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A la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores quinze minuts del dia vint-i-huit de desembre
de dos mi dotze, es reuneixen en la Sala de Sessions de la Casa Consistorial i sota
la Presidència de l’alcalde-president, Alfonso Rus Terol, els regidors indicats, a fi de
celebrar en única convocatòria la sessió extraordinària prèviament convocada.

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

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

L’alcalde declara oberta la sessió, que es desenvolupa conforme al següent ORDRE
DEL DIA:

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 13, DE TRES DE
DESEMBRE DE DOS MIL DOTZE

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, l’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-i-un membres
s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia tres
de desembre de dos mil dotze.

2n. EXP. NÚM. 880/2012 PER A L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
LES ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2013. CONTESTACIÓ
AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA

Es dóna compte dels antecedents de l'expedient on consta que el Ple de la
corporació de 5 d'octubre va aprovar inicialment la modificació d'ordenances fiscals
per al 2013, que l'edicte va ser exposat al públic en el tauler d'anuncis i publicat en
el BOP núm. 24 d'octubre, i que, en el termini d'informació pública i audiència a
l'interessat, que finalitzava el 30 de novembre, s'han presentat les al·legacions
següent:
• De Miquel Lorente López, en representació del Grup Municipal EU.
• De Roger Cerdà Boluda, en representació del Grup Municipal Socialista.
• Dues instàncies de Cristina Suñer Tormo i Joan Josep Garcia Terol, en

representació del Grup Municipal Bloc-Compromís.
• De Francisco Hernández Pérez, en representació de l'associació de propietaris

de Canyoles.

Vist l'informe conjunt del vicesecretari i la interventora, on, després d'una
anàlisi exhaustiva proposen desestimar les al·legacions presentades pels grups
municipals d'EUPV, PSOE, i la del Bloc-Compromís, en relació a l'impost de béns
immobles, i la presentada per l'Associació de Propietaris del Canyoles, i estimar
parcialment les al·legacions presentades pel grup municipal Bloc-Compromís,
referents a l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions
i Obres pel que fa a la modificació del text de l'ordenança en l'article 4 i article 5.
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Obert torn d'intervencions pren la paraula, en primer lloc, Miquel Àngel
Lorente López, del Grup Municipal  Esquerra Unida del País Valencià, comença la
seua intervenció recordant el jove que va participar en la vaga del 14 de novembre i
està a la presó. Vol expressar la seua solidaritat amb ell i amb la seua família.
Respecte a les al·legacions diu que se les contesta en termes legals i no en termes
polítics. Era i és necessari que es partisca de zero i que es reconfigure la política
fiscal del municipi. És la conseqüència de la política de la sobredespesa i
imperialisme del Partit Popular. Ara tot es complica per la dictadura dels mercats.
Cal estar al costat dels qui pitjor ho passen. Continua havent-hi despesa supèrflua,
cal racionalitzar-ho. Ha de pagar qui més té. Garantir la capacitat de recaptació. Ha
d'implementar-se la progressivitat fiscal en taxes i preus públics. Una tarifació fiscal
per a la sostenibilitat dels serveis públics. Ajudar els qui menys tenen a càrrec dels
qui més tenen. Incideix en la fiscalitat verda, una cosa que no succeeix en aquest
Ajuntament. El cas de la taxa pel servei d'aigua potable està en les Antípodes del
que hauria de ser la tarifació verda ja que qui més gasta no és qui més paga. La
Comissió d'Hisenda és impermeable a tot açò. Tampoc s'escolta els ciutadans. El
Ple s'assembla a un teatre i no a una Assemblea Popular. Es menysprea famílies
nombroses i es privilegia l'Església. Es perdona l'impost a vehicles antics que són
article de luxe. Tampoc s'entén que s'afavorisca l'empresa de la grua.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís lamenta
que es rebutgen les seues propostes, en especial la referida a la regulació de l'IBI.
Una cosa que va ser aprovada en esborrany i posteriorment ni tan sols s'ha tramitat,
no hi ha hagut cap resposta ni informe tècnic. Aquella proposta era necessària i
imprescindible. Diferenciar per ús és gravar més justament. La seua proposta
abaixava la pressió fiscal sobre tota la població excepte en els immobles més
valorats. L'ordenança estava molt justificada i era perfectament sostenible.
Rebutjant-la s'incompleix la Constitució. Es reserva l'exercici d'accions en pro d'una
major justícia impositiva. Se'ls ha vulnerat el dret a ser part en el procediment. En el
fons es reflecteix la negativa a gravar els grans propietaris. No atendre la
progressivitat i els tipus diferenciats no sols és injust sinó inconstitucional. Tampoc
s'han modificat les excepcions de la taxa del fem, en especial, les al·lusions a
pobres de solemnitat. Sobre l'ICIO s'ha acceptat l'al·legació perquè era inevitable i
es fa insuficientment. Van proposar moltes més opcions en pro de la part més
desfavorida. La comprovació ulterior comportarà major justícia. Manifesta que votarà
en contra per no haver-se tingut en compte les altres al·legacions.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que donava per
descomptat que es rebutjarien les al·legacions. Rebutja la política fiscal del Govern
que només pretén la pujada indiscriminada d'impostos el màxim exponent de la qual
és l'IBI. Per a l'any que ve apujarà el rebut un 7% el que per a cada família suposarà
uns 540 € l’any 2013, respecte als 200 € de 2005. S'ha apujat en els últims anys el
192% el rebut. No es pot continuar pujant la pressió fiscal. Es recapten 5,2 milions
d'euros més. S’apugen les taxes a nivell de l’IPC quan les pensions i els salaris no
apugen tant, el que situa la pressió fiscal de Xàtiva en una de les més altes de la
Comunitat Valenciana en pobles de la seua dimensió. L’any 2013 es pagarà el doble
per servei de fem. El Partit Socialista va presentar sis esmenes que el Grup Popular
va rebutjar. Els recursos que s'obtenen es malgasten. Insisteix a demanar la
congelació de tributs i a fer més amb menys. També insisteix en el fet que s'apliquen
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polítiques de bonificacions en teatre, esport, emprenedors, etc. Totes les seues
esmenes van ser rebutjades pel Grup Municipal del Partit Popular. El problema és
que no es pot frenar la despesa i que l'endeutament és desmesurat.

