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A  la Ciutat de Xàtiva, a les onze hores i set minuts del dia sis de novembre de dos
mil nou, 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 a fedatari.

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. 12, DE 2 D'OCTUBRE
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.

 Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, proposa que s'esmene
l'error constant en la pàgina 6 de l'acta i on diu 600.000 € diga 1.600.000 €.

I no havent-se formulat més objeccions, per unanimitat dels vint-i-un
membres s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada
el dia 2 d’octubre de 2009.

2n. EXP. NÚM. 639/2009, SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT LABORAL
D'ARMANDO VILA GARCíA: RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ

Vist l'informe que emet la Secretaria General sobre l'assumpte epigrafiat, del
tenor literal següent:

“INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL

S'emet el present informe segons allò que s'ha preceptuat en l'article 3.c) del
Reial Decret 1174/1987, de 19 de setembre, sobre règim jurídic dels funcionaris
d'habilitació nacional.

ASSUMPTE: RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ACORD MUNICIPAL
SOBRE COMPATIBILITAT DE L'EMPLEAT MUNICIPAL  ARMANDO VILA GARCÍA

INTERESSADA: CRISTINA SUÑER TORMO, PORTAVEU DEL GRUP BLOC
NACIONALISTA VALENCIÀ

ANTECEDENTS
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Per acord del Ple d'aquesta corporació, en sessió celebrada el 7 d'agost de 2009, es
va aprovar l'assumpte inclòs en l'Ordre del Dia relatiu a la sol·licitud de compatibilitat
de l'empleat municipal Armando Vila García.

Contra aquest acord s'ha interposat, per mitjà de l’escrit número 18623 de 12-08-
2009, recurs de reposició per la regidora Cristina Suñer Tormo, portaveu del grup
polític municipal Bloc Nacionalista Valencià, per motius següents:
1. La Comissió Informativa de Règim Interior, en la qual es va dictaminar l'esmentat

assumpte, va ser celebrada el 6 d'agost de 2009, sense que es convocara la
regidora recurrent, que forma part de la mateixa.

2. En conseqüència sol·licita la nul·litat de l'esmentat acord plenari, així com de la
Comissió Informativa de Règim interior, celebrada el 6 d'agost de 2009.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

Respecte a la nul·litat de la Comissió Informativa

L'article 80 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,
relatiu al Ple però d'aplicació també a les convocatòries de les comissions
informatives disposa que  “les convocatòries corresponen a l'alcalde o president de
la corporació o al president de la Comissió i hauran de ser notificades als membres
de la Comissió o, si és el cas, als grups municipals amb una antelació de dos dies
hàbils, excepte les urgents. En tot cas, s'acompanyarà l'ordre del dia”.

Efectivament, tal com manifesta la recurrent, no consta en l'expedient que es
practicara la notificació de la convocatòria, per la qual cosa hem de concloure que
aquesta convocatòria i, en conseqüència, la Comissió Informativa de Règim Interior
celebrada el 6 d'agost de 2009 és nul·la de ple dret.

L'article 62.1.e) de la Llei 30/1992 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu, disposa que són nuls de ple dret els
actes de les administracions públiques dictats prescindint totalment i absolutament
del procediment legalment establert o de les normes que contenen les regles
essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.

En conseqüència, a judici del funcionari informador, ha d'estimar-se el recurs quant
a la nul·litat de la Comissió Informativa de Règim Interior de data 6 d'agost de 2009
i, per tant, dels dictàmens en ella adoptats.

Respecte a la nul·litat de l'acord plenari

Hem d'analitzar si la nul·litat de la referida Comissió i, en concret, del dictamen
favorable a la compatibilitat d’Armando Vila, comporta la nul·litat de l'acord plenari
adoptat en la sessió ordinària celebrada el 7 d'agost de 2009.

En principi, tenint en compte que la nul·litat és una situació genèrica d'invalidesa de
l'acte jurídic, que provoca que un acte administratiu deixa de desplegar els seus
efectes jurídics, retrotraient-se al moment de la seua celebració, podríem concloure



4

afirmant que la nul·litat del dictamen afecta l'acord plenari que posteriorment
s'adopta basant-se en aquest dictamen nul.

Ara bé, l'acord plenari objecte de recurs va ser inclòs en l'Ordre del Dia sense que,
en el moment de la convocatòria, existira cap dictamen sobre el mateix, per la qual
cosa l'alcalde va fer ús de la facultat que li confereix el Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les entitats locals:

En efecte, si bé l'apartat 2n de l'article 82 disposa que en ordre del dia del Ple
només poden incloure's els assumptes que hagen estat prèviament dictaminats,
informats o sotmesos a consulta de la Comissió Informativa que corresponga,
l'apartat 3r afegeix que “l'alcalde o president, per raons d'urgència degudament
motivada, podrà incloure en l'ordre del dia, a iniciativa pròpia o a proposta d'algun
dels portaveus, assumptes que no hagen estat prèviament informats per la
respectiva comissió informativa, però en aquest supòsit no podrà adoptar-se cap
Acord sobre aquests assumptes sense que el Ple ratifique la seua inclusió en l'ordre
del dia...”

El Ple, abans d'entrar a debatre l'assumpte, en compliment d’aquest precepte, va
aprovar per díhuit vots a favor i dos vots en contra, la ratificació de la inclusió de
l'assumpte en l'ordre del dia. En conseqüència, pot afirmar-se que l'esmentat acord
plenari no està viciat per la nul·litat del dictamen, alhora que el tràmit seguit per a la
inclusió i aprovació del mateix va ser el previst en l'article 82.3 del ROF, és a dir,
independentment que se celebrara una Comissió Informativa el dia anterior i, en
conseqüència, de l'existència de dictamen, sense que res s'haja al·legat en el recurs
de reposició sobre la procedència o no de la urgència a tractar l'assumpte.

