
1

PLE DE L'AJUNTAMENT

SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA NÚM.  13/2010
DATA:   28 DE DESEMBRE DE 2010

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 Fernández
Sra. Rosa María Esteban Miedes
Sr. José Antonio Vidal Piquer
Sra. M. Emilia Soro Perona
Sr. Jorge Herrero Montagud
Sra. M. José Pla Casanova
Sr. Vicente Parra Sisternes
Sr. Enrique Perigüell Ortega

GRUP SOCIALISTA

Sr. Roger Cerdà Boluda
Sra. M. Consuelo Angulo Luna
Sr. Rafael Llorens Gosálbez
Sra. Ana Francisca Sanhipólito Diego
Sr. Ricardo Medina Medina
Sra. Cristina Silvana Torres Cámara

GRUP BLOC

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

INTERVENTORA
Sra. CARMEN SAVALLS SANFÉLIX

VICESECRETARI
EN FUNCIONS DE SECRETARI
Sr. EDUARDO BALAGUER PALLÁS



2

A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores trenta-cinc minuts del dia vint-i-huit de
desembre de dos mil deu, es reuneixen en el 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 el regidor Abel Tasqué García, del grup municipal Socialista a qui el
Sr. Alcalde considera excusat.

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 10 DE
DESEMBRE DE 2010

De conformitat amb allò que s'ha preceptuat en l'article 91 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de
novembre de 1986, el senyor alcalde president pregunta si algun membre de la
corporació ha de formular alguna observació  a l'acta de la sessió anterior, que ha
sigut 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 10 de desembre de 2010.

2n. EXP. NÚM. 867/2010, PER A L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST
GENERAL DE L'AJUNTAMENT. EXERCICI 2011

El vicesecretari, en funcions de secretari general, dóna compte de l'expedient
instruït per a l'aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2011, que comprén
el del propi Ajuntament, el de l'Organisme Autònom Consell Esportiu i el de la
Societat Econòmica de propietat Municipal PROEXA SA, elaborat de conformitat
amb allò que s'ha preceptuat en els articles 162 i següents del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes,
de data 20 de desembre de 2010.

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

Obert debat, pren la paraula Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal
Bloc,  manifesta que el seu vot serà en contra. Considera que l'equip de govern  no
sap gestionar la crisi; el seu projecte de pressupost a penes redueix el capítol I
mentre s'incrementa el capítol II; no es fan inversions excepte les electoralistes com
la Ciutat de l'Esport. El pressupost evidencia que al Govern se li han acabat les
idees, no es compleix el pla de sanejament, no  hi ha estabilitat pressupostària. No
hi ha estudi de viabilitat econòmica de la Ciutat de l'Esport. Considera que cal



3

invertir en la rehabilitació del nucli històric. Acaba dient que són possibles altres
pressupostos.

Roger Cerdá Boluda del Grup Municipal Socialista considera, una vegada
més, que les formes evidenciades per a tramitar l'esborrany  de pressupostos deixen
molt a desitjar. El pressupost s'aprova  el 28 de desembre per a minimitzar el seu
impacte social. Es tracta d'un pressupost totalment personalista, de l'alcalde.
L'Ajuntament gira la cara als pressupostos participatius. En nòmines, despesa
corrent i transferències se'n va més d'un 90% , és un pressupost hipotecat. L'única
solució és apujar els impostos, fins i tot es pressuposten ingressos de cobrament
dubtós com la taxa per utilització de l'espai radioelèctric o el Fons autonòmic de
participació en tributs. Tal com està la Generalitat Valenciana és poc fiable
considerar que es cobrarà de tal fons. Al contrari, l'Estat  incrementa el fons estatal
en més d'un 10%. L'única iniciativa del govern  és la remodelació del poliesportiu
“Les Pereres”. No hi ha vocació d'estalvi, simplement es redueixen partides sabent
que seran superades. Un dels casos més alarmants és la retirada de la previsió al
Fons Valencià per la Solidaritat. Només saben apujar els impostos, malgastar la
despesa corrent i retirar les subvencions. La despesa en personal s'ha multiplicat en
10 anys igual que el capítol II. Votarà en contra per tot això i perquè no confia en les
previsions del govern municipal. El pressupost serà paper mullat  a meitat de
l'exercici; la bola es fa cada vegada més gran.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Hisenda diu que l'oposició repeteix
el mateix missatge cada any, durant diverses legislatures. El pressupost és  rigorós i
equilibrat en un moment  de crisi conjuntural provocada  pel govern  de l'Estat.
L'Ajuntament  no ha augmentat els impostos. L'Estat no sols no ha incrementat sinó
que ha reduït la participació en tributs; confia que la Generalitat Valenciana
constituirà el fons. L'Ajuntament destina a personal molt menys que la mitjana de
l'Estat. S'ha reduït la despesa corrent. No s'ha eliminat la partida del Fons Valencià
sinó que s'ha reconvertit. La inversió per al 2011 queda coberta amb el Pla Camps,
amb els seus onze projectes. L'endeutament s'ha reduït i es reduirà encara més; un
24% d'endeutament és molt menor que el d'altres ajuntaments. La gestió econòmica
és bona perquè s'han anat prenent mesures des de 2008, en tot cas, és molt millor
que la que feia el Partit Socialista en el govern municipal.

Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal Bloc, diu que la intervenció del
regidor Jorge Herrero demostra que no busca consens. A Xàtiva no s'ha gestionat
bé, la ciutat està hipotecada i falten molts serveis. La gestió del president del Govern
no és defendible però tampoc ho és la del president de la Generalitat. Els
pressupostos són equilibrats només aparentment. Només s'inverteix electoralment,
abans en la Plaça de Bous i ara en la Ciutat de l'Esport. Les amortitzacions de
préstecs apugen cada any, cada vegada hi ha més deute; es desconeix com es va a
mantindre el sistema.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que la intervenció del
regidor Jorge Herrero demostra que no li interessa parlar dels problemes de la
Ciutat; els problemes del seu grup són els que interessen als ciutadans com la
pujada dels impostos, el malbaratament de la despesa o les deficiències dels
serveis. L'IBI s'ha incrementat en més d'un 10%. No basta de tindre confiança amb
la Generalitat, quan el seu endeutament és el major de tot Espanya, un 16% del
PIB, fins a la mateixa Generalitat no sap com pagar les factures. Reitera que fins en
10 anys l'Ajuntament de Xàtiva ha incrementat el  40% en despeses de personal i un
120% en despesa corrent. El president de la Generalitat ha reduït en 150.000 € les
seues aportacions a l'Ajuntament de Xàtiva mentre que l'Estat els ha incrementat
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substancialment i malgrat la crisi. Quant a frases, fets i eloqüents, el Sr. Alcalde és
qui més n’aporta; un dels grans problemes de l'origen de la crisi ha sigut el sector de
la construcció promogut pel Partit Popular. Anuncia que com de costum després de
la liquidació del pressupost amb superàvit vindrà un reconeixement extrajudicial de
més d'un milió d'euros, i eixa és la vertadera realitat.

Tanca el debat el Sr. Alcalde-President. Diu que el debat del pressupost es
repeteix durant els 16 anys que porta en el govern el Partit Popular; compara l'actual
situació de l'Ajuntament amb la que va deixar el Partit Socialista i amb els altres
ajuntaments governats pel PSOE a la província; el missatge que dóna el Partit
Socialista és fals; la Ciutat de l'Esport es gestionarà adequadament com també
l'Escola Infantil. En el nucli antic s'han invertit 25 milions d'euros. Davall el govern
socialista no es prestaven serveis, especialment serveis socials. L'actitud del Govern
d'Espanya ha generat tal desconfiança que s'ha esgotat la intenció d'invertir;
manifesta que sempre ha actuat amb rectitud, amb una línia positiva i rigorosa.

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), huit vots en contra (els vots
dels sis regidors del Grup Municipal Socialista i els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament per a
l'exercici de 2011, i la plantilla de personal amb el següent resum d'ingressos i
despeses:

DESPESES

Pressupost
Ajuntament

Pressupost
Consell

Esportiu PROEXA
Pressupost

General

Deducció
transferències

internes
Pressupost
Consolidat

C-I PERSONAL 8.132.123,71 16.900,00 8.149.023,71 8.149.023,71

C-II COMPRA DE BÉNS CORRENTS 12.390.300,84 749.600,00 10.700,00 13.150.600,84 13.150.600,84

C-III INTERESSOS 378.386,87 40.000,00 418.386,87 418.386,87

C-IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.342.780,00 80.000,00 1.422.780,00 728.000,00 694.780,00