L'alcalde-president manifesta que com el missatge de l'oposició és el mateix
dóna per reproduïdes les seues argumentacions fetes en sessions anteriors. Ja va
indicar i va demostrar  que la pressió fiscal de Xàtiva és la més baixa.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que el públic assistent desitja conéixer opinions i el debat que això
genere. S'imposa altura de mires. La progressivitat és imprescindible, no es pot
gravar generalitzadament. Està castigant el 99% de la població amb una majoria de
l'1%. S'està desprestigiant la Institució.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià considera que l’alcalde no té cap interés per aplicar la fiscalitat progressiva
perquè entre el 3% de la població que es veuria afectada per això estarien els
propietaris dels immobles, entre ells es troba l'alcalde.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que les manifestacions
de l’alcalde sobre la pressió fiscal de Xàtiva tampoc es basaven en les dades del
Síndic de Greuges. Si amb el seu discurs ha pogut ofendre algú demana disculpes.
D'acord amb les dades del Ministeri d'Economia de 2011 s'ha reduït la pressió però
continua sent molt alta. Xàtiva està entre les 50 ciutats que més pressió té, per
davall estan ciutats com Alaquàs, Alfafar, Algemesí, Alzira, Burjassot, Carcaixent,
Mislata, Oliva, Ontinyent, Requena, Silla i fins i tot València ciutat. En tot cas Xàtiva
no és la ciutat de València on menys impostos es paga. Tot el món coneix com
s'està incrementant la pressió fiscal.