La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia de 14 de maig de 2008,
diu: “assentat l'anterior, i donant per cert com es diu, que amb anterioritat als plens
citats no va haver-hi informe de la Comissió Consultiva encara que l'assumpte sí es
va sotmetre a informe de la mateixa, en qualsevol cas tal "defecte formal" ha
d'entendre's "esmenat" atenent a dos tipus de consideracions, una de fons i una
altra de forma.
Quant a la de fons, per quant encara que l'informe de la comissió haguera estat
negatiu, no sent vinculant, no condicionaria la decisió del Ple, en tot cas, no podria
contenir altres motius d'oposició que els que reiteradament han estat exposats pels
demandants en les seues al·legacions i sol·licituds d'informes jurídics, així com en el
si dels dos Plens celebrats, per la qual cosa quant al fons, el Ple va tenir suficient
coneixement, no sols de les postures enfrontades sinó de la valoració que va
determinar que als uns i als altres mereixia la proposta.
Des del punt de vista formal, la falta d'informe, que no de consulta, per part de la
Comissió Informativa, va ser precisament la que va determinar que, en aplicació del
que preveu l'art. 82.3 del RD 2568/86, de 28 de novembre, s'adoptara la decisió
d'incloure l'esmentada proposta per a aprovació en l'ordre del dia d'ambdós Plens,
adduint raons d'urgència, raons que no van ser altres que les que figuren en les
corresponents actes (…)

En tot cas, haurà de complir el que disposa l'article 126.2 del ROF, a tenor del qual,
“en supòsits d'urgència, el Ple o la Comissió de Govern, podrà adoptar acords sobre
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assumptes no dictaminats per la corresponent Comissió informativa, però, en
aquests casos, de l'acord adoptat haurà de donar-se compte en la Comissió
Informativa en la primera sessió que se celebre”

CONCLUSIÓ

Per tot l'anteriorment exposat, el funcionari que subscriu proposa:

1. L'estimació del recurs de reposició objecte del present informe quant a la nul·litat
de la Comissió Informativa de Règim Interior, celebrada el 6 d'agost de 2009, alhora
que ha quedat acreditat en l'expedient la falta de convocatòria de la regidora
recurrent, que forma part de la mateixa.

2. La desestimació del recurs de reposició objecte del present informe quant a la
nul·litat de l'acord plenari impugnat, atés que el mateix es va incloure en l'Ordre del
Dia i es va aprovar seguint el procediment previst en l'article 82.3 del ROF.”

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior i
Seguretat Ciutadana de 7 d'octubre de 2009.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Socialista, manifesta que
l'assumpte demostra que el president de la Comissió Informativa es va mostrar poc
correcte ja que aquesta comissió va haver de repetir-se per defectes en la
convocatòria  malgrat haver estat negat per aquest; al marge de la repetició de la
comissió  considera que la compatibilitat d’Armando Vila  és una martingala per a
facilitar-li l'activitat privada a una persona concreta, deferència que no es té amb
altres treballadors; considera que s'està realitzant un nombre ingent de tràmits per a
poder  donar una compatibilitat a algú que no és més que un treballador de
confiança, amb la qual cosa la compatibilitat és encara més incorrecta; sol·licita que
es controle treballadors que treballen en el sector privat no podent fer-ho segons la
relació de llocs de treball. Acaba la seua intervenció manifestant que votarà en
contra ja que la proposta no té lògica.

 Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista manté la seua posició en
contra ja que no té sentit tractar com a funcionaris vertaders càrrecs de confiança;
es neguen pròrrogues de jubilació a uns i es donen compatibilitats a altres, la qual
cosa considera discriminatòria; no vol participar en això ja que tot fa presagiar que el
càrrec de confiança acabarà sent funcionari.

 José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans,  manifesta
respecte a la convocatòria de la Comissió Informativa, que no va mentir, que va dir
allò que se li va informar per part de la secretària de la Comissió, mai s'ha negat a
convocar cap comissió i sempre ha ordenat que es convoque correctament.
Respecte a  Armando Vila considera que és un bon treballador  que es mereix el
suport de l'Ajuntament en el seu vessant privat i que la seua comesa sempre ha
sigut actuar dins del marc de la Llei.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, diu que perquè la
compatibilitat siga legal s'han hagut de fer equilibris, la qual cosa demostra que hi ha
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funcionaris capaços de signar qualsevol cosa; considera que s'aplica la legalitat de
forma dubtosa.

 Roger Cerdá Boluda del  Grup Municipal Socialista manifesta que no es pot
tractar igual el funcionari que el personal de confiança; el temps els acabarà donant
la raó.

El Sr. Alcalde-President manifesta que Armando Vila és una gran persona i
un gran professional  ja que l'única cosa que pretén és desenvolupar una activitat
com a advocat i abaixar-se el sou en la condició d'empleat públic.

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 del Grup Municipal Socialista i els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Primer.  Estimar del recurs de reposició objecte del present informe quant a la
nul·litat de la Comissió Informativa de Règim Interior, celebrada el 6 d'agost de
2009, alhora que ha quedat acreditat en l'expedient la falta de convocatòria de la
regidora recurrent, que forma part de la mateixa.

Segon. La desestimació del recurs de reposició objecte del present informe
quant a la nul·litat de l'acord plenari impugnat, atés que el mateix es va incloure en
l'Ordre del Dia i es va aprovar seguint el procediment previst en l'article 82.3 del
ROF.

Tercer. Notificar el present acord a la  regidora del Grup Municipal BLOC i al
regidor delegat de Règim Interior.

3r. EXP. NÚM. 753/2009, SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT LABORAL
DE  JAVIER MARTÍN OLIVARES COM A PROFESSOR ASSOCIAT A LA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Vist l'escrit de 17 de setembre de 2009 presentat per Arturo Javier Martín
Olivares, economista de la Plantilla de Personal Funcionari d'aquest Ajuntament, en
el qual sol·licita se li concedisca la compatibilitat laboral per a exercir de professor
associat a la Universitat Politècnica de València, Escola Politècnica Superior d'Alcoi,
en horari de vesprada els dimarts de 18 a 21 hores i els dijous de 18 a 21 hores.

Vist l'informe  conjunt que emet la Vicesecretaria i la Direcció d'Àrea de
Règim Interior d'1 d'octubre de 2009, del tenor literal següent:

“ANTECEDENTS

Javier Martín Olivares, Economista de la Plantilla de Personal Funcionari
d'aquest Ajuntament, ha presentat escrit de data 17 de setembre de 2009, on
sol·licita se li concedisca la compatibilitat laboral per a exercir de professor associat
a la Universitat Politècnica de València, Escola Politècnica Superior d'Alcoi, en
horari de vesprada. Sent l'horari a realitzar per l'interessat serà els dimarts de 18 a
21 hores i els dijous de 18 a 21 hores.
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CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

La qüestió de les incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques ve regulada en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, de la
mateixa denominació, i configurada en aquesta Llei com un principi general, a què
es troba subjecte el personal comprés en l'àmbit d'aplicació de la mateixa i que és
l'enumerat en l'article 2n-1, el paràgraf c d’aquest) es refereix “al personal al servei
de les corporacions locals i dels Organismes que en depenguen”.

Que d'acord amb aquest principi general, s'estableixen en aquesta Llei les
normes següents:

A). Normes relatives a incompatibilitats per a l'exercici d'una segona activitat
en el sector públic.

1. El personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà
compatibilitzar les seues activitats amb l'exercici, per si o mitjançant substitució, d'un
segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic, excepte en els supòsits
previstos en la mateixa (article 1r-1 de la Llei 53/1984).

