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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores vint-i-cinc minuts del dia vint-i-huit de
desembre de dos mil onze, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa
Consistorial i sota la presidència de l’Alcalde-President, Sr. Alfonso Rus Terol,  els
regidors indicats,   a fi de celebrar en única convocatòria la sessió ordinària
prèviament convocada.

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

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

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

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 15, DEL 7 DE
DESEMBRE DE 2011

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

No havent-se formulat cap objecció, per unanimitat dels vint-i-un membres
presents s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada
el dia 7 de desembre de 2011.

2n. EXPT. NÚM.  626/2011 PER A L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
LES ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2012. APROVACIÓ
DEFINITIVA

D'acord amb allò que s'ha previngut en l'article 82.3 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, en tractar-se d'un assumpte que no ha estat
dictaminat en el moment de la convocatòria de la sessió, encara que haja gaudit
d’aquest dictamen per part de la Comissió Informativa corresponent en l'iter entre la
convocatòria i la celebració d'aquesta sessió plenària, el Sr. Alcalde-President
sol·licita que es passe a votació  la ratificació de la meritada inclusió en l'ordre del
dia.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres ACORDA:
Únic. Ratificar la inclusió de l'assumpte en l'ordre del Dia.

En relació amb el fons de l'assumpte es dóna compte dels antecedents de
l'expedient on consta que l'acord del Ple de la corporació, de data 4 de novembre de
2011, per a la modificació d'ordenances fiscals, ha sigut exposat al públic mitjançant
un edicte en el tauler d'anuncis municipal, publicat en un diari regional i en el Butlletí
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Oficial de la Província del dia 17/11/2011, i s’han presentat esmenes i al·legacions a
l'aprovació de les mateixes:

En data 19 de desembre l'alcalde presentà una esmena a la redacció de la
tarifa tipus A de l'ordenança reguladora de la recollida de residus, en la qual
s'elimina l'especificació “amb una superfície màxima de 100 m2”, atés que es
considera que l'existència de major o menor superfície d'un local en el cas
d'activitats professionals desenvolupades per un titular i un auxiliar no és indicatiu
d'una major activitat que genere majors residus.

En data 19 de desembre el regidor Miquel Lorente López presenta tres
al·legacions que resumidament queden de la manera següent:

1) Estableix que les modificacions d'ordenances fiscals referenciades a
increments en l’IPC no es justifiquen en totes les taxes atés que moltes mantenen
components de despeses no referenciades a IPC i que han de justificar-se aquestes
modificacions amb un informe econòmic que justifique l'increment de la taxa.

2) Estableix que les bonificacions incloses en la taxes a jubilats, discapacitats
i famílies nombroses no ha d'entendre's per a tots els membres dels sectors
d’aquesta població, sinó a tots aquells amb ingressos inferiors al doble del salari
mínim interprofessional, siguen d’aquests sectors o d'altres sectors, i proposa
percentatges de bonificació des d'un 50% a un 100%.

3) Eliminar el criteri de residència en la tarifació de taxes com la de la
prestació de serveis, realització d'activitats i utilització de les instal·lacions esportives
de propietat municipal adscrites al Consell Esportiu Municipal, atés que afecta drets
constitucionals.

En data 23 de desembre el regidor Ignacio Reig Sanchis, presenta una
al·legació que en resum diu:

1) Impugnar l'acord de modificació de la taxa de recollida de vehicles de
menys de 5.000 Kg de la via pública que s'ha actualitzat un 4.8% en lloc de l’IPC
utilitzat en les restants taxes atés que no s'ha justificat de forma deguda l'increment
produït.