L’alcalde-president li diu a Roger Cerdà que disculpar-se l’honra. El que s'ha
dit ho manté. La pressió fiscal de Xàtiva és de 480 €/habitant i no de 500 € ni de 600
€. Insisteix en el fet que els arguments esgrimits són els mateixos que en l'anterior
ple i no poden convertir-se en un míting. La política fiscal de Xàtiva és adequada per
a sostindre el pressupost i això amb la pressió més baixa de la Comunitat
Valenciana. El tipus impositiu de l'IBI és el 0,63% dels més baixos. La valoració del
Cadastre no està feta per l'Ajuntament. La progressivitat del 10% anual després de
la revisió cadastral és una obligació legal. No és seriós demanar que tot siga gratuït.
Ha d'aplicar-se el sentit comú. Qui més té més paga. No es pot pretendre que les
empreses acaben tancant.

L'Ajuntament en Ple per onze vots a favor (el vot de l’alcalde-president i els
deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular) deu vots en contra (els sis vots
dels regidors del Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Bloc-Compormís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Primer. Desestimar les al·legacions presentades pels grups municipals
d'EUPV, PSOE, i la del Bloc-Compromís, en relació a l'impost de béns immobles.

Segon. Desestimar les al·legacions presentades per l'Associació de
Propietaris del Canyoles.
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Tercer. Estimar parcialment les al·legacions presentades pel grup municipal
Bloc-Compromís, referents a l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres pel que fa a la modificació del text de
l'ordenança en l'article 4 i article 5, en la forma que s'indica en el cos de l'informe,
que queden redactats de la manera següent:
Modificació de l'art. 4:

“Art. 4 Bonificacions. Una bonificació del 62.5% per a les obres en edificis inclosos
dins de l'àrea declarada conjunt històric artístic de Xàtiva pel Ministeri de Cultura,
l'edat de les quals siga superior als 25 anys, sempre que es tracte de llicència d'obra
major per a obres de rehabilitació en què es mantinga l'estructura fonamental de
l'edifici, en especial en els murs de càrrega que defineixen la seua tipologia, d'acord
amb els criteris de la Comissió Mixta de la Conselleria de Cultura-Ajuntament.”
Modificació de l'art. 5:
“No obstant això, els serveis tècnics revisaran el pressupost d'execució material del
projecte presentat, tenint en compte el mòdul mínim unitari per m2 establertt pel
col·legi oficial d'arquitectes.”

Respecte a les obres majors: “a la vista del projecte d'execució definitiu de les
obres, l'Ajuntament modificarà, la base imposable (...), practicar la liquidació
definitiva corresponent i exigir al subjecte passiu o tornar-li, segons els casos, la
quantia corresponent”.

Quart. D'acord amb allò establert en l'article 17.4 del TRLRHL ordenar la
publicació íntegra de les modificacions aprovades en el Butlletí Oficial de la
Província.

Cinqué. Notificar el present acord a Miquel Lorente, en representació del
Grup Municipal d'EU, Roger Cerdà, en representació del Grup Municipal Socialista,
Cristina Suñer en representació del Grup Municipal Bloc-Compromís, i a Francisco
Hernández, en representació de l'Associació de Propietaris de Canyoles, i donar-ne
compte del mateix a tots el directors d'Àrea, perquè el traslladen als departaments
afectats i a l'Oficina Pressupostària perquè en prenguen coneixement i efectes.

COMPLIT L'OBJECTE DE L'ACTE, LA PRESIDÈNCIA A LES  DOTZE HORES
CINQUANTA MINUTS ALÇA LA SESSIÓ.  D'AIXÒ S'ESTÉN LA PRESENT ACTA
QUE, AMB EL VISTIPLAU DE L’ALCALDE-PRESIDENT, AUTORITZE AMB LA
MEUA FIRMA, COM A SECRETARI EN FUNCIONS QUE DONE FE.

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

EL VICESECRETARI,
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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores cinquanta minuts del dia vint-i-huit de
desembre de dos mil dotze, es reunixen en la Sala de Sessions de la Casa
Consistorial i sota la presidència de l’alcalde-president, 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 fedetari.

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

L’alcalde declara oberta la sessió, que es desenvolupa conforme al següent ORDRE
DEL DIA:

1r. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER A CELEBRAR LA SESSIÓ

Explica el vicesecretari, en funcions de secretari, que d'acord amb allò que
s'ha previngut a l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, al
tractar-se d'un assumpte que no ha sigut dictaminat al moment de la convocatòria
de la sessió, encara que haja gaudit del dit dictamen per part de la Comissió
Informativa corresponent en l'iter entre la convocatòria i la celebració d'esta sessió
plenària, precisa d'acord plenari previ en què es declare la ratificació de la meritada
inclusió en l'ordre del dia.