2. Tals supòsits són els previstos 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).

3. El personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà
percebre, excepte en els supòsits previstos en la mateixa (els mencionats en
l'apartat 2n anterior), més d'una remuneració amb càrrec als pressupostos de les
administracions públiques i dels ens, organismes i empreses que en depenguen;
entenent-se per remuneració qualsevol dret de contingut econòmic derivat,
directament o indirectament, d'una prestació o servei personal, siga la seua quantia
fixa o variable i la seua meritació periòdica o ocasional (article 1r-2 de la Llei
53/1984).

4. El personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà exercir
activitat consistent en l'exercici, per si o personal interposada, de càrrecs de tot
tipus, en empreses o societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis, o amb participació
o aval del sector públic (article 12-1-c de la Llei 53/1984).

B). Normes relatives a incompatibilitats per a l'exercici d'una segona activitat
en el sector privat.

1. 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, siguen 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 (article 11-1 de la Llei 53/1984).
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2. El personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà exercir
activitats privades, incloses les de caràcter professional, siga per compte propi o
sota la dependència o al servei d'entitats o de particulars, en els assumptes en què
estiga intervenint, hagen intervingut en els dos últims anys o haja d'intervindre per
raó del lloc públic (article 12-1-a de la Llei 53/1984).

3. 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 (article 14 de la Llei 53/1984).

C) Normes relatives a incompatibilitats per a l'exercici d'una segona activitat
tant en el sector públic com en el sector privat.

1. En tot cas, l'exercici d'un lloc de treball pel personal inclòs en l'àmbit
d'aplicació d'aquesta Llei serà incompatible amb l'exercici de qualsevol càrrec,
professió o activitat, públic o privat, que puga impedir o menyscabar l'estricte
compliment dels seus deures o comprometre la seua imparcialitat o independència
(article 1r-3 de la Llei 53/1984).

2. 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 que 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).

3. L'incompliment del que disposen les disposicions de la Llei 53/1984
(citada) serà sancionat conforme al règim disciplinari d'aplicació, sense perjudici de
l'executivitat de la incompatibilitat en què s'haja incorregut (article 20 d’aquesta Llei).

Entre els supòsits en què el personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'aquesta
Llei pot compatibilitzar les seues activitats amb l'exercici d'un segon lloc de treball en
el sector públic està, d'acord amb el que disposa l'article 3r-1 de la Llei 53/1984, el
d'aquells casos en què, per raó d'interés públic, es concedisca prèvia i expressa
autorització de compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat en aquest sector,
que només podrà prestar-se en règim laboral, a temps parcial i amb duració
determinada, en les condicions establertes per la legislació laboral i sense que
l'autorització de compatibilitat supose modificació de la jornada de treball i horari
dels dos llocs, a l'estricte compliment de la qual es condiciona aquesta autorització
de compatibilitat.

La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, modifica
en la seua Disposició Final Tercera l'apartat primer de l'article 16 de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, que queda redactat de la manera següent:

“No podrà autoritzar-se o reconéixer-se compatibilitat al personal funcionari,
al personal eventual i al personal laboral quan les retribucions complementàries que
tinguen dret a percebre de l'apartat b) de l'article 24 del present Estatut incloguen el
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factor d'incompatibilitat al retribuït per aranzel  i al personal directiu, inclòs el
subjecte a la relació laboral de caràcter especial d'alta direcció.”

No obstant això, l'entrada en vigor d'aquest apartat 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 la denegació de compatibilitats continuarà regint-se per l'actual
normativa.

PROPOSTA D'ACORD

En conseqüència, i tenint en compte que la pretensió de l'interessat, s'inclou
entre les excepcions a la prohibició general de compatibilitat prevista en la Llei
53/1984, en l'article 3r, els funcionaris que subscriuen proposen l'autorització de la
compatibilitat d’Arturo Javier Martín Olivares per a l'exercici de les seues funcions
com a economista d'aquest Ajuntament i les de professor associat a la Universitat
Politècnica de València, Escola Politècnica Superior d'Alcoi, en horari de vesprada.”

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior i Seguretat de 7
d'octubre de 2009.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta estar a favor en
tractar-se d'un supòsit clarament permés per la Llei.

 Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, també manifesta estar a
favor.

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

Primer. Estimar la sol·licitud i, en conseqüència autoritzar la compatibilitat
d‘Arturo Javier Martín Olivares per a l'exercici de les seues funcions com a
economista d'aquest Ajuntament i les de professor associat a la Universitat
Politècnica de València, Escola Politècnica Superior d'Alcoi, en horari de vesprada.

Segon. Notificar el present acord a l'interessat i donar-ne compte al regidor
delegat de Recursos Humans i al regidor delegat d'Hisenda.

4t. EXP. NÚM. 788/2009, PLA D'AVALUACIÓ I DE RACIONALITZACIÓ DE
LA PLANTILLA DE PERSONAL: SUPRESSIÓ DE PLACES DE LA PLANTILLA
DE PERSONAL FUNCIONARI

Mitjançant un acord plenari de 8 de maig de 2009, es va aprovar el denominat
Pla d'Avaluació i Racionalització de la Plantilla de Personal, amb la finalitat d'ajustar
de manera previsora el personal disponible a les necessitats d'organització, tenint en
compte que la nova realitat organitzativa i econòmica fa necessari un nou
plantejament de l'estructura dels recursos humans d'aquest Ajuntament.

De tal forma que el referenciat Pla, en el seu apartat “4. Mesures en
cadascun dels àmbits afectats”, contempla una sèrie de mesures i d’actuacions que
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afecten les distintes àrees d'aquesta Administració, i concretament en el que afecta
el grup de neteja en la seua totalitat és necessari un reajustament funcional en el
mateix grup de classificació professional que possibilite una millora en la prestació
dels serveis de la corporació, contribuint  a la consecució de l'eficàcia en la prestació
dels serveis i de l'eficiència en la utilització dels recursos econòmics disponibles
mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius i la seua millor distribució,
promoció professional i mobilitat.

A aquests efectes, les funcions dels llocs de personal de custòdia i de
conservació es poden dur a terme pel personal de l'àmbit afectat que pot exercir les
tasques de conserge en diferents edificis i serveis municipals.

