBRE “ABSÈNCIA DE LA LOCALITAT I
DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS D'ALCALDE EN EL 2n TINENT D'ALCALDE
MARCO ANTONIIO SANCHIS FERNÁNDEZ

El secretari dóna compte de la Resolució d'Alcaldia, número 414, de 29 de
juliol de 2009, sobre absència de la localitat i delegació de les funcions d'alcalde en
el 2n tinent d'alcalde, Marco Antonio Sanchis Fernández, amb el tenor literal
següent:

“Havent d'absentar-me de la localitat, des del dia 31 de juliol fins al 5 d'agost
de 2009, ambdós inclusivament, per raons 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 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 31 de juliol fins al 5 d'agost
de 2009, ambdós inclusivament, en el 2n tinent d'alcalde   Marco Antonio Sanchis
Fernández, per a realitzar les funcions d'alcalde.

Segon. La Delegació de què es tracta, produirà efectes durant eixe dia, sense
perjuí de la preceptiva publicació d'aquest Decret en el Butlletí Oficial de la
Província.
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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, per unanimitat dels vint membres presents ACORDA:
Únic. Quedar assabentat de la resolució de referència anteriorment transcrita.

3r. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR JOAN JOSEP GARCÍA TEROL

Trobant-se present en la sessió el senyor Joan Josep García Terol, integrant,
que ho va ser, de la llista amb què el partit Bloc Nacionalista Valencià va concórrer a
les eleccions de 27 de maig de 2007 i segon suplent després de l'adscripció de
regidors en virtut dels resultats obtinguts per la seua candidatura, va ser cridat pel
Senyor alcalde a prestar promesa o jurament a fi de prendre possessió del seu
càrrec de regidor en aquest Ajuntament, després d'haver-se-li expedit credencial per
la  Junta Electoral central, a Madrid, i haver formalitzat declaració d'interessos.

Joan Josep García Terol  procedeix a llegir la fórmula legal del jurament o
promesa d'acatament a la Constitució i al Rei, prometent l'edil així fer-ho.

I complits els requisits legals, el Sr. Alcalde li dóna possessió del seu càrrec
de regidor d'aquest Excm. Ajuntament de Xàtiva, i la benvinguda i l’autoritza a
ocupar el seu lloc en les estrades, i a incorporar-se a la sessió.

4t. EXP. NÚM. 555/2009, DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS NO
RECUPERABLES PER A L'ANY 2010

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

Atés que les dues festes que se celebren en aquest  municipi, dies 1 d'agost
diumenge i 5 d'agost dijous, amb caràcter de festes locals coincideix en diumenge el
dia 1 d'agost.

Vista la reunió celebrada entre la Regidoria de Comerç, l'Agència de Foment
d'Iniciatives Comercials, el Departament de Gestió de Personal i els presidents de
les associacions de Comerciants de Xàtiva, a l'efecte de determinar el dia festiu que
substitueix el diumenge 1 d'agost, s'ha determinat de forma consensuada establir-lo
en el dilluns 12 d'abril, segona pasqua.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i
Seguretat Ciutadana de 8 de juliol de 2009.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint membres presents, ACORDA:
Primer. Declarar que les dues festes locals no recuperables seran en aquesta

Ciutat per al pròxim exercici 2010, les corresponents als dies 12 d'abril, dilluns,
festivitat de Sant Vicent Ferrer i 5 d'agost dijous, 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. 577/2009, APROVACIÓ MODIFICACIÓ
CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL DE PERSONAL EVENTUAL
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Vista la proposta d'Alcaldia sobre modificació de les característiques de lloc
de treball de personal eventual, del tenor literal següent:

Vist l'acord de l'Ajuntament en Ple de data 11 de juliol de 2007, pel qual es va
determinar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual,
concretament el lloc de coordinador d'actes i esdeveniments, Gran Teatre i Joventut,
amb les funcions i tasques que es desprén de la seua denominació i amb la jornada
de treball equivalent a l'establerta per als serveis administratius de la plantilla
d'aquest Ajuntament.

Vista la resolució d'aquesta Alcaldia, de 13 de setembre de 2007, per la qual
es va nomenar Armando Vila García per a exercir aquest lloc de treball.

