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PLE ORDINARI NÚM. 13

ACTA  DE   LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL PLE  DE L'EXCEL·LENTÍSSIM
AJUNTAMENT D'AQUESTA CIUTAT DE XÀTIVA CELEBRADA EL DIA  TRES DE
NOVEMBRE DE DOS MIL CINC, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA

A la Sala de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i
cinc minuts del dia 3 de novembre de l'any 2005, sota la Presidència del Sr. Alfonso
Rus Terol, alcalde de Xàtiva, assistit pel Sr. Eduardo Balaguer Pallás, vicesecretari
de l'Ajuntament de Xàtiva, secretari en Funcions, es van reunir els senyors que tot
seguit es relacionen, en nombre de dènou, a fi de celebrar sessió ordinària del Ple,
en primera convocatòria, 80 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986.

Constitueixen els presents quòrum suficient, superior al terç de què legalment
integren el Ple, exigit per a donar inici a la sessió, en primera convocatòria, segons
el que preveu l'article 90 de l'esmentat Reglament, segons es detalla:

ASSISTENTS:

1. - Sr. Alfonso Rus Terol
2. - Sr. Vicente Parra Sisternes
3. - Sra. Mª José Masip Sanchis
4. Sr. Rafael Capuz Aznar
5. - Sr. Ramón Vila Gisbert
6. - Sr. Antonio Perales Perales
7. - Sra. María Emilia Soro Perona
8. - Sra. Rosa María Esteban Miedes
9. - Sr. José Antonio Vidal Piquer
10. - Sra. Elena Llopis Arnero
11. - Sr. Juan Carlos Crespo Badía
12. - Sr. Jorge Herrero Montagud
13. - Sr. Ildefonso Suárez Garrido
14. - Sra. Mar Vicent García
15. - Sr. Tomás Fuster Bellido
16. - Sr. Rafael Llorens Gozalbes
17. - Sr. Vicent Caballero Hidalgo
18. - Sr. Josep Martínez Alventosa
19. - Sra. Cristina Mª Suñer Tormo

NO ASSISTEIX:

Sr. Ramon Ortolà Mestre i Sr. Roger Cerdà Boluda, que excusen la seua no
assistència.

Oberta la sessió a l'hora abans indicada, el Sr. president va ordenar al
secretari procedira segons l'Ordre del Dia inserit en la convocatòria de la sessió.
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1r - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 12, DEL 6 D'OCTUBRE
DE 2005

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 va preguntar si algun membre de la
corporació havia de formular alguna observació  a l'acta de la sessió anterior, que
havia sigut distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

Sr. Ildefonso Suárez Garrido suggereix que es corregisca la referència a la
regidora ixent, la senyora Sonia Arteaga, pel seu substitut el senyor Roger Cerdà.

Sr. Josep Martínez Alventosa. Com a qüestió d'ordre, al marge de l'acta,
denuncia irregularitats en la convocatòria de la present sessió. Notificada, que li va
ser, el divendres 28 d'octubre a les 19.30 hores va intentar la consulta de l'expedient
durant la jornada del dissabte i del diumenge, compareixent a les dependències de
la Policia Local, amb resultat infructuós per no trobar-se l'expedient de manifest.
Considera que, tal com, diu, exigeix la legislació vigent, l'expedient no ha estat a la
disposició dels regidors, per a la seua consulta i examen, des de la convocatòria el
que, al seu entendre, constitueix vici de nul·litat de ple dret dels acords que
s'adopten durant el transcurs de la sessió. Per tot això, diu, es reserva l'exercici de
les accions que procedisquen.

Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, la seua oposició a aprovar l'acta i, com a
qüestió d'ordre, planteja que la present sessió va haver de convocar-se el dia
divendres, com, diu, és costum i que a la última hora del matí de tal dia 28 d'octubre,
personada a la Secretaria General, la notificació de la convocatòria de la sessió no li
va ser practicada. Addueix que en l'expedient de la sessió ni tan sols consta
fefaentment la recepció de la convocatòria alhora que, afirma, va conferir
autorització verbal al servei d'ordenances perquè la dipositara, junt amb l'esborrany
de l'acta, al seu despatx professional, a fi d'evitar al funcionari el trastorn d'haver de
fer-ho a deshores i al seu domicili particular. Considera que allò que s'ha succeït és
un símptoma que no es fa bé el treball màximament, diu, en un ple ordinari en què
els terminis són previsibles. Es reserva l'exercici d'accions que en Dret foren
procedents ja que els dissabtes, dia hàbil, l'expedient no va poder ser consultat, com
en altres ocasions, a les dependències de la Policia.

I no havent-se formulat cap altra objecció, per dèsset vots a favor ( el del Sr.
alcalde més els deu vots dels regidors del Grup Popular, més els cinc vots dels
regidors del Grup Socialista, més un vot del regidor integrant del Grup Esquerra
Unida - l'Entesa), un vot en contra (el de la regidora integrant del Grup Bloc
Nacionalista Valencià-Esquerra Verda), i cap  abstenció, va ser aprovada l'acta de
referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 6 d'octubre de l'any
2005.

2n - SOBRE INFORMACIÓ D'ASSUMPTES D'INTERÈS MUNICIPAL

El secretari va donar compte dels següents assumptes d'interès municipal:
Resolució d'Alcaldia número 1022, de 10 d'octubre de 2005, que diu

textualment:
“Havent d'absentar-me de la localitat, des del dia 10 fins al dia 17 d'octubre

de 2005, ambdós inclusivament, per raons inherents al meu càrrec, i de conformitat
amb el que disposen els articles 21-3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim
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Local, de 2 d'abril de 1985 i 43.5 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986, RESOLC:

Primer.- Delegar les funcions d'alcalde, des del dia  10 fins al dia 17 d'octubre
de 2005, ambdós inclusivament, en el 4t. Tinent d'alcalde, el Sr. Ramón Vila Gisbert,
per a realitzar les funcions d'alcalde.