D'acord amb el que preveu l'article 69 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, articles 21, 37 i ss. del Decret Legislatiu de 24
d'octubre de 1995, del Consell de la Generalitat Valenciana pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana  i 60 del Reglament General
d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de
Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració
General de l'Estat de 10 de març de 1995, que té caràcter supletori per als
funcionaris de les administracions publiques autonòmica i local d'acord amb el que
disposa l'article 1r-3 del mateix, es procedeix a la:

- Assignació de les funcions pròpies de la plaça de conserge, escala
d'administració general, subescala subalterna, subgrup AP,  de la  funcionària titular
de la  plaça de netejadora, que se suprimeix conforme a l'apartat 4 del citat Pla, sent
la titular de la mateixa AMPARO P. CORTS TOLSA

- Assignació de les funcions pròpies de la plaça de conserge, escala
d'administració general, subescala subalterna, subgrup AP,  de la  funcionària titular
de la  plaça de netejadora, que se suprimeix conforme a l'apartat 4 del citat Pla, sent
la titular de la mateixa AMPARO PELEGERO ARNAU

- Assignació de les funcions pròpies de la plaça de conserge, escala
d'administració general, subescala subalterna, subgrup AP,  de la  funcionària titular
de la  plaça de netejadora, que se suprimeix conforme a l'apartat 4 del citat Pla, sent
la titular de la mateixa DESAMPARADOS RIZO QUILIS

- Assignació de les funcions pròpies de la plaça de conserge, escala
d'administració   general, subescala subalterna, subgrup AP,  de l'empleada que
ocupa la  plaça de netejadora, que se suprimeix conforme a l'apartat 4 del citat Pla,
sent la titular de la mateixa JOSEFA SIMON VIDAL

- Assignació de les funcions pròpies de la plaça de conserge, escala
d'administració general, subescala subalterna, subgrup AP,  de l'empleada que
ocupa la  plaça de netejadora, que se suprimeix conforme a l'apartat 4 del citat Pla,
sent la titular del mateix SOFIA BONO MAÑEZ

- Assignació de les funcions pròpies de la plaça de conserge, escala
d'administració general, subescala subalterna, subgrup AP,  de l'empleada que
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ocupa la  plaça de Netejadora, que se suprimeix conforme a l'apartat 4 del citat Pla,
sent la titular del mateix MARIA NIEVES VILA TOMÁS

Tenint en compte el que disposen els articles 72, 73 i 81 de la Llei 7/2007, de
12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, especialment l'article 83.2 on es
disposa que les administracions públiques podran assignar al seu personal funcions,
tasques o responsabilitats diferents de les corresponents al lloc de treball que
exercisquen sempre que resulten adequades a la seua classificació, grau o
categoria, quan les necessitats del servei ho justifiquen sense minva en les
retribucions.

Vist l'escrit de 17 de juliol de 2009 en el qual per part de les treballadores
afectades es manifesta la voluntat d'assumpció de les funcions i els horaris
corresponents als diferents llocs de treball i que per part de la corporació es
considera que per a dur a terme les previsions del Pla en aquest àmbit la mesura
més adequada és la plantejada a les treballadores, sense que siga necessari
establir concurs de mèrits per a la provisió dels llocs.

 Atés que per les dues parts, empleades públiques i regidor delegat, s'acorda
l'assumpció de les funcions de conserge en els diferents serveis descrits, així com
l'adscripció de cadascuna les treballadores als mateixos, sense perjudici del que
disposen els articles 73 i 81 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

Està pendent de formalitzar les esmentades assignacions previstes en el Pla
citat.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior i Seguretat de 7
d'octubre de 2009.

Obert debat, Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta
que ja va mostrar els seus dubtes respecte a les places a suprimir i  al canvi de
funcions que s'ha realitzat;  en l'expedient es barregen places de funcionaris i de
laborals; la provisió s'ha realitzat sense mediar concurs de mèrits quan, en el seu
moment, el regidor va manifestar que es faria aquest concurs; això significa que no
s'ha donat opció a altres treballadors de l'Ajuntament a optar a llocs que podrien
interessar-los el que demostra que l'equip de govern no és fiable. Diu que mantindrà
la seua abstenció ja que queda clarament demostrat que hi ha empleats de primera i
de segona, amb evidència de tracte discriminatori.

 Roger Cerdá Boluda, del  Grup Municipal Socialista manifesta que, en primer
lloc, la decisió de suprimir les places de neteja implica l'ampliació del contracte de
neteja i, en no haver estat avaluat econòmicament, desconeix que puga resultar
avantatjós; i, en segon lloc, quant a l'assignació de les places de conserge no s'ha
seguit cap criteri, s'ha deixat fora el Col·legi Martínez Bellver i a mitja jornada altres
dos col·legis; sol·licita explicacions respecte d'això.

 José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans, explica que
l'acord contempla la supressió de places no la reassignació; l'adscripció de places
està feta, com a prioritat màxima, escoltant els interessats. El col·legi Martínez



12

Bellver té conserge  des de hui, tots els col·legis ja tenen conserge; tot s'ha fet
segons les peticions dels directors de col·legis i atenent les preferències dels
treballadors i dels sindicats.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, diu que l'informe fa
referència a llocs de funcionaris que ocupen laborals; li sembla incorrecte que
s'hagen repartit les places consensuadament però sense possibilitat per a altres
treballadors.

 Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, manifesta que sembla
evident, conforme al tenor literal de l'acord, que s'està reassignant a treballadors; es
congratula que el col·legi Martínez Bellver tinga conserge, encara que falten altres
per completar.

 José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recurs Humans, diu que la
reassignació no està tancada perquè falta una treballadora.

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 del Grup Municipal Bloc) i set abstencions (les set abstencions
dels regidors del Grup Municipal Socialista) ACORDA:

Primer. Suprimir sis places de netejadora, escala administració especial,
subescala serveis especials, classe personal d'oficis, d'acord amb el que disposa
l'apartat quart del Pla d'Avaluació i Racionalització de la Plantilla de Personal citat.

Segon. Assignar a les empleades públiques afectades les funcions, tasques i
responsabilitats de la plaça de conserge, escala d'administració general, subescala
subalterna,  subgrup AP, d'acord amb les previsions contingudes en el Pla
d'Avaluació i Racionalització de la Plantilla de Personal.

Tercer. Declarar que les assignacions de funcions que s'acorden són
conseqüència del Pla d'Avaluació i Racionalització de la Plantilla de Personal, del
qual el present acord no és més que el desenvolupament de les actuacions,
mesures i previsions que es contenen en el mateix i quantes pogueren derivar-se
per a la correcta optimització  dels recursos humans de la corporació.

Quart. les assignacions de funcions de què es tracta s'acorden sense
perjudici de les mesures previstes en el Pla d'Ocupació 2007.

Cinqué. Notificar el present acord a les interessades i donar-ne compte al
regidor delegat de Recursos Humans, als responsables dels Departaments de
Museu, Casa de Cultura, Arxiu, Educació i Gestió de personal , respectivament.

5é. EXP. NÚM. 694/2009, PER A LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2010

Donat compte dels antecedents de l'expedient instruït pels serveis
administratius de l'Àrea d'Economia i Hisenda, per a la modificació de les
ordenances Fiscals per al pròxim exercici econòmic de 2010.