Vist, així mateix,  ambdós acords de l'Ajuntament en Ple d'11 de juliol de
2007, que van establir el càrrec del regidor Marco Antonio Sanchis Fernández, en
règim de  dedicació exclusiva i la delegació en el mateix d'entre altres matèries la de
Joventut, que comprén les competències següents:

 Programes municipals de joventut.
 Temps lliure.
 Programació de la Casa de Joventut.
 Centre d'informació Juvenil.
 Esdeveniments puntuals.
Atés que el desenvolupament d'aquestes competències aconsellen que la

responsabilitat directa de coordinació, control i direcció recaiga en la persona de
Marco Antonio Sanchis Fernández, com a regidor delegat d'aquesta matèria i la
dedicació exclusiva de la qual li permet l'exercici d’aquesta facultat, amb la dotació
dels recursos humans adscrits al Departament de què es tracta.

Vist el que disposen els articles 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, 176 del Reial Decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local i 12 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic, que regulen el règim d'aquesta classe de personal al servei de les
corporacions locals.

Atés que la modificació que es planteja no suposa increment de despesa i en
conseqüència no contravé el que disposen els articles 104 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril i 126.2 del Reial Decret 781/1986, de 18 d'abril anomenats, en relació amb
l'article 90.1 de la Llei 7/1985.

Atés, que de conformitat amb el que disposen els articles 21-1-h de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 61-12-g del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquesta Alcaldia ostenta la
facultat de dirigir el govern i l'administració municipal i la d'organitzar els serveis
administratius de la corporació.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i
Seguretat Ciutadana de 8 de juliol de 2009.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta no entendre el
que s'està aprovant; considera que l'expedient constitueix una avinença per a
arreglar la situació personal d'un càrrec de confiança; li preocupa que el regidor
Marco Antonio Sanchis Fernández assumisca tantes funcions ja que des que és
regidor no ha estat capaç de fer cap gestió en matèria de joventut, espera que
millore ara que és responsable directament. Manifesta que s'abstindrà.
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Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, considera que és evident
que primen els interessos personals d’Armando Vila García als generals de la
Ciutat; considera la proposta una mera justificació política feta per a poder donar-li la
compatibilitat sense una altra motivació; critica el fet que no siga la millor forma de
treballar. S'abstindrà.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors presents del grup municipal Popular), nou abstencions
(les set abstencions dels regidors del grup municipal Socialista i les dues
abstencions dels regidors del grup municipal Bloc) i cap vot en contra, ACORDA:

Primer. Nomenar responsable directe el regidor delegat Marco Antonio
Sanchis Fernández, per a exercir les facultats de coordinació, control i direcció en
matèria de Joventut.

Segon. Modificar, en conseqüència les característiques funcionals  i  la
jornada de treball del lloc de treball reservat a personal eventual denominat
coordinador d'actes i esdeveniments, Gran Teatre i Joventut, creat per acord plenari
d'11 de juliol de 2007, i passar a denominar-lo coordinador d'actes, esdeveniments i
Gran  Teatre i establir la seua jornada de treball a temps parcial, reduïda en un 15
per cent respecte a la normal establerta per als serveis administratius d'aquest
Ajuntament, amb la consegüent reducció proporcional d'havers.

6é. EXP. NÚM. 639/2009, SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT
D’ARMANDO VILA GARCIA

El secretari explica la necessitat de votar la ratificació de la inclusió del
present punt en l'ordre del dia, i amb això la seua urgència, en tractar-se d'un
expedient no dictaminat prèviament per Comissió Informativa.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta  que no sabia
que el dia 6 d'agost va haver-hi Comissió Informativa ja que no li va ser degudament
convocada.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans, diu que  li
consta que es va convocar degudament.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta  estar en contra
de la ratificació de la urgència amb vista a poder impugnar la comissió, dubta que es
convocara degudament.

L'Ajuntament en Ple, per díhuit vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President
més els deu vots dels regidors presents del grup municipal Popular i els set vots del
regidors del grup municipal Socilista),  dos vots en contra (els dos vots dels regidors
del grup municipal Bloc) i cap abstenció, aprova ratificar la inclusió del present
assumpte en l'ordre del dia.