El president sol·licita que es passe a votació.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís sol·licita la
paraula i manifesta que la urgència no està justificada. Desconeix els motius en què
s'empara. En el transcurs de les sessions ordinàries podria haver-se aprovat el
pressupost abans de cap d'any. Demana explicacions.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que opina el mateix que la seua predecessora.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que és irregular
utilitzar el procediment  extraordinari i urgent i convocar un ple en vint-i-quatre hores
per a un pressupost el procediment del qual està perfectament regulat. L'únic
argument pot ser el capritx de l’alcalde de celebrar-lo el dia 28 de desembre. També
existia la possibilitat de prorrogar el pressupost i aprovar-lo en la sessió al Gener.

L’alcalde-president diu que és legal i és una possibilitat.

L’Ajuntament en Ple per onze vots a favor (el vot de l’alcalde-president i els
deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular) deu vots en contra (els sis vots
dels regidors del Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Bloc-Compomís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià) i cap abstenció, la qual cosa constituïx la majoria absoluta
exigida per a això, ACORDA:
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Únic. Declarar la urgència i ratificar la inclusió de l'assumpte en l'Ordre del
Dia.

2n. EXP. NÚM. 962/2012 PER A L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST
GENERAL DE 2013. CONTESTACIÓ RECLAMACIONS I APROVACIÓ
DEFINITIVA

Donat compte dels antecedents de l'expedient on consta que el Ple de la
corporació de 3 de desembre va aprovar inicialment el pressupost general de 2013,
que l'edicte va ser exposat al públic en el tauler d'anuncis municipal i publicat en el
Butlletí Oficial de la província núm. 290 de 5 de desembre i que, en el termini
d'informació pública i audiència a l'interessat, que finalitzava el 26 de desembre,
s'han presentat les al·legacions següent:

En data 14/12/12, per Miquel Lorente López i Francesca Chapí Albero, en
representació del Grup Municipal d'Esquerra Unida del País Valencià.

En data 26/12/12, per Roger Cerdà Boluda, en representació del Grup
Municipal Socialista

En data 26/12/12, per Cristina Suñer, en representació del Grup Municipal
Bloc-Compromís.

Donat compte de l'informe del director de l'Àrea Econòmica, en el qual
proposa desestimar les al·legacions que no es referisquen als criteris establerts en
l'article 170.2 del TRLHL:
1. Incompliment dels tràmits establerts en la llei.
2. Per ometre  crèdits necessaris.
3. Per ser insuficients els ingressos.

Sobre l'incompliment en el procés d'elaboració i aprovació inicial del
pressupost 2013 (reclamació presentada pels tres grups  municipals), a l'informe es
considera que:

“L'aprovació inicial del pressupost es va realitzar en el Ple de 3 de desembre,
i per tant es va incomplir l'article 168.4 del TRLHL. No obstant això, l'incompliment
no invalida l'acte administratiu d'aprovació inicial dels pressupostos en la mesura
que la tramitació substancial exigida per la Llei ve donada per un expedient format
per una sèrie de documents, un acord plenari d'aprovació inicial previ dictamen de la
Comissió Informativa d'Hisenda, un període d'exposició pública i, finalment, un acord
d'aprovació definitiva i ulterior publicació de l'acord. Estes fases del procés s'han
complit i, per consegüent, l'acord ha de refutar-se vàlid en dret. El contrari seria
negar la possibilitat d'aprovar el pressupost  que, de tota manera resulta
inacceptable”.

En relació a la falta d'acreditació de les subvencions que financen les
inversions (reclamació del GM Socialista), a l'informe es rebutja per considerar que:

“El pressupost és una previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici següent,
la llei exigeix un informe econòmic financer per a l'avaluació de la suficiència
financera al compliment d'obligacions i funcionament dels serveis corrents, les
despeses d'inversions que no siguen finançades amb recursos corrents queden
condicionades al reconeixement dels drets que els financen. El mateix article
173.6.b) de la LRHL estableix, per als crèdits finançats amb préstecs, que la
disponibilitat dels crèdits pressupostaris queda condicionada a l'autorització del
préstec.
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Per tant la previsió pressupostària finançat amb recursos d'altres
administracions no afecta l'efectiva anivellació del pressupost, al trobar-se aquests
crèdits en situació de no disponibilitat”.