La proposta de l'equip de govern suposa, amb caràcter general la congelació
de les taxes, modificant-se  l'ordenança de l'ocupació de via pública, per a aplicar-la
a les entitats financeres amb caixers recaients a façanes, i per a considerar que el
període d'ocupació amb taules i cadires és amb caràcter anual, excepte el mes
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d'agost. Així mateix es modifica la quota tributària en les llicències d'obra, que passa
a ser un percentatge del 0,5% del cost de l'obra, amb una quantitat mínima.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes,
de data 29 d'octubre, en el qual s'exposa la proposta de modificació per a
cadascuna de les ordenances, que es concreta en:

La proposta de l'equip de govern per a la modificació de les ordenances
fiscals per a l'exercici 2010, és la següent:
Taxa per aprofitament especial de la via pública.

S'aplica una tarifa de 500 €/any a les entitats financeres que tenen caixers
amb accés director des de la via pública, així mateix es modifica el període
d'ocupació de via pública amb taules i cadires, que serà anual.
Taxa per llicències urbanístiques.

Es modifica la quota tributària que passa a ser el 0,5% del cost real i efectiu
de les obres, amb un mínim de 31,31 € per a obres menors, i 155,62 € per a obres
majors.

Considerant la normativa legal establerta a aquest efecte, en els articles 15 i
següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.

Vist que l'expedient ha estat fiscalitzat de conformitat per la interventora.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que aquestes
mesures haurien d'haver-se pres l'any 2008; està a favor de la congelació de taxes,
però considera que hauria de congelar-se o de paralitzar-se  la revisió cadastral ja
que suposa una pujada anual important encara que el tipus es congele.

El Sr. Alcalde manifesta que és il·legal paralitzar l'actualització dels valors
cadastrals  una vegada aprovada la revisió del cadastre i l'actualització dels valors
és decennal; sol·licita mesures d'estalvi i de contenció de la despesa, en general,
des de despesa corrent a despesa de personal  i fins i tot en indemnitzacions de
càrrecs electes.

 Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, diu que en anys anteriors
l'Ajuntament ha aprovat pujades de taxes aplicant el IPC de setembre a setembre,
amb pujades molt per damunt del IPC interanual; enguany com el IPC és negatiu en
compte d'abaixar-lo es congela; en realitat hi ha una pujada dels impostos respecte
al nivell de vida; si hi haguera voluntat d'ajudar a superar la crisi es reduiria el tipus
impositiu de l'IBI i s’utilitzaria les possibilitats  que dóna la Llei d'Hisendes locals  per
ajornar deutes. Pregunta per què s'incrementa precisament ara la taxa per llicència
d'obres.

El Sr. Alcalde aclareix que està d'acord amb congelar impostos i amb reduir la
plantilla; es gasta quan hi ha ingressos i quan no  hi ha no es gasta; l'IBI el 1995  era
d'un 0,75 mentres que amb el govern actual s'ha abaixat al 0,62; València i altres
ajuntaments poden abaixar el tipus de l'IBI perquè estan molt per dalt de Xàtiva. La
situació per al 2010 és molt preocupant ja que cal tornar a l'estat 500.000 € per les
males previsions Pressupostàries que afecten el  Fons de Compensació; a més per
al 2010 les previsions són d'un descens del 18,6 % en aquesta participació, això
evidencia una situació pràctica de bancarrota.  Entén l'alcalde que cal reduir
despeses però considera que no es pot proposar una reducció d'ingressos que
acoste en una vertadera fallida d'un Ajuntament caracteritzat pel seu rigor
pressupostari; la situació de Xàtiva no permet més marge fiscal.
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Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc,  diu que el que ha sol·licitat
és que s'estudien les seues propostes; considera que la culpa també  és dels partits
majoritaris que no tenen un sistema de finançament definit.

 Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista considera que la
intervenció del Sr. Alcalde constitueix una barreja de conceptes i un exercici de
demagògia; que altres municipis ho facen malament no significa que Xàtiva no ho
puga fer bé; El Govern Central ha reduït la participació en tributs de l'Estat però ha
creat el Fons d'Inversió Local que el compensa. Prega que l'alcalde deixe la
demagògia i s'ocupe dels problemes dels xativins.

L'alcalde-president manifesta que no es poden barreja els ingressos corrents
de la participació  en tributs de l'Estat amb el Fons d'Inversió Local que només
finança inversions.

L'Ajuntament en Ple, dotze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i els
onze vots dels regidors del Grup Municipal Popular), set vots en contra (els set vots
dels regidors del Grup Municipal Soalista) i dues abstencions (les dues abstencions
dels regidors del Grup Municipal Bloc), ACORDA:

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals, que
en la seua nova redacció, per a cadascun dels tributs, queda de la manera següent:

Taxa per aprofitament especial de la via pública
Art. 5é. La tarifa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança és la

següent:
1. Ús comú.
…
El pagament de la taxa dóna dret a l'ocupació de la via pública durant tot l'any

excepte el mes d'agost
Fira d'agost. Tot el mes d'agost.
….
1.3 Per la instal·lació de caixers automàtics
Per cada caixer amb accés directe des de la via pública, per any …500 €

Taxa per llicències urbanístiques
Art. 5é. Base imposable.
Constitueix la base imposable el cost real i efectiu de les obres, instal·lacions

o construccions
Art. 6é. Quota tributària.
1. La quota tributària a exigir es determinarà en funció d'aplicar al cost real i

efectiu de l'obra el percentatge del 0,5%
Amb un mínim de 31,31 € per a les obres menors i nucli antic i de 155,62 €

per a l'obra major.
Segon. El present acord, de caràcter provisional, de conformitat amb allò que

s'ha preceptuat en l'article 17 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
locals, haurà de sotmetre's a informació pública durant trenta dies en el tauler
d'anuncis de la corporació i en el Butlletí Oficial de la Província, durant el terme del
qual podrà examinar-se l'expedient i presentar-se les reclamacions que s'estimen
oportunes. Finalitzat el tràmit d'exposició pública, si no s'hagueren presentat
reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional.
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Tercer. Comunique's el present acord als directors d'Àrea i a l'Oficina
Pressupostària per a la seua tramitació i efectes.

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 493 al 553 (corresponent al mes d'octubre de 2009)
De tot això, queda el Ple assabentat.

7é. DESPATX EXTRAORDINARI.

 El Grup Socialista sol·licita declaració d'urgència per a passar a tractar el
present assumpte no inclòs en l'Ordre del Dia.

7é.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A
FAVOR DE LA PROPOSTA D'INICIATIVES A IMPULSAR EN EL FONS ESTATAL
PER A L'OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL

S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció, amb número de registre d'entrada
24500, de 5 de novembre, de Roger Cerdá Boluda,  portaveu del grup municipal
Socialista,  del següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre va crear el FONS ESTATAL
D'INVERSIÓ LOCAL dotat amb 8.000 milions d'euros i que es va destinar a finançar
obres realitzades pels ajuntaments. Aquests Fons, emmarcats dins del Pla E que va
posar en marxa el Govern d'Espanya, ha suposat la major mobilització de recursos a
favor   dels municipis amb dos objectius bàsics, crear ocupació i millorar les
dotacions i equipaments dels nostres municipis.