Vist l'informe conjunt emés per la Secretaria General i per la Direcció d'Àrea
de Règim Interior de data 16 de juliol de 2009, del tenor literal següent:

“Armando Vila García, que pertany a la plantilla de personal eventual d'aquest
Ajuntament, ha presentat escrit d'al·legacions a la proposta d'Alcaldia sobre
modificació del lloc de coordinador d'actes i esdeveniments, Gran Teatre i Joventut
en lloc de coordinador d'actes, esdeveniments i Gran Teatre amb dedicació a temps
parcial, on manifesta d'una banda la conformitat amb la proposta sobre reducció de
competències, jornada i havers i per una altra sol·licita el reconeixement de
compatibilitat per a l'exercici privat de l'advocacia per compte propi durant la jornada
que queda lliure com a conseqüència de la conversió del seu lloc en lloc de treball a
temps parcial.
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CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

L'article 145 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, estableix que el règim
d'incompatibilitats dels funcionaris de l'Administració Local és l'establert amb
caràcter general per a la funció pública en la Llei d'Incompatibilitats del Personal al
Servei de les Administracions Públiques i en les Normes que es dicten per l'Estat
per a la seua aplicació als funcionaris de l'Administració Local.

Així, la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques estableix en l'article 2 quin és el seu àmbit
d'aplicació, que comprén, segons l’apartat c), “el personal al servei de les
corporacions locals i dels organismes que en depenguen”.

Els principis inspiradors de la Llei 53/1984 parteixen d'establir una absoluta
incompatibilitat per a l'exercici de dos llocs de treball en el sector públic, excepte les
taxades excepcions que contempla i que no fan al cas, i que permeten per contra
l'exercici d'activitats privades, prèvia obtenció de la corresponent autorització de
compatibilitat, llevat que la mateixa haja de ser denegada quan tal segona activitat
puga impedir o menyscabar l'estricte compliment dels deures del funcionari o
comprometre la seua imparcialitat i independència (art. 1.3) o bé es donen altres
circumstàncies que impedisquen l'exercici d'activitats privades, ja siga per la
naturalesa de l'activitat (art. 12), la coincidència d'horaris, la percepció de
complements específics o concepte equiparable.

I així, l'article 11.1 de la Llei 53/1984, estableix que el personal comprés en
l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà exercir, per si o mitjançant substitució,
activitats privades, incloses les de caràcter professional, siga per compte propi o
sota la dependència o al servei d'entitats o particulars, que es relacionen
directament amb les que desenvolupe el Departament, Organisme o entitat on
estiga destinat.

Segons l'article 12.1.a) el personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'aquesta
Llei no podrà exercir activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguen
per compte propi o sota la dependència o al servei d'entitats o particulars, en els
assumptes en què estiga intervenint, hagen intervingut en els dos últims anys o haja
d'intervindre per raó del lloc públic.

L'article 14  disposa que l'exercici d'activitats professionals fora de les
administracions públiques requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, atribuït,
en el cas dels ajuntaments, a la competència del Ple.

A més, i seguint el mateix text legal, no pot autoritzar-se o reconéixer-se cap
compatibilitat al personal que exerceix llocs que comporten la percepció de
complements específics o concepte equiparable. No obstant això, per a l'exercici
d'activitats privades, podrà autoritzar-se o reconéixer-se compatibilitat quan es tracte
de personal que exercisca llocs de treball de comporten la percepció de
complements específics, o concepte equiparable la quantia de la qual no supere el
30 per 100 de la seua retribució bàsica exclosos els conceptes que tinguen el seu
origen en l'antiguitat (article 16, números 1 i 4, de la Llei 53/1984).

En matèria d'incompatibilitats res, o quasi res, ha regulat l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic que es remet expressament a la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.  Als
efectes que ens ocupa, tan sols introdueix una modificació de l'article 16.1 de la Llei
53/1984 en el sentit de prohibir autoritzar-se o reconéixer-se compatibilitat al
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personal funcionari, eventual i laboral quan les retribucions complementàries que
tinguen dret a percebre incloguen el factor d'incompatibilitat.