Sobre l'omissió de crèdits necessaris per a atendre al compliment
d'obligacions en el pressupost de PROEXA (relaxació presentada pel GM Socialista)
pel director de l'Àrea Econòmica s'informa que:

“PROEXA va concertar dos operacions de crèdit en 2011, que suposaran una
amortització de capital de 160.000€ i el pagament de 119.866,62€ en concepte
d'interessos, en l'exercici 2013.

L'actual situació econòmica ha frenat el procés de venda d'aparcaments, pel
que es proposa acceptar la reclamació i transferir crèdits de l'aplicació “437.22710
Desenvolupament local. Altres despeses de projectes productius”, a l'aplicació
“912.4400 Òrgans de Govern. PROEXA SA”, per import de 280.000€, per a atendre
l'amortització de préstecs.

Vist que la present modificació no suposa un canvi en l'informe de la
interventora sobre compliment de la regla de la despesa i estabilitat pressupostària,
per ser una transferència entre aplicacions de capítols de despesa corrent.”

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

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que Xàtiva només és referent en endeutament i en
incompliment de la Llei sobre procediment pressupostari i sobre participació
ciutadana. El pressupost no s'ha fet en contacte amb la ciutadania. Són
antidemocràtics i antisocials. El context actual exigeix una reconversió total del
pressupost que només pensa en la minoria. Insisteix en la tarifació social i en la
fiscalitat verda que no són propostes demagògiques sinó molt serioses. Hi ha dèficit
en la gestió  recaptatòria, com per exemple la llum de les instal·lacions esportives o
les denúncies mediambientals. Continuen havent inversions desorientades que
podrien reconvertir-se en inversions socials. Es paga més d'un milió d'euros per
interessos de factures en els calaixos. Ni l'emergència social ni la promoció
econòmica estan presents. Proposa que el 25% de la Fira i Festes i Presidència es
redireccione a emergència social, promoció econòmica i a polítiques actives
d'ocupació. Els pressupostos ni asseguren la dignitat alimentària ni la cultural, giren
la cara a la joventut. No es menciona la vulneració a la Llei d'Igualtat. Són
pressupostos insensibles, il·legals, ficticis i no participatius.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís considera
que l'únic motiu pel qual el Ple és urgent és que onze són més que deu. Escenifica
una burla el celebrar el ple el dia 28 de desembre. Manifesta que repetirà els
arguments de l'anterior ple per coherència. El pressupost que és la major ferramenta
per a fer política dedica tot el seu esforç a gasto corrent. Incrementa la pressió
fiscal, el patiment de les famílies. Es rescaten bancs en compte de persones. Es
rebutgen bons pressupostos per vindre de l'oposició. Els pressupostos són falsos,
després apareixen les factures guardades als calaixos. Han inclòs com a inversió
deute. Neguen a l'oposició la legitimació activa per a presentar al·legacions. El
capítol I no és racional, es manté la contractació irregular. El procediment seguit per
a aprovar el pressupost és il·legal i forçat. No està justificat el rebuig de les
al·legacions, especialment el CEEM i CRIS, que manté la línia de sobrecostos. Eixe
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gasto és pur deute a una empresa. Tot el pressupost està basat en una carretera
que afavoreix al Centre Comercial i perjudicarà  el comerç tradicional.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que a la vista de
l'informe tècnic el rigor brilla per la seua absència. L'informe evidencia que tenien
raó en totes les al·legacions i que les coses s'han fet malament. L'informe recull que
el pressupost no es va aprovar en termini provisionalment. Evidencia que no hi ha
cap document de la Diputació que justifique la transferència per a la biela exterior.
S'ha situat aquesta inversió per no poder oferir la realització de cap altra. No s'han
preocupat de buscar projectes que solucionen els vertaders problemes de la
ciutadania que són la desocupació i l'emergència social, ni tan sols hi ha ganes de
treballar i pensar en projectes il·lusionants. El pressupost oblida l'amortització de dos
préstecs de Proexa, SA que ascendeixen a dos-cents huitanta mil euros, això
demostra el tedi de l’alcalde respecte del pressupost i l’Ajuntament. No han tingut
més remei que modificar el pressupost de Proexa, SA sense convocar la Junta
General, la qual cosa és il·legal. La solució que s'ha donat és transferir crèdits des
de la partida d'altres despeses lligades a la inversió productiva, amb això, s'ha
incomplit la paraula donada en el Ple del dia 3 de novembre en què a l'esmena del
Grup Municipal Socialista l’alcalde va dir que els cinc-cents setanta-huit mil euros es
destinarien a inversió productiva, ara s'evidencia que no es destinaran a projectes
de foment d'ocupació. La falta de rigor en la gestió ha quedat patent i amb això, que
al governar no li importa el que passa. Són incapaços de donar resposta ni
d'acceptar consells.