Vist l'informe conjunt del vicesecretari i la interventora en què proposen:
A) Aprovar l'esmena presentada per l'alcalde de la corporació, atés que, no

afecta la legalitat de la norma, quedant per tant, la redacció de l'article 6.2  de la
Taxa per la recollida de fems de la manera següent: “Tipus A: Residència,
despatxos d'activitats professionals, desenvolupades pel titular i un auxiliar”

B) Desestimar les al·legacions primera i segona presentades pel grup
municipal EUPV, la primera perquè reiterades sentències han avalat revisar
ordenances a IPC sense la memòria econòmica; i la segona, per tractar-se d'una
qüestió de caràcter discrecional que escapa a la legislació que opera en la matèria
d'ordenances fiscals.

C) Desestimar l'al·legació presentada pel grup municipal PSOE, per la ja
esmentada especificació de la jurisprudència que permet revisar ordenances a IPC
sense la memòria econòmica, destacant que en aquest cas, l’IPC utilitzat és el d'un
període superior, transcorregut des de l'anterior modificació de la taxa de recollida
de vehicles de la via pública.

D) Estimar l'al·legació tercera presentada pel grup municipal EUPV en
referència al criteri de residència en la tarifació de determinades taxes, i
concretament en la Taxa per la utilització de les instal·lacions esportives, eliminant
aquest criteri i modificant l'ordenança establint una única tarifa.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes,
de data 27 de desembre.
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Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, advoca per una tarifació més social. Considera que a banda de jubilats,
famílies nombroses, etc. les bonificacions també haurien d'aplicar-se  a aturats,
entén que  per a això faltaria un estudi econòmic que suportara les taxes. No és
lògic que els no residents paguen més quan Xàtiva ha d'advocar per la seua
capitalitat.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que
votarà en contra pels motius que ja va manifestar en l'aprovació provisional. Les
taxes estan orientades a motius únicament recaptatoris.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que votarà en
contra. Les taxes no tenen en compte la situació de les famílies i estan pensades
només per a recaptar. L'IBI s'incrementa en 500.000 € en un moment gravíssim. No
s'ha sigut previsor i ara estrenyen les butxaques dels ciutadans. En el cas de la grua
sembla evident que hi ha un afany recaptatori, s'està facturant de forma exponencial
amb els consegüents  problemes per al comerç.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del Sr. 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-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Primer. Desestimar les al·legacions primera i segona presentades pel grup
municipal EUPV, per les següents consideracions, respecte a la primera, que la
jurisprudència que permet revisar ordenances a IPC sense la memòria econòmica; i
la segona, per tractar-se d'una qüestió de caràcter discrecional que escapa a la
legislació que opera en la matèria d'ordenances fiscals.

Segon. Desestimar l'al·legació presentada pel grup municipal PSOE, per la ja
mencionada especificació de la jurisprudència que permet revisar ordenances a IPC
sense la memòria econòmica, i destacar que en aquest cas, l’IPC utilitzat és el d'un
període superior, transcorregut des de l'anterior modificació de la taxa de recollida
de vehicles de la via pública.

Tercer. Estimar l'esmena presentada per l'alcalde en relació a la tarifa tipus A
de l'ordenança fiscal de recollida de fem, que queda redactada de la manera
següent: “Tipus A: Residència, despatxos d'activitats professionals, desenvolupades
pel titular i un auxiliar

Quart. Estimar l'al·legació tercera presentada pel grup municipal d'EUPV, en
representació d'EU, en relació al criteri de residència, que afecta l'apartat I. abonats
a les instal·lacions esportives municipals, de l'article 5é, de la “Taxa per prestació del
servei, realització d'activitats i utilització de les instal·lacions esportives de propietat
municipal adscrites al Consell Esportiu”, que queda redactada de la manera
següent:

I. ABONATS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS:
S'estableix la condició especial d'abonat a favor de les persones que sol·liciten la utilització
de les instal·lacions de: La Ciutat de l'Esport; pavelló Esportiu Municipal, Francisco Ballester
i Voleibol i Camp de Futbol Paquito Coloma, mitjançant el pagament d'una quota periòdica.
Constitueix l'objecte d'aquesta exacció l'ús de les instal·lacions i es regirà per les taxes que
segueixen:
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I. TAXES ABONATS: ( tarifa per mes/ període mínim anual *)
“INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS”
De 0 a 8 anys: Exempts
De 9 a 14 anys: 5,00 €
De 15 a 64 anys: 10,00 €
A partir de 65 anys: 8,00 €
II. TAXA ENTRADA: (per dia i ús d'instal·lació)
“INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS”
De 0 a 8 anys: Exempts
De 9 a 14 anys: 2,00 €
Majors 15 anys: 4,00 €
Majors 65 anys: 3,00 €
(*) Les altes cursades en període estival, deuran continuar durant la resta de l'any, i
no es permetrà noves altes en el període estival en altres temporades per als
mateixos subjectes passius.

1. CIUTAT DE L´ESPORT
II. INSTAL·LACIONS:
II.1. GIMNÀS. (d'acord amb les normes d'ús intern per a menors
de 18 anys)
Abonats: (per mes) 2,00 €
No abonats: (per dia) 2,00 €
II.2. TENIS/ PÀDEL /FRONTÓ/ VOLEI PLATJA:
Llum artificial: (cost fitxa/ hora)
Abonats / No abonats: 3,00 €

II.3. FUTBOL SALA / BÀSQUET / VOLEIBOL / HANDBOL:
Llum artificial (Per hora de joc i partit) Abonats / No abonats: 26,00 €
II.4. FUTBOL 7:
Camp de Futbol per partit de 60 minuts (Fracció mínima 30
minuts)
Llum artificial (Per hora de joc i partit) Abonats / No abonats: 42,00 €
II.5. FUTBOL 11: Camp de Futbol per partit de 60 minuts
(Fracció mínima 30 minuts)
Llum artificial (Per hora de joc i partit) Abonats / No abonats: 75,00 €
II.6. PISTA D'ATLETISME:
Llum artificial (Per os/dia) Abonats / No abonats: 0,50 €
III.7. PISCINA
Abonats Exempt
No abonats: Pagament d'entrada per franges d'edats
Abonats i no abonats: Lloguer hamaca (per dia i unitat) 0,50 €
II.8. GOLF:
Abonats: (per mes) 2,00 €
No abonats: (per dia) 2,00 €
A excepció de la Piscina Murta, i les piscines de les pedanies, que es regeixen per
altres tarifes. (apartat II)

2. PAVELLONS ESPORTIUS MUNICIPALS. Francisco Ballester i Voleibol.
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Constitueix l'objecte d'aquesta exacció l'ús de les instal·lacions dels “pavellons
Esportius municipals”, i es regirà per les taxes que segueixen:
Llum artificial (Per hora de joc i partit) Abonats / No abonats:
Un terç de pista 9,00 €
Dos terços de pista 12,00 €
Pista completa 26,00 €

3. CAMP DE FUTBOL "PAQUITO COLOMA”.
Constitueix l'objecte d'aquesta exacció l'ús de les instal·lacions del “Camp de Futbol
Paquito Coloma”, així com les activitats que es realitzen, i es regirà per les Taxes
que segueixen:
Camp de futbol 7 Per partit de 60 minuts (Fracció mínima 30
minuts)
Llum artificial (Per hora de joc i partit)
Abonats / No abonats: 42,00 €
Camp de futbol 11 Per partit de 60 minuts (Fracció mínima 30
minuts)
Llum artificial (Per hora de joc i partit)
Abonats / No abonats: 75,00 €

Cinqué. 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, del text íntegre de la nova ordenança que regula les taxes per utilització
de les instal·lacions esportives, així com de la derogació d'ordenances.

Sisé. Notificar el present acord als regidors Miquel Lorente López, Ignacio
Reig Sanchis i a l'alcalde, i donar-ne compte a tots els directors d'Àrea, perquè el
traslladen als departaments afectats i a l'Oficina Pressupostària perquè en prenguen
coneixement i efectes.