L'entrada en vigor d'aquest apartat, no obstant això, està sotmesa a
l'aprovació de la normativa de desplegament, i així la Disposició Addicional Quarta
estableix “La disposició final tercera 2 del present Estatut produirà efectes en cada
administració pública a partir de l'entrada en vigor del capítol III del títol III amb
l'aprovació de les lleis de Funció Pública de les Administracions Públiques que es
dicten en desplegament d'aquest Estatut. Fins que es facen efectius eixos supòsits
l'autorització o denegació de compatibilitats continuarà regint-se per l'actual
normativa.”

No obstant això, el que sí que constitueix una novetat en la legislació bàsica
de funció pública és la nova regulació que de la jornada introdueix l'EBEP en establir
en l'article 47 de la Llei 7/2007, que la jornada dels funcionaris públics podrà ser a
temps complet o a temps parcial.

Quant a les retribucions dels empleats públics, concretament pel que fa al
complement específic, l'article 4 del Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, que regula
el règim de retribucions dels funcionaris d'administració local, disposa que el
complement específic està destinat a retribuir les condicions particulars d'alguns
llocs de treball en atenció a la seua especial dificultat tècnica, dedicació,
incompatibilitat, responsabilitat, perillositat o penositat.

CONCLUSIONS

En aquest marc normatiu, podem afirmar que el règim d'incompatibilitats dels
empleats públics presenta dos objectius fonamentals:

La dedicació d’aquestse empleades a un sol lloc de treball públic.
El respecte de l'exercici  de les activitats privades que no puguen impedir o

menyscabar l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seua
objectivitat, imparcialitat o independència.

Quant al primer dels objectius, La Llei de 1984 no podia contemplar la
possibilitat de compatibilitzar un segon lloc de treball, llevat de les excepcions
previstes en els articles 3r i 4t (funcions docent i sanitària), 5é (membres de les
assemblees legislatives de les comunitats autònomes i de les corporacions locals),
6é (activitats d'investigació) i  8é (consells d'administració o òrgans de govern
d'entitats o Empreses públiques o privades), tenint en compte que la legislació
bàsica de funció pública anterior a l'EBEP no permetia la jornada parcial per als
funcionaris públics pel que per a garantir la dedicació a un sol lloc de treball conté
dos límits:

D'una banda, l'article 16 de la Llei 53/1984, exclou la possibilitat d'autoritzar
cap compatibilitat al personal que exerceix llocs que comporten la percepció de
complements específics o concepte equiparable.

D'altra banda, contempla una excepció a aquest límit consistent a permetre el
reconeixement de la compatibilitat per a l'exercici d'activitats privades sempre que el
complement específic no supere el 30 per 100 de la seua retribució bàsica exclosos
els conceptes que tinguen el seu origen en l'antiguitat (articles 16,1 i 4).

Excepció aquesta última, el sentit de la qual no és un altre que excloure de la
possibilitat d'autoritzar la compatibilitat a aquells llocs de treball el complement
específic dels quals retribuïsca d'una banda la incompatibilitat, i així ho introdueix
l'EBEP en la seua Disposició Final Tercera,  i per una altra el caràcter exclusiu de la
seua dedicació.
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En aquest sentit el lloc exercit per l'interessada deixa de tindre, quant a la
dedicació, caràcter exclusiu, en convertir-se en un lloc de treball a temps parcial.
Obrint-se per tant la possibilitat de compatibilitzar el seu exercici amb l'activitat
privada, sempre que es donen les circumstàncies previstes en els articles 11.1 i 12.1
a), preceptes destinats a garantir el segon dels objectius que consisteix precisament
a garantir l'objectivitat, imparcialitat o independència de l'empleat públic.

Interpretar el contrari seria, una vegada declarada per la legislació de funció
pública la possibilitat de la jornada a temps parcial, vetar al funcionari la possibilitat
de completar la seua jornada laboral amb una segona activitat.

Quant a l'element substancial de l'activitat que pretén compatibilitzar
l'interessat, l'exercici privat de l'advocacia,  no menyscaba la prestació del servei
públic que esdevé del contingut  del seu lloc de treball, ja que tal activitat en el marc
competencial del lloc que exerceix, no és susceptible de comprometre la seua
objectivitat, imparcialitat o independència.

No obstant això, la possibilitat d'autoritzar la compatibilitat en el supòsit
concret que ens ocupa requereix a més dels fins ara dits, dos condicionants, a
saber:

En primer lloc, la modificació de la valoració del lloc de treball que exerceix
l'interessat, excloent del seu complement específic la quantia destinada a retribuir la
dedicació amb caràcter especial o exclusiu. Passant per tant,  tal posat a ser un lloc
de treball amb dedicació normal, en congruència, a més amb el seu caràcter de
parcial.