L’alcalde-president manifesta que les al·legacions s'han presentat l'últim dia i
a última hora. Tant de dret té l'oposició a presentar al·legacions com a celebrar-se el
Ple urgentment. L'any que ve s'aprovarà el pressupost provisional a l'agost sense
base ni cap dada. Sobre la carretera no hi ha compromís de la Diputació perquè no
s'ha començat la licitació. El projecte està en execució i falten les inversions. No es
pot dedicar partides d'inversió a gasto social. En Proexa, SA, el responsable de
l'àrea ha omés col·locar en ingressos les vendes de cent quinze places de pàrquing.
El pressupost tancarà amb romanent positiu i amb això dotarà de promoció
d'ocupació i complirà la seua paraula.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que els arguments de l’alcalde ja són coneguts i el romanent positiu és
faltat perquè hi ha factures als calaixos. Xàtiva no és referent de res. Xàtiva està
endeutada i això és responsabilitat de l’alcalde. Anuncia que els dos-cents huitanta
mil euros no es reintegraran a la partida de promoció d'ocupació perquè en realitat
estava destinada a imprevistos. Insisteix en el fet que es redireccione el 25% de Fira
i Festes i Alcaldia a gasto social, promoció econòmica i cultura. Reivindica el
respecte a tots, també a aquells que es riuen de les propostes. No és el moment de
muntar baralles. Xàtiva té més parats que la mitjana i d'això part de culpa és de
l'Ajuntament.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís considera
que l’alcalde no contesta ni a les preguntes ni a les al·legacions perquè això
comporta parlar de sobrecostos. El IPC d'agost s'utilitza quan interessa per exemple
per a les ordenances fiscals. El pressupost no es tramita d'acord amb la Llei per
desig exprés de l’alcalde. Tampoc s'han donat explicacions sobre col·locar en
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inversions deute. El romanent positiu de tresoreria és fictici i porta greus problemes.
El Govern Municipal  és una rèmora per a la ciutat. Els diputats del Partit Popular
han votat en contra de les inversions favorables per a Xàtiva i comarca. Desitja que
es tanque sense factures als calaixos. Xàtiva deu vint-i-tres milions sobre vint-i-set
de pressupost.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista diu que és il·legal aprovar
un pressupost que no contempla les despeses compromeses. Haguera d'haver-se
convocat Proexa, SA,  encara que fóra per a contemplar els ingressos per vendes,
tot i que a la vista de l'actual situació econòmica es vendran. La paraula del Sr.
Alcalde ha quedat en dubte canviant d'anada en tan sols trenta dies. La paraula
haguera sigut ferma aprovant les esmenes presentes pel Partit Socialista. No es pot
parlar de rigor en la gestió i de romanent positiu amb més de quatre milions de
factures sense consignació i onze milions de factures impagades.

L’alcalde-president crida a l'ordre Roger Cerdà Boluda, perquè no interrompa.
Recorda les inversions en despesa social fetes pel Partit Popular. Recorda les
inversions realitzes en educació i cultura, així com a totes aquestes inversions que
el Grup Socialista deia que eren fum.