En data de hui, la valoració d'aquest FEIL no pot ser més positiva, ja que dels
8.115 ajuntaments existents, en són 8.108 els que han presentat un total de 30.903
projectes i les obres executades han donat ocupació a 418.528 persones.

A més de destacar aquest extraordinari balanç, cal mencionar que l'èxit
demostrat en la gestió del Fons evidencia sens dubte que l'administració electrònica
és una realitat a l'abastiment de totes les entitats locals.

Per això, el Govern d'Espanya ha tornat a confiar en els ajuntaments i ha
aprovat en  data 30 d'octubre de 2009 el Reial Decret Llei pel qual es crea el Fons
Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local, dotat amb 5.000 milions d'euros i
destinat, com la seua pròpia denominació indica a finançar inversions realitzades
pels ajuntaments que siguen generadors d'ocupació a curt termini així com
actuacions de competència municipal que contribuïsquen a la sostenibilitat
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econòmica, social i ambiental. Segons el que marca la normativa aprovada, a la
nostra ciutat li corresponen un total de 3.174.357,00 €.

Tenint en compte la finalitat de les actuacions a finançar amb càrrec al Fons
Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local es deuria involucrar els col·lectius  de
ciutadans i l'entramat associatiu dels municipis perquè a través de la participació
ciutadana es puguen proposar iniciatives a impulsar pel FEIL 2010.

Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Municipal Socialista proposa per a la
seua aprovació al Ple de l'Ajuntament la següent:

PROPOSTA D'ACORD

1r. Invitar tots els agents socials de la ciutat (associacions veïnals, col·lectius
socials, medi ambientals i educatius, sindicats, organitzacions empresarials, etc.)
que realitzen propostes d'actuació  que siguen generadores d'ocupació i que
contribuïsquen a la sostenibilitat econòmica, social, tecnològica i ambiental.

2n. Que l'Ajuntament valore i prenga en consideració aquelles iniciatives
proposades que puguen ser impulsades pel Fons Estatal per a l'Ocupació i la
Sostenibilitat Local i que estiguen enquadrades en l'objecte i en la finalitat del
mateix.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta estar a favor de
la urgència de la moció.

 Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, diu que l'equip
de govern està treballant diàriament en aquest tipus  de projectes  i ho fa donant
participació als òrgans sectorials consultius i a les propostes dels grup polítics per la
qual cosa no considera urgent la moció.

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

Únic. No declarar la urgència de la moció presentada  pel Grup Municipal
Socialista a favor de la moció a favor de la proposta d'iniciatives a impulsar en el
Fons Estatal  per a l'ocupació i la Sostenibilitat Local.

7é.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
CONTRA L'APROVACIÓ DE L'ARTICLE 102 DEL PROJECTE DE LLEI
D'ACOMPANYAMENT DE LA LLEI DE  PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT

S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció, amb número de registre d'entrada
24501, de 5 de novembre, per Roger Cerdá Boluda,  portaveu del grup municipal
Socialista,  del següent tenor literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El Govern Valencià va aprovar el projecte  de la Llei d'Acompanyament dels
Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2010, que actualment es troba en
tràmit d'estudi i de debat en les Corts Valencianes, contemplant una nova mesura
que pot suposar un greu entorpiment a les ja actualment minvades arques
municipals.

L'article 102 d’aquest projecte legislatiu estableix que, en el cas d'obres
públiques executades per la Conselleria d'Infraestructura i Transport (carreteres,
sanejaments, protecció de costos, ports, arquitectura i tramvies …), els ajuntaments
seran els obligats a sufragar, al seu exclusiu càrrec econòmic, els costos dels
treballs de reposició de tots els serveis (aigua, gas, subministrament elèctric,
sanejament, telefonia …) o “determinades actuacions” (concepte indeterminat que
interpretarà en cada cas la Conselleria) que siguen afectats per l'actuació de la
Generalitat.

De fet l'apartat d’aquest article que directament afecta els ajuntaments preveu
expressament que: “els ajuntaments hauran de realitzar  amb caràcter general, les
reposicions de serveis o determinades actuacions sobre els mateixos, necessàries
per a poder escometre les obres públiques que la Conselleria d'Instraestructures
realitze. Aquestes reposicions seran sufragades per l'ajuntament corresponent,
requerint-se l'oportú informe de crèdit concret per l'interventor, abans de la licitació
del projecte d'obres per la Conselleria”.

Els responsables municipals han de tindre en compte que, en molts casos,
algunes obres públiques que realitza la Generalitat comporten enormes despeses
accessòries de reposició de serveis. Com ocorre quan, per exemple, s'ha de
procedir a modificar el traçat de línies elèctriques (d'alta o mitja tensió),  de
conducció de gas, o a les reposicions de subministraments de qualsevol tipus
(aigües potables o de reg, telefonia …), qüestions que, en alguns casos, suposen
imports pròxims al cost de la pròpia obra civil a executar i que amb aquesta
modificació legal haurien d'abandonar els ajuntaments dels termes municipals pels
que discorren aquestes obres públiques.

De materialitzar-se aquesta mesura legal els ajuntaments es poden trobar
davant l'obligació de fer front a enormes despeses no previsibles en tota obra que
execute la Conselleria.

Deixant a banda les valoracions d'estricta justícia material, ha de tindre's en
compte que aquesta modificació legal pot estar suposant “de ‘facto'” una delegació
encoberta i indeguda per part de l'Administració autonòmica valenciana de l'exercici
de competències que li són pròpies, traslladant la responsabilitat als ajuntaments.

Aquesta actuació prevista suposa una infracció de l'article 27.3 de la Llei
7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local espanyol, que impedeix establir
una delegació  forçosa de competències als Ens locals per part de l'Estat o d'una
Comunitat Autònoma, sense establir simultàniament l'oportuna contraprestació
econòmica.

Per tot l'anteriorment exposat, resulta evident la urgència de la presa d'una
posició pública clara per part dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana i de la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), davant de la imminència de
l'entrada en vigor el pròxim 1 de gener, de no instar-se l'oportuna retirada o
modificació d’aquest  articulat.
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En conseqüència, el Grup Municipal Socialista proposa per a la seua
aprovació al Ple de l'Ajuntament la següent:

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER. Instar al govern valencià la retirada de la previsió continguda en
l'article 102 del projecte de la Llei d'Acompanyament dels Pressupostos de la
Generalitat per a l'exercici de 2010 en quant estableix que, en el cas d'obres
públiques executades per la Conselleria d'Infraestructures i Transport, els
ajuntaments seran els obligats a sufragar, al seu exclusiu càrrec econòmic, els
costos dels treballs de reposició  de tots els o “determinades actuacions” que siguen
afectats per l'actuació de la Generalitat, mantenint-se l'actual marc legal.