En segon lloc, la modificació així mateix de la valoració del lloc de treball de
què es tracta, amb la finalitat d'excloure del complement específic la quantia
destinada a retribuir qualsevol incompatibilitat que puga entrar en conflicte amb
l'objecte de la sol·licitud de l'interessat, i que és objecte del present informe. “

Vista la proposta del regidor delegat de Règim Interior, de 23 de juliol de
2009.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i
Seguretat de 6 d'agost de 2009.

Obert el debat per a tractar el fons de l'assumpte, Cristina M. Suñer Tormo,
manifesta que votarà en contra ja que es tracta d'un assumpte que determina un
canvi de funcions i organitzatiu en l'Ajuntament; no comparteix el criteri polític de
què a un càrrec de confiança se li aplique normativa per als empleats públics, llevat
que açò tinga alguna cosa a veure amb la pròxima convocatòria de la plaça de
coordinador de funcionari interí; considera que tot és una filigrana per a afavorir una
persona pròxima a l'equip de govern; critica el que li sembla incomprensible i diu que
el temps demostrarà que són ajustos inadequats.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, considera que l'acord no
té sentit ja que s'està davant d'un càrrec de confiança respecte del qual no és
procedent la declaració de compatibilitat llevat que en el futur es convertisca, per
oposició feta a mesura,  al personal eventual  en funcionari; queda en evidència que
hi ha treballadors de primera i de segona; a uns se'ls nega la pròrroga de jubilació i
a  altres se’ls donen totes les facilitats; es gestiona el personal amb criteris polítics i
partidistes.

El Sr. Alcalde-President manifesta que quan es pressuposa que es convertirà
el personal eventual en funcionari és perquè s'ha fet abans; només es dóna la
compatibilitat quan i com es pot donar; el treballador és un gran professional i el
servei no es ressentirà.
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Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista considera que el Sr.
Alcalde demostra que la majoria l’usa per a afavorir els seus pròxims; les oposicions
són vestits a mesura i el temps ho demostrarà quan es produïsquen els resultats
dels exàmens.

El Sr. Alcalde-President diu que la democràcia es demostra en les urnes.
Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta que el Sr.

Alcalde mai es pregunta públicament per què ha contractat noranta treballadors
sense oposició; tampoc es pregunta per què ha tret dues places a mida i que
acabaran ocupant-les dues persones de confiança; no li val el missatge que altres
també ho han fet.

El Sr. Alcalde-President diu que el seu record d'allò que s'ha fet en el passat
no justifica res del present, ara es parla d'una compatibilitat que considera justa i a
més amb reducció de sou i amb l'anuència sindical.

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

Primer. Autoritzar la compatibilitat a Armando Vila García, que exerceix el lloc
de caràcter eventual denominat coordinador d'actes i esdeveniments i Gran Teatre,
per a l'exercici privat de l'advocacia per compte propi durant la jornada que queda
lliure com a conseqüència de la conversió del seu lloc en lloc de treball a temps
parcial.

Segon. Modificar la valoració del lloc de treball que exerceix l'interessat,
excloure del seu complement específic la quantia destinada a retribuir la dedicació
amb caràcter especial o exclusiu, i convertir el lloc en lloc de treball amb dedicació
normal, en congruència amb el seu caràcter de parcial.

Tercer. Modificar, així mateix, la valoració del lloc de treball, i excloure del seu
complement específic la quantia destinada a retribuir qualsevol incompatibilitat que
puga entrar en conflicte amb l'objecte de l'activitat que l'interessat pretén
compatibilitzar.

Quart. Notificar el present acord a l'interessat i donar-ne compte al regidor
delegat de Règim Interior, a la regidora delegada de Fira i Festes, al regidor delegat
de Cultura i al president de la Junta de Personal.

7é. RESOLUCIONS D'ALCALDIA

En compliment del que preceptua el vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1996, 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 363 al 426 (corresponent al mes de juliol de 2009).

De tot això, queda el Ple assabentat.