L’Ajuntament en Ple per onze vots a favor (el vot de l’alcalde-president i els
deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular) deu vots en contra (els sis vots
dels regidors del Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Bloc-Compomís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Primer. Desestimar les al·legacions presentades al Pressupost per a l'exercici
2013, pels grups municipals de Bloc-Compromís i Esquerra Unida.

Segon. De la reclamació presentada pel Grup Socialista desestimar els
apartats que fan referència a l'incompliment del procediment i la insuficiència dels
ingressos, i acceptar l'apartat per insuficiència dels crèdits per a despeses i per tant
de disminuir els crèdits de l'aplicació “437.22710 Desenvolupament local. Altres
despeses de projectes productius”, i incrementar els crèdits de l'aplicació “912.4400
Òrgans de Govern. PROEXA SA”, per import de 280.000€”.

Tercer. Elevar a definitiva l'aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament
de Xàtiva per a l'exercici 2013, amb la modificació proposada, amb el següent
resum:

DESPESES

Pressupost
Ajuntament

Pressupost
Consell

Esportiu PROEXA
Pressupost

General

Deducció
Transferèncie
s
Internes

Pressupost
Consolidat

 I Personal 7.975.362,59 120.000,00 8.095.362,59 8.095.362,59

 II
Compra de
béns corrents 9.243.852,24 855.258,00 11.000,00 10.110.110,24 10.110.110,24

 III Interessos 950.032,35 2.000,00 163.000,00 1.115.032,35 1.115.032,35

 IV
Transferènci
es corrents 1.852.780,00 219.800,00 2.072.580,00 1.220.000,00 852.580,00
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 V Inversions 5.345.983,21 20.000,00 66.000,00 5.431.983,21 5.431.983,21

 IX
Amortització
préstecs 1.394.127,95 160.000,00 1.554.127,95 1.554.127,95
Totals
despeses 26.762.138,34 1.097.058,00 520.000,00 28.379.196,34 1.220.000,00 27.159.196,34

INGRESSOS

Pressupost
Ajuntament

Pressupo
st

Consell
Esportiu PROEXA

Pressupost
General

Deducció
Transferències

Internes
Pressupost
Consolidat

-I
Impostos
directes 12.352.100,00 12.352.100,00 12.352.100,00

-II
Impostos
indirectes 142.100,00 142.100,00 142.100,00

-III
Taxes i altres
ingressos 3.557.600,00 247.058,00 3.804.658,00 3.804.658,00

-IV
Transferènci
es corrents 5.868.500,00 850.000,00 400.000,00 7.118.500,00 1.220.000,00 5.898.500,00

V
Ingressos
patrimonials 372.400,00 0,00 120.000,00 492.400,00 492.400,00

VII
Transferènci
es de capital 4.469.438,34 4.469.438,34 4.469.438,34
Total
ingressos 26.762.138,34 1.097.058,00 520.000,00 28.379.196,34 1.220.000,00 27.159.196,34

Procedir a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València del
Pressupost General de l'Ajuntament de Xàtiva per a l'exercici 2013, resumit per
capítols de cadascun dels pressupostos que l’integren, junt amb la plantilla de
personal.

Quart. Notificar el present acord al GM d'Esquerra Unida, al GM Socialista i al
GM BLOC-Compromís, i a PROEXA, perquè procedisca a ajustar el seu pressupost,
i donar-ne compte a l'Oficina Pressupostària als efectes oportuns.

COMPLIT L'OBJECTE DE L'ACTE, LA PRESIDÈNCIA A LES TRETZE HORES I
CINQUANTA-CINC MINUTS ALÇA LA SESSIÓ.  D'AIXÒ S'ESTÉN LA PRESENT
ACTA QUE, AMB EL VISTIPLAU DE L’ALCALDE-PRESIDENT, AUTORITZE
AMB LA MEUA FIRMA, COM A SECRETARI EN FUNCIONS DONE FE

VISTIPLAU:
          L'ALCALDE,                                                  EL SECRETARI EN FUNCIONS,

EL VICESECRETARI,
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