3r. EXPT. NÚM. 808/2011, PER A L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST
GENERAL DE L'AJUNTAMENT. EXERCICI 2012

El vicesecretari, en funcions de secretari general, dóna compte de l'expedient
instruït per a l'aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2012, 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 23 de desembre de 2011.

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

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, diu que li agradaria comptar amb un pressupost més social i menys
continuista, un pressupost que comptara amb les associacions i amb els ciutadans.
No s'incrementa el pressupost en benestar social el que impedeix portar a terme
polítiques progressistes que podrien dur-se a terme només prescindint de despeses
de protocol i festes en 200.000 €. Considera que s'han d'incrementar les ajudes i
l'emergència social. El pressupost no pot ser d'una sola persona, ha de ser
horitzontal, no pot ser un mer tràmit legal. No inspira confiança, no aborda el
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pagament a proveïdors, no respon a la realitat, no comprén el 0'7% de cooperació al
desenvolupalment, ni polítiques de gènere. Cal canviar completament el patró i
apropar-se a la gent.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís lamenta
haver tingut accés al capítol de personal uns minuts abans del ple. Eixes actituds
són mimètiques a les d'elaboració del pressupost. La despesa corrent és de 10
milions d'euros i va en detriment de les inversions fins al punt que les inversions
contemplen despesa corrent. En desaparéixer l'ingrés urbanístic i immobiliari s'ha
desplomat el pressupost. Les poques inversions que es fan no són tals sinó despesa
corrent, el que és il·legal. El pressupost evidencia una política esgotada que es
basava en ingressos extraordinaris.

Recorda que el personal de l’Ajuntament no ha accedit per oposició,
constitueix un 50% en urbanisme, un 60% en benestar social, un 50% en parcs i
jardins i així en tots els departaments, només en l'Administració General hi ha
funcionaris la resta des de 1995 és personal contractat per algun tipus d'afinitat.

En el capítol III no hi ha una altra reducció més que la transferència del centre
Caixa Ontinyent, per tant no s'ha fet cap ajust. Està en contra de la subscripció del
préstec d'1.300.000 €. En suma, és un pressupost continuista, amb excés de
despesa corrent, sense ajustos i amb finançament d'impostos municipals. Vaticina
que l'estalvi per la delegació del servei de recaptació serà cap. El pressupost no és
més que un compendi d'ingressos i despeses que no serveix per a res perquè
després no es compleix i es fan les martingales que toquen.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, considera que les formes
mantingudes en la tramitació del pressupost no han sigut les adequades, han sigut
les mateixes males formes de sempre. És un pressupost presidencialista sense cap
aportació dels propis regidors delegats, no respon a les necessitats de la ciutat. S'ha
duplicat la despesa fins a límits insuportables, només amb plantilla i despesa
financera es dispara el pressupost. L'increment de 570.000 € de l'IBI és una
barbaritat en aquesta època de crisi, fins i tot l'increment de l’IPC és inoportú.

La Plaça de Bous és el paradigma de la mala gestió, després d'una inversió
de 12 milions d'euros en una cosa inútil el pressupost no preveu ingressar res en
concepte d'arrendament  i es dubta del cobrament dels cànons anteriors.

La inversió no reverteix res en la ciutat. Els interessos que es paguen
superen els 500.000 €. La instrucció de no gastar més d'allò que s'ha consignat en
el capítol II és una utopia. Comparteix l'opinió de Cristina Suñer sobre que les
inversions, en realitat, són despesa corrent. Resulta increïble parlar de reducció de
l'endeutament en els termes que es planteja i després d'haver formalitzat un préstec
ICO. El pressupost és l'evidència d'un govern sense idees que gasta a mans plenes
i que només actua incrementant impostos.

Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Hisenda, manifesta que el pressupost
planteja pocs canvis donada la situació econòmica. És realista, el seu principal
objectiu és el de  mantenir serveis. La devolució d'ingressos a l'Estat condiciona
notablement el pressupost. El Pla d'Ocupació va donant els seus fruits i evita
traumes per l'anticipació amb què es planteja. En el capítol II de despesa corrent
s'imposa l'austeritat i el rigor, amb menys ingressos mantenir la qualitat dels serveis.
La crisi bancària fa que pugen les despeses financeres. Es mantenen les ajudes a
les associacions, les inversions van en la línia d'acabar  les empreses, el que es
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pretén és no endeutar-se més. No es traspassa de despesa corrent a inversions, hi
ha inversions noves i inversions de reposició.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que no es pot dir que hi ha inversió en serveis socials quan  no
s'ha incrementat ni un euro. Proposa que es treballe a perseguir les infraccions
mediambientals com a recurs econòmic. Qüestiona que la Generalitat no haja
constituït el Fons Valencià de Cooperació Territorial. La ciutadania no pot tolerar
pagar més en interessos del que s'inverteix en acció social. Diu que no veu clar que
les inversions no tinguen vinculació amb el sector productiu.

Cristina María Suñer Tormo,  del Grup Municipal Bloc-Compromís reitera que
el manteniment d'edificis és despesa corrent. Repassa les inversions i manifesta que
no són tals, que són fum. Vaticina que al Govern municipal se li acaba l'excusa de
culpabilitzar de tot al Govern de l'Estat amb la presa de possessió del Partit Popular.
Mentre la Generalitat Valenciana incompleix constantment  en estar en fallida
tècnica, els convenis se subscriuen i després no arriben els diners. Recorda la seua
oposició  a l'amortització de la plaça de director del Museu. La realitat que consta en
els informes i en el pressupost demostren l'equivocació de l'opinió del regidor
d'Hisenda.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que esperava més de
la intervenció del regidor d'Econòmica i Hisenda, s'ha limitat a llegir l'informe de
l'oficina pressupostària, completament allunyat de la realitat. La forma de fer política
i de gestió del Partit Popular és únicament gastar a mans plenes. El màxim deutor
de l'Ajuntament és la Generalitat Valenciana, només amb els interessos que genera
es triplica el que cal tornar a l'Estat. En els últims anys s'han duplicat els interessos
que paga l’Ajuntament. És imprescindible reflexionar sobre el model de ciutat.

El Sr. Alcade-President diu que les intervencions de l'oposició es repeteixen
any rere any. El Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià s'ha limitat a
proposar 170.000 € per a benestar social. L’Ajuntament aporta per a benestar social
700.000 €, ha creat el centre d'Alzheimer, el centre d'Estimulació Precoç, Caixa
Ontinyent, el Taller Ocupacional, les Prestacions Econòmiques Individualitzades, el
SEAFI, en total 2.700.000 €. A Xàtiva abans hi havia un asil i ara hi ha una gran
carta de serveis socials. Sobre la no aportació de la Generalitat Valenciana quant al
Fons de Compensació el compara amb la nefasta provisió del Govern Estatal. La
Generalitat Valenciana només en els últims 4 anys, diu, ha invertit a Xàtiva 60
milions d'euros. Quan el Partit Socialista feia els pressupostos mai es complien. Els
interessos han pujat també per la gran pujada de la prima de risc. En el seu moment
(any 2008) es van adoptar  mesures tendents al rigor i a la serietat. No s'amortitzen
serveis, ni places, es paguen les nòmines al dia. La gestió de l'Ajuntament és
acceptada per la majoria dels ciutadans. Tant la revista el Consultor com l'INAP
publiquen tant el Pla de racionalització com el de sostenibilitat dels serveis. S'actua
amb rigor i serietat. El pressupost el fa el govern no l'oposició, la gent quan vota
demana que es governe.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del Sr. 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
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Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Primer. Aprovar el Pressupost General per a l'exercici 2012 integrat pel de
l'Ajuntament, el Consell Esportiu i la societat municipal PROEXA SA, i la plantilla de
personal amb el resum següent:

DESPESES

Pressupost
Ajuntament

Pressupost
Consell

Esportiu PROEXA
Pressupost

General

Deducció
transferències

internes
Pressupost
Consolidat

C-I PERSONAL 8.086.932,07 100.000,00 8.186.932,07 8.186.932,07

C-II

COMPRA DE
BENS
CORRENTS 10.393.569,64 1.030.598,00 11.700,00 11.435.867,64 11.435.867,64

C-III INTERESSOS 535.983,13 3.000,00 90.000,00 628.983,13 628.983,13

C-IV

TRANSFERÈN
CIES
CORRENTS 1.542.780,00 189.000,00 1.731.780,00 814.500,00 917.280,00

C-V INVERSIONS 2.315.414,20 2.315.414,20 2.315.414,20

C-IX
AMORTITZACI
Ó PRÉSTECS 1.346.443,00 1.346.443,00 1.346.443,00
TOTALS
DESPESES 24.221.122,04 1.222.598,00 201.700,00 25.645.420,04 814.500,00 24.830.920,04

INGRESSOS

Pressupost
Ajuntament

Pressupost
Consell

Esportiu PROEXA
Pressupost

General

Deducció
transferències

internes
Pressupost
Consolidat

C-I
IMPOSTOS
DIRECTES 11.921.900,00 11.921.900,00 11.921.900,00

C-II
IMPOSTOS
INDIRECTES 189.100,00 189.100,00 189.100,00

C-III

TAXES I
ALTRES
INGRESSOS 4.185.207,84 389.998,00 4.575.205,84 4.575.205,84

C-IV

TRANSFERÈN
CIES
CORRENTS 5.425.100,00 832.500,00 100.000,00 6.357.600,00 814.500,00 5.543.100,00

C-V

INGRESSOS
PATRIMONIAL
S 381.400,00 100,00 101.700,00 483.200,00 483.200,00

CVII

TRANSFERÈN
CIES DE
CAPITAL 805.795,75 805.795,75 805.795,75

C-IX

VARIACIÓ
PASSIUS
FINANCERS 1.312.618,45 1.312.618,45 1.312.618,45
TOTAL
INGRESSOS 24.221.122,04 1.222.598,00 201.700,00 25.645.420,04 814.500,00 24.830.920,04

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 TÈNICA
Tècnic……………………………………………………………………………………….A1                 3
B) SUBESCALA DE GESTIÓ……………………………………………………..…..    A2                 6
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C) AUBESCALA ADMINISTRATIVA
Administratiu……………………………………………………………………………..C1                15
D) SUBESCALA AUXILIAR
Auxiliar……………………………………………………………………………………..C2               16
E) SUBESCALA SUBALTERNA
Subaltern…………………………………………………………………………………AP                 16
3. ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
A) SUBESCALA TÈCNICA
Categoria tècnic superior………………………………………………………………A1                    9
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                55
Escala Auxiliar……………………………………………………………………………C1                  1
b) CLASSE ESCOMESES ESPECIALS
Categoria Tècnic Superior……………………………………………………………..A1                  20
Categoria Tècnic Mitjà…………………………………………………………….….  A2                    6
Categoria Tècnic Auxiliar………………………………………………………………C1                  10
Categoria Auxiliar……………………………………………………………………….C2                  10
c) CLASSE PERSONAL D'OFICIS
Categoria Encarregat…………………………………………………………………….C1                 1
Categoria Encarregat…………………………………………………………………….C1                 2
Categoria Mestre……………………………………………………………………  C1/C2                 0
Categoria Oficial…………………………………………………………………………..C2               23
Categoria Ajudant……………………………………………………………………….AP                   0
Categoria Operari………………………………………………………………………..AP                25
PERSONAL LABORAL FIX
Professor C. Luis Milán (a extingir)………………………………………………………A1                7
NETEJADORA (a extingir)…………………………………………………………….AAPP                1
PERSONAL EVENTUAL
Denominació                                                                                                                       Places
Responsable de Gabinet d'alcaldia (a extingir)…………………………………..………………………     1
Assessor de Protocol i Comunicació…………………………………………………………………………..1
Coordinador d'Actes i Events, Gran Teatre i Joventut. (a extingir)……………………………..………….1

Segon. De conformitat amb l'article 165 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes locals, es dictaminen favorablement les bases d'execució que regiran
la gestió d’aquest pressupost.