SEGON. Instar la Federació Valenciana de Municipis i províncies, en la seua
qualitat de ens representatius del municipalisme valencià i en defensa dels legítims
interessos, que prenga una posició pública i oficial en el sentit assenyalat en
l'apartat anterior.

TERCER. Instar  els grups polítics representants en les Corts Valencianes a
què, de mantindre's pel govern valencià el projecte de llei en la seua actual redacció,
proposen i aproven les oportunes esmenes que permeten l'eliminació d’aquesta
previsió legal.

QUART. Notificar el present acord al molt honorable Sr. president de la
Generalitat Valenciana, a l'honorable Sr. conseller d'Infraestructures i transports, a la
Sra. presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i als portaveus
dels grups polítics de les Corts Valencianes.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta estar a favor de
la urgència de la moció ja que la Generalitat Valenciana s'està especialitzant a
endeutar els ajuntaments.

 Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, explica que el
Grup Popular en les Corts presentarà una esmena transaccional a fi de canviar la
redacció de l'article 102 de la Llei de Mesures d'Acompanyament. Sol·licita que el
Ple espere al debat  en les Corts.

 Roger Cerdá Boluda, manifesta que sembla que pot haver-hi una porta
oberta perquè la Generalitat pacte amb uns ajuntaments i no amb altres.

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

Únic. No declarar la urgència de la moció presentada  pel Grup Municipal
Socialista a favor de la moció contra l'aprovació de l'article 102 del Projecte de Llei
d'Acompanyament de la Llei de  Pressupostos de la Generalitat.
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7é.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A
FAVOR DE LA INCLUSIÓ DE DETERMINADES INVERSIONS NECESSÀRIES
PER A LA NOSTRA CIUTAT EN ELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT
VALENCIANA PER AL 2011

S'inicia el punt amb l'exposició de la Moció, amb número de registre d'entrada
24559, de 6 de novembre, per Roger Cerdá Boluda,  portaveu del grup municipal
Socialista,  del següent tenor literal:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat mes d'octubre, el govern valencià va presentar a les Corts
Valencianes el projecte dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a
l'exercici 2010. En l'actualitat es troba en tràmit d'estudi i debat i la seua aprovació
no es portarà a terme fins a finals del mes de desembre. Per tant, és ara el moment
adequat per a la presentació d'esmenes per part dels diferents grups polítics
representants en les Corts Valencianes.

Segons les informacions recollides per aquest grup polític  existeixen en
aquests pressupostos  presentats pel Govern Valencià  una sèrie de carències pel
que fa a  les inversions previstes per a la nostra ciutat que estem a temps de
canviar.

Concretament, hi ha dues inversions prioritàries per a Xàtiva i que no han
estat incloses dins d'aquest projecte. Ens referim a la construcció del Centre de Dia
per a discapacitats complementari al Centre Ocupacional existent i a la remodelació
integral del CEE Pla de la Mesquita.

Aquests projectes estan sent reclamats per la ciutat des de fa  molt de temps.
Pel que fa al Centre de Dia per a discapacitats passa alguna cosa semblant. Des del
Centre ocupacional gestionat per Aspromovise s'informa l’any 2006 i per escrit a
l'Ajuntament i a la Conselleria de la necessitat d’obrir un nou recurs a Xàtiva per a
usuaris paralítics cerebrals, discapacitats sensorials, grans discapacitats amb
deteriorament de les capacitats funcionals que necessiten un nivell d'assistència per
a pràcticament la totalitat de les activitats de la vida diària. En la visita del conseller
Cotino, l’any 2006, al centre ocupacional s'assumeix el compromís davant de
l'associació i dels mitjans de comunicació, junt amb l'alcalde de la ciutat i la regidora
de Benestar Social. Al programa per a les eleccions municipals del PP de Xàtiva
s'incloïa el compromís de l'Ajuntament  en l'àrea de benestar social d'un Centre de
dia per a persones discapacitades annex al Centre Ocupacional. Aquesta és l'hora
que hi ha 21 persones a casa sense poder ser ateses per no tindre el recurs del
centre de dia tan necessari a la ciutat.

D'altra banda, actualment la situació de les instal·lacions del CEE Pla de la
Mesquita és insostenible. Instal·lacions obsoletes on no s'ha destinat des de la seua
construcció fa més de 25 anys ni per part de la Conselleria, suficients recursos per
al manteniment d'unes instal·lacions faltades de les infraestructures més bàsiques,
on la capacitat del centre és infinitament inferior a la demanda  i que fa que els
alumnes hagen d'estar amuntanyats en les aules i que molts xiquets amb diferents
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discapacitats no tinguen la possibilitat d'accedir a aquest col·legi, no escoltant
l'administrat i allargant en el temps les insistents demandes dels pares i mares i del
conjunt de la comunitat educativa i de la societat xativina que demanen
incansablement des de fa molts anys la creació d'un nou centre d'educació espacial
Pla de la Mesquita.

Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Municipal Socialista, proposa per a la
seua aprovació al Ple de l'Ajuntament la següent:

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER. Instar el govern valencià a la inclusió en el Pressupost de la
Generalitat Valenciana de 2011 dels projectes següents: construcció del Centre de
Dia per a discapacitats, complementària al Centre Ocupacional ja existent  i reforma
integral del CEE Pla de la Mesquita.

SEGON. Instar els grups polítics representats en les Corts Valencianes a què
de no incloure's les mencionades inversions pel govern valencià en el pressupost,
proposen i aproven les oportunes esmenes que permeten la realització de les
mateixes.

TERCER. Instar el Diputat Vicente Parra Sisternes, 1r tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Xàtiva i únic Xativí a les Corts Valencianes, que faça les gestions
oportunes amb els diferents grups polítics perquè aquestes esmenes siguen
presentades i aprovades.

QUART. Notificar el present acord al molt honorable Sr. president de la
Generalitat, als portaveus dels grup polítics de les Corts Valencianes i al diputat del
Grup Popular, Vicente Parra Sisternes.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta estar a favor de
la urgència de la moció; el seu grup en les Corts també presentarà esmenes;
considera urgent l'actuació en el Col·legi Pla de la Mesquita; demana que es done
per superat el tràmit d'urgència i s'entre en el fons de l'assumpte.

 Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, creu que és
important debatre la no urgència encara que s'entre, en part, en el fons. En relació
amb el Centre de Discapacitats s'estan fent intenses gestions amb la Conselleria i
s'està dissenyant un mapa pel que recomana esperar que la Conselleria es
pronuncie. En relació amb el Col·legi Pla de la Mesquita mereix d'una actuació
important  però s'està treballant a definir el model; en col·legis i instituts s'han invertit
50 milions d'euros i al Col·legi Pla de la Mesquita li arribarà el seu torn, si és
possible un col·legi nou; acaba dient que no estar expressament prevista en el
pressupost no significa que no es vaja a fer.