C-VI INVERSIONS 2.073.167,77 432.400,00 2.505.567,77 2.505.567,77

C-IX AMORTITZACIÓ PRÉSTECS 1.339.019,75 1.339.019,75 1.339.019,75

TOTAL DESPESES 25.655.778,94 829.600,00 500.000,00 26.985.378,94 728.000,00 26.257.378,94

INGRESSOS

Pressupost
Ajuntament

Pressupost
Consell

Esportiu PROEXA
Pressupost

General

Deducció
transferències

internes
Pressupost
Consolidat

C-I IMPOSTOS DIRECTES 11.345.000,00 11.345.000,00 11.345.000,00

C-II IMPOSTOS INDIRECTES 267.300,00 267.300,00 267.300,00

C-III TAXES I ALTRES INGRESSOS 4.635.800,00 82.000,00 4.717.800,00 4.717.800,00

C-IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.089.185,00 744.500,00 7.833.685,00 728.000,00 7.105.685,00

C-V INGRESSOS PATRIMONIALS 386.528,00 3.100,00 500.000,00 889.628,00 889.628,00

C-VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 989.965,94 989.965,94 989.965,94

C-IX VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS 942.000,00 942.000,00 942.000,00

TOTAL INGRESSOS 25.655.778,94 829.600,00 500.000,00 26.985.378,94 728.000,00 26.257.378,94
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PLANTILLA DE PERSONAL
PERSONAL FUNCIONARI
1. HABILITACIÓ NACIONAL

Denominació Grup Places
Secretari A1 1
Interventora A1 1
Vicesecretari A1 1
2. ADMINISTRACIÓ GENERAL
A) SUBESCALA TÈCNICA
Tècnic A1 3
B) SUBESCALA DE GESTIÓ A2 6
C) AUBESCALA ADMINISTRATIVA
Administratiu C1 18
D) SUBESCALA AUXILIAR
Auxiliar C2 22
E) SUBESCALA SUBALTERNA
Subaltern AP 1
Subaltern AP 15
3. ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
A) SUBESCALA TÈCNICA
Categoria tècnic superior A1 10
Categoria tècnic mitjà A2 9
Categoria tècnic auxiliar C1 1
B) SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS
a) CLASSE POLICIA
Escala Superior  A1 1
Escala Tècnica A2 3
Escala Bàsica C1 53
Escala Auxiliar C1 1
b) CLASSE COMESOS ESPECIALS
Categoria Tècnic Superior A1 20
Categoria Tècnic Mitjà A2 6
Categoria Tècnic Auxiliar C1 10
Categoria Auxiliar C2 11
c) CLASSE PERSONAL D'OFICIS
Categoria Encarregat C1 1
Categoria Encarregat C1 5
Categoria Mestre C1/C2 0
Categoria Oficial C2 22
Categoria Ajudant AP 0
Categoria Operari AP 26
PERSONAL LABORAL FIX
Professor C. Luis Milán (a extingir) A1 7
PERSONAL EVENTUAL
Denominació Llocs
Responsable de Gabinet d'Alcaldia (a extingir) 1
Assessor de Protocol i Comunicació 1
Coordinador d'Actes i Esdeveniments, Gran Teatre i Joventut. (a extingir) 1
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Segon. Aprovar la plurianualitat per al projecte de “Desviament de la sèquia
Murta”, amb els imports, anualitats i percentatges que s'assenyalen a continuació:
ANUALITAT IMPORT Percentatge
2010 30.000,00
2011 59.399,42 198%
2012 118.798,85 396%

Tercer. Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost, que tindran la mateixa
vigència que el Pressupost i la seua pròrroga legal, si és el cas.

Quart. En compliment d’allò que estableix l'article 16.2 del RD 1463/2007
d'Estabilitat Pressupostària, es dóna compte al Ple de la corporació de l'informe de
la interventora sobre l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

Cinqué. Continuar l'expedient pels tràmits administratius assenyalats en els
articles 168 i 169 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, per a
l'aprovació definitiva del Pressupost, mitjançant la seua exposició al públic en el
Butlletí Oficial de la Província, durant quinze dies, a fi que els interessats puguen
examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. El Pressupost es considerarà
definitivament aprovat si no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d'un mes per a resoldre-les.

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