Tercer. En compliment de què 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 el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

Quart. Continuar l'expedient pels tràmits administratius assenyalats en els
articles 168 i 169 del text refós de la Llei Reguladora dels 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, perquè 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.

4t. EXPT. NÚM.  528/2005 PER A SOL·LICITAR UN PRÉSTEC AL BANC
DE CRÈDIT LOCAL PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DEL PLA DE
MILLORA DE MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, AVALAT AMB LA
SUBVENCIÓ DE LA CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT.
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Donat compte dels antecedents de l'expedient en què consta que el Ple de la
corporació de sis de juliol de 2006 va aprovar el contracte de préstec amb Banc de
Crèdit Local per import de 448.900 €, per a finançar la subvenció que dins del Pla de
Millora dels Municipis de la Comunitat valenciana, la Generalitat havia atorgat a
l’Ajuntament de Xàtiva, amb el propòsit d'amortitzar-lo amb les anualitats de la
subvenció.

Vist que fins a la data s'han amortitzat 110.000 € i que, finalitzat el període de
carència de l'esmentat préstec queden pendents d'amortitzar 337.000 €, i que s'ha
sol·licitat oferta al Banc de Crèdit Local per a refinançar aquest préstec.

Vist l'informe de l'oficina pressupostària sobre la legislació aplicable i l'òrgan
competent per a la seua aprovació, que l'expedient ha sigut fiscalitzat de conformitat
per la Interventora, i dictaminat favorablement per la Comissió d'Hisenda.

Miquel Àngel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que la ciutadania recordarà el Sr. Rus com l'alcalde que més ha
endeutat la ciutat, que més interessos paga, tan gris com la coberta en la Plaça de
Bous que tant de balafiament ha ocasionat, amb un centre històric i un centre
comercial buits. Diu que votarà en contra per la important quantitat d'interessos que
es paga.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, diu que
votarà en contra per la nefasta gestió i perquè els convenis amb la Generalitat no
són de fiar. El problema de la Generalitat és la pèssima gestió de balafiament
ocasionada. A la Comunitat Valenciana se sap com gestiona el Partit Popular.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que votarà en contra
perquè considera que la política de realitzar inversions amb convenis ajornats és un
error i costava molts diners, i així ho va dir al seu dia. Sol·licita que s'emeta un
informe en què es pose de manifest quant costa a Xàtiva la demora en el
compliment  d'obligacions de la Generalitat. La majoria dels convenis firmats amb la
Generalitat no es paguen, alguns daten de 2006, per tant la Generalitat promet però
no paga.

El Sr. Alcalde-President manifesta que hauria de valorar-se les inversions que
s'han fet a cost zero.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcade-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-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià) i cap abstenció, ACORDA:

Primer. Aprovar el contracte de préstec amb el Banc de Crèdit Local amb les
condicions particulars següents:

Import: 337.900 €
Tipus d'interés: Euríbor 3 mesos + 3,50%
Perídode de carència: 2 anys, a partir de la data de formalització del

contracte.
Termini d'amortització: 9 anys a partir de la data de finalització del període

de carència.
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Finalitat Refinançament préstec núm. 44926632

Segon. Facultar l'alcalde per a l'execució del present acord i la firma de tots
els documents que siguen necessaris en dret.

Tercer. Notificar el present acord al Banc de Crèdit Local i a l'Oficina
Pressupostària, als efectes oportuns.

5é. EXPT. NÚM.  888/2011. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS
DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA

Vista la memòria sobre la modificació de la relació de llocs de treball
elaborada conjuntament per la Secció de Recursos Humans i el vicesecretari.