El Sr. Alcalde-President manifesta que ha quedat provat que el Partit Popular
en el Govern de Xàtiva ha sigut l'únic a executar dotacions educatives i de serveis
socials; reitera que s'està pendent de definir el mapa per a decidir si es fa un Centre
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a Moixent o a Xàtiva atés que cal optimitzar recursos; respecte del col·legi Pla de la
Mesquita cal definir si es construeix un col·legi nou o es reforma.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista demana la paraula.

El Sr. Alcalde-President diu que el torn està tancat.

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

Únic. No declarar la urgència de la moció presentada  pel Grup Municipal
Socialista a favor de la moció a favor de la inclusió de determinades inversions
necessàries per a la nostra ciutat en els pressupostos de la Generalitat Valenciana
per al 2011.

7é.4. SOBRE DESIGNACIÓ  DE CONSELLER DELEGAT PER A LA
COMISSIÓ ELECTORAL DE LA CAIXA ONTINYENT

El secretari explica la necessitat de votar la urgència de l'assumpte proposat
per l'entitat financera Caixa Ontinyent i prèviament dictaminat en la Comissió
Informativa Sociocultural de  23 d'octubre de 2009, davant de la imminència del seu
tractament en les Corts Valencianes.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, aprova declarar
la urgència de l'assumpte i, en conseqüència, procedir al seu tractament malgrat no
trobar-se inclòs en l'ordre del dia.

I vist l'escrit presentat per la Caixa d'Ontinyent, el 16 d'octubre de 2009,
número de registre d'entrada número 22996, en el qual sol·licita el nomenament d'un
conseller general d'aquesta corporació, per a la Comissió Electoral, segons els
articles del 32 al 34  del Reglament Electoral.

Vist l'acord plenari de 13 de novembre de 2003 en el qual es va acordar
designar José Iborra Richart i Marià López Sancho, com a representants d'aquesta
corporació en l'Assemblea  General de la Caixa d'Ontinyent per un període de sis
anys, i Ramón Vila Gisbert i a  Antonio Perales Perales com a suplents d'aquests.

Vista la proposta que emet el Sr. Alcalde-President, el 19 d'octubre de 2009,
en la qual proposa la designació novament de  José Iborra Richart, com a conseller
general d'aquesta corporació, per un període de sis anys, per a la Comissió
Electoral de la Caixa d'Ontinyent, i José Vicente Ramón Moreno, com a suplent del
mateix.

Vist el dictamen favorable que emet la Comissió Informativa Sociocultural, de
23 d'octubre de 2009.

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 abstencions (les set
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abstencions dels regidors del Grup Municipal Socialista i les dues abstencions dels
regidors del Grup Municipal Bloc) i cap vot en contra, ACORDA:

Primer. Aprovar la proposta emesa pel Sr. Alcalde-President i designar
novament José Iborra Richart, com a conseller general d'aquesta corporació, per un
període de sis anys, per a la Comissió Electoral de la Caixa d'Ontinyent, i José
Vicente Ramón Moreno, com a suplent del mateix.

Segon. Notificar el present acord a la Caixa d'Ontinyent i a  José Iborra
Richart i a  José Vicente Ramón Moreno, als efectes procedents.

8é. PRECS I PREGUNTES

Es realitzen els següent precs i preguntes:

•  Joan Josep Garcia Terol, del  grup municipal Bloc, pregunta en relació a l'escola
taller Palau Islàmic i de la Torre del Sol si l'obertura podria fer-se al públic.

− M. Emila Soro Perona, regidora delegada de Turisme respon que ho portarà
a la Comissió Informativa.

− M. José Pla Casanova, regidora delegada de Cultura postil·la que
l'Ajuntament ha donat una autorització per a activitats únicament amb
escolars.

− M. Emilia Soro Perona, regidora delegada de Turisme, explica que les visites
se centralitzaren amb guia des de l'oficina de turisme.

•  Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, pregunta pel Pla Wifi de la
Diputació Provincial de València.

− El Sr. Alcalde-President respon que està en marxa i que depén del dictamen
de la Comissió Nacional de Telecomunicacions.

•  Joan Josep García Terol, del Grup Municipal Bloc, pregunta quins són els
criteris i sol·licitud a realitzar per a obtenir el servei de la teleassistència.

− M. José Masip Sanchis, regidora delegada de Benestar Social respon que el
sistema funciona mitjançant un conveni amb la Diputació Provincial de
València i que és gratuït i sense cap limitació; l'Ajuntament funciona com
entitat col·laboradora, sense registre d'entrada i ho tramita davant de la
Diputació. No té constància de cap queixa. Són la Ciutat amb més usuaris.

•  Joan Josep  García Terol, del Grup Municipal Bloc, pregunta quines actuacions
s'estan fent al carrer Portal de València.

−  Enrique Perigüell Ortega, regidor delegat d'Aigües Potables, explica que hi
ha una avaria al Canal de Bellús i s'està treballant en ella.

•  Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista,  prega que s'actue en el
solar que hi ha al carrer Lluís Alcanyís perquè presenta focus d'insalubritat.
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•  Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, prega que es posen
contenidors al Barri Sariers, també manifesta  la carència de neteja i
d’il·luminació al parc de aquesta zona.

•  Rafael Llorens Gosálbez, del Grup Municipal Socialista, pregunta en quina fase
es troba l'obra del sobreeixidor del col·lector central.

−  Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, respon que
està licitada per EPSAR i per a adjudicar.

• Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, prega a  Jorge Herrero
Montagud, regidor delegat d'Economia i Hisenda que sobre l'esmena de l'IBI se
sol·licite un informe sobre possible rebaixa del tipus impositiu; prega també
tindre l'avantprojecte del pressupost amb antelació suficient per a presentar
esmenes.

• Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que en l'expedient
del conveni de creditors  de la mercantil Llanera no consta cap acte de
l'Ajuntament aprovatori de tal conveni. Pregunta quants de diners deu el Grup
Llanera a l'Ajuntament de Xàtiva i quan està reconegut, també pregunta quin
òrgan ha acordat adherir-se al conveni.

- El Sr. Alcalde-President diu que li preocupa que una advocada no desconega la
legislació d'aplicació, en aquest cas la concursal; l'Ajuntament no ha acceptat
cap conveni; l'Ajuntament ha encomanat al tresorer la seua personació en
l'assemblea de creditors i aquest ha informat la corporació de l'allí ocorregut. La
Llei concursal diu que amb el 50% de les adhesions l'Ajuntament no té res a fer;
l'Ajuntament es va mostrar favorable que viabilitzaren l'empresa a fi de cobrar
part dels seus crèdits i no perdre-ho tot; l'Ajuntament  no ha aprovat res perquè
qui aprova el conveni és el jutge.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les  catorze hores quaranta i  vint-i-
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 secretària que
done fe.

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

EL VICESECRETARI,