8é. DESPATX EXTRAORDINARI

No es tracta cap assumpte
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9é. PRECS I PREGUNTES

Es formulen els següents precs i preguntes:

• Cristina M. Suñer Tormo, del  grup municipal Bloc, requereix de M. Emilia Soro
Perona, regidora delegada de Turisme, que responga a la pregunta de la sessió
anterior sobre el cost del dinar d'11 de febrer de 2009.

M. Emilia Soro Perona, respon el dinar es va realitzar per  la representació
periodística d'una revista italiana, organitzat per la Diputació de València, amb
menús gastronòmics prèviament concertats per a quatre persones que va costar
60 €.

• Cristina M.  Suñer  Perona, del grup municipal Bloc, li pregunta a M. Emilia Soro
Perona, regidora delegada de Turisme,  sobre l'anàlisi de l'estudi de diagnòstic
del Pla Turístic.

M. Emilia Soro Perona, respon que per no estar present en la Comissió
Informativa Sociocultural  no pot la informar. Ofereix a la senyora Suñer Tormo
que puga demanar tota la informació en el Departament.

• Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, pregunta a Marco Antonio
Sanchis Fernández, regidor delegat de Joventut, per què només s'ha donat  una
ajuda a associacions juvenils.

Marco Antonio Sanchis Fernández explica que només es va donar una ajuda
perquè l'Associació Atalaya va ser l'única que es va presentar en el termini i
amplia que després queden les col·laboracions concretes.

• Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal Socialista,  pregunta a Vicente
Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, quines mesures s'han pres
en relació amb La  Posada del Pescado.

Vicente Parra Sisternes,  diu que s'ha comunicat l'ordre d'execució  en 48 hores i
enfront de  la seua desatenció s'ha  procedit a l'execució subsidiària. Explica que
el carrer Vallés estarà obert.

• Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal Socialista, pregunta a Vicente Parra
Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme,  per què s'ha retardat dos anys
la recepció de les obres en la urbanització del Palasiet. Què ocorre amb els
problemes entre ADIF i Iberdrola perquè es connecte el subministrament elèctric
i quins problemes existeixen en la vella estació del Ferrocarril.

Vicente Parra Sisternes, respon, en primer lloc, que l'Ajuntament no s'ha
retardat, en tot cas serà l'urbanitzador. En segon lloc, que els transformadors del
Palasiet no estan en zona de  domini ferroviari, s'està dialogant amb ADIF i s'ha
instat l'urbanitzador a realitzar gestions per a solucionar els problemes que
puguen existir. I en tercer lloc, l'autorització d'ADIF per a l'estació vella del
ferrocarril està exclusivament en la taula del propi ADIF i també insta el senyor
regidor a realitzar gestions per a solucionar-ho.
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• Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista pregunta al Sr. Alcalde per la
factura del lloguer de cotxes del concert d'Elton John i si queda alguna factura
per pagar.

El Sr. Alcalde-President respon que no sap si queda alguna cosa, considera que
va ser un orgull que a Xàtiva vinguera un cantant com Elton John cofinançat per
la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i l'Ajuntament.

• Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, pregunta a José Antonio
Vidal Piquer, regidor delegat de Trànsit i Seguretat Ciutadana, per la
peatonalització del nucli antic i  si el projecte s'ha enviat a patrimoni.

José Antonio Vidal Piquer  respon que s'està a l'espera dels permisos per a
realitzar els primers sondejos del terreny.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, li diu al Sr. Vidal Piquer que
existeixen més de cent firmes de veïns i comerciants del nucli antic que
denuncien falta d'informació, comunicació i rebutgen el projecte de
peatonalització. Prega que es produïsquen reunions abans de l'aprovació del pla
de mobilitat.

El Sr. Alcalde respon que l'Ajuntament no actuarà sense comptar amb els veïns i
comerciants.

José Antonio Vidal Piquer  manifesta que la informació es donarà en el seu degut
moment.

• Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, pregunta al Sr. Alcalde si
pensa realitzar un nou acte d'entrega de claus als nous propietaris de les
Vivendes de Protecció Pública.

El Sr. Alcalde respon que quan se'n vaja el Sr. Rodriguez Zapatero que ha estat
el culpable de la crisi i de la demora en la construcció i entrega de les vivendes.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   tretze hores i quinze 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,