Vist l'informe de la Secretaria General de 7 de desembre de 2011 sobre
legislació aplicable i procediment que s'ha de seguir.

Vist, així mateix,  l'informe de la Intervenció Municipal de data 7 de desembre
de 2011 en el qual queda acreditat que en el Pressupost municipal per a l'exercici
2012 hi ha consignació suficient i adequada per a atendre les obligacions
econòmiques que es deriven de la modificació de la Relació de Llocs de Treball.

Atesa l'acta de la Mesa General de Negociació Conjunta de 21 de desembre
de 2011 en la qual consta l'acord aconseguit entre els representants sindicals i la
corporació municipal per a modificar la relació de llocs de treball així com la seua
aprovació provisional, sense perjuí de les legítimes i procedents al·legacions
individuals que pogueren presentar-se a l'aprovació provisional de la modificació
plantejada.

Atés que de conformitat amb el que disposa l'article 22.2.i) de la LRBRL,
modificat per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, l'aprovació de la plantilla de personal i de
la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions
complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del
personal eventual és una atribució reservada a l'Ajuntament en Ple, que no pot ser
delegada.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior de
22 de desembre de 2011, amb la fiscalització favorable de la Intervenció Municipal.

Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià, manifesta que s'abstindrà. La informació subministrada en Comissió
Informativa impedia identificar els llocs de treball. És una actitud vergonyosa.

Cristina Maria Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís, diu que és
ridícul  remetre la informació 5 minuts abans del Ple. Ha faltat explicació dels canvis
i transparència. Les crítiques a la política de personal res tenen a veure amb la
modificació de la RPT.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista reitera la falta d'informació
a què el regidor de Recursos Humans ha sotmés l'expedient, la qual cosa converteix
la seua tramitació en irregular. Suggereix que els canvis vinguen avalats per
informes explícits, amb l'únic fi de saber de què es tracta. Manifesta que votarà en
contra per les formes.

José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans,  manifesta
que admet errors quant a la tardança dels informes però no s'ha de confondre la
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tardança dels informes amb els documents de treball. Invita l'oposició a què
treballen en el processament de la informació.

L'Ajuntament en Ple, per deu vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els nou vots dels regidors presents del Grup Municipal Popular), sis vots en contra
(els sis vots dels regidors del Grup Municipal Socialista) i cinc abstencions (les dues
abstencions dels regidors del Grup Municipal Bloc-Compromís, les dues
abstencions  dels regidors del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià i
l'abstenció del regidor del Grup Municipal Popular Vicente Parra Sisternes que
s'absenta de la sessió), ACORDA:

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de la relació de llocs de treball
de l'Ajuntament de Xàtiva.

Segon. Establir les codificacions corresponents a cadascun dels llocs de
treball afectats per la modificació, i crear, si és el cas, les que siguen oportunes i que
es detallen en l'annex del present document.

Tercer. Exposar el present acord en la intranet municipal, així com publicar
extracte d'aquest acte en el Butlletí Oficial de la Província de València, a fi de fer
complir el tràmit d'informació pública, pel període de 20 dies hàbils a comptar des de
l'endemà de la publicació de l'anunci esmentat, tot açò de conformitat amb l'article
86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú.

Quart. Notificar el present acord a la Presidència de la Junta de Personal i del
Comité d'Empresa d'aquest Ajuntament.

Cinqué. Notificar als empleats públics afectats directament per la modificació
l'aprovació provisional de la modificació de la relació de llocs de treball i del tràmit
d'informació pública abans referit, perquè puguen examinar l'expedient i al·legar el
que estimen convenient durant el termini estipulat.

Sisé. Transcorreguts 20 dies des de la seua publicació i si no s'han presentat
al·legacions, s'entendrà definitivament aprovat el document esmentat, i es publicarà
a continuació íntegrament el text en el Butlletí Oficial de la Província.

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

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

EL VICESECRETARI,