Segon.- La Delegació de què es tracta, produirà efectes durant eixe dia,
sense perjudici de la preceptiva publicació d'aquest Decret en el Butlletí Oficial de la
Província.

Tercer.- Comunicar la present Resolució als membres de la corporació i als
departaments municipals interessats i donar compte a l'Ajuntament en Ple en la
primera sessió que se celebre”.

De tot això l'Ajuntament en Ple, va quedar assabentat.

3r - EXP. NÚM. 111/2003. RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA: RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS
PRESENTADES I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL.

Vist l'expedient 111/2003 que es tramita en la Secció de Recursos Humans,
relatiu a la resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la
relació de llocs de treball, cal adoptar el present acord, a partir dels següents:

ANTECEDENTS

1. En data 20 de novembre de 2003 es va aprovar per part de la taula de
negociació la relació de factors així com la seua puntuació que servien de base per
a l'elaboració de la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament.

2. Una vegada finalitzat el treball d'anàlisi dels llocs de treball, així com els
treballs preliminars d'avaluació dels qüestionaris dels llocs de treball, la Comissió de
Treball per a la Valoració de Llocs de Treball proposa al Ple d'aquest Ajuntament,
previ dictamen de la comissió informativa corresponent, l'adopció de l'acord
d'aprovació provisional de la RPT.

3. L'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària de 7 de juliol de 2005, en el punt 4
de l'ordre del dia, va aprovar inicialment, previ dictamen favorable de la Comissió
Informativa Permanent d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Foment, Règim
Interior i Seguretat Ciutadana, de data 9 de juny de 2005, la Relació de Llocs de
treball d'aquest Ajuntament, i va acordar la seua exposició al públic mitjançant el
corresponent anunci en el BOP i en el tauler d'edictes i la comunicació a tot el
personal. Es va establir un termini de vint dies per al seu examen i presentació de
reclamacions i al·legacions, que va finalitzar el dia 22 d'agost de 2005.

FONAMENTS DE DRET

A) CONCEPTE I CONTINGUT

A.1) L'art. 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local (d'ara en avant LRBRL) imposa a les entitats locals l'obligació de
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formar la relació de llocs de treball existents en la seua organització, en els terminis
previstos en la legislació bàsica sobre funció pública, legislació bàsica que, en virtut
del títol competencial contingut en l'art. 149.1.18a de la Constitució, és assignada en
exclusiva a l'Estat, que té competència exclusiva, entre altres, en matèria de bases
del règim estatutari dels funcionaris públics, de manera que, en tot cas, es
garantisca als ciutadans un tractament comú davant aquestes. En virtut d'aquest títol
competencial, l'esmentat art. 90.2 de la LRBRL imposa a l'Estat l'obligació d'establir
la normativa reguladora per a la confecció de les relacions de llocs de treball, la
descripció dels llocs tipus i les condicions requerides per a crear-los, així com les
normes bàsiques de la carrera administrativa, especialment pel que fa a la promoció
dels funcionaris a nivells i grups superiors.

A.2) En coherència amb l'anterior, l'art. 126.4 del RDL 781/1986, de 18 d'abril,
pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim
Local (d'ara en avant TRRL), disposa que les relacions de llocs de treball, que
tindran en tot cas el contingut previst en la legislació bàsica sobre funció pública, es
confeccionaran d'acord amb les normes previstes en l'art. 90.2 de la LRBRL.

A.3) Per la seua banda, l'art. 16 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures
per a la Reforma de la Funció Pública (d'ara en avant LMURFP), bàsic d'acord amb
el que disposa l'art. 1.3 d'eixa norma, disposa que les entitats locals formaran també
la relació dels llocs de treball existents en la seua organització, que hauran
d'incloure en tot cas la denominació i les característiques essencials dels llocs, les
retribucions complementàries que corresponguen i els requisits exigits per a ocupar-
los. Aquestes relacions de llocs seran públiques.

Per consegüent, el contingut de la RPT ha de centrar-se, per manament del
precepte esmentat, en la sistematització dels llocs de treball existents a l'Ajuntament
per mitjà de l'establiment de tres grans blocs de dades que permetran una clara i
concreta descripció de cada lloc: 1) la denominació i les característiques essencials,
2) les retribucions complementàries que corresponguen i 3) els requisits per a
ocupar-los.

A.4) A més, la disposició transitòria 2a del RD 861/1986, de 25 d'abril, pel qual
s'estableix el règim de retribucions dels funcionaris de l'administració local, estableix
que ja que l'administració de l'Estat no dicta les normes d'acord amb què s'hagen de
confeccionar les relacions de llocs de treball tipus i les condicions requerides per a
crear-los, els plens de les corporacions locals hauran d'aprovar un catàleg de llocs
de treball a aquest efecte del complement específic.

No obstant això, i sense perjudici que aquesta corporació haja elaborat la
corresponent anàlisi i catàleg de llocs de treball, no hi ha res a impedisca que,
davant la falta de desplegament legislatiu específic estatal de la matèria, s'aplique la
legislació bàsica estatal i la seua normativa de desplegament amb caràcter supletori
a fi de permetre, d'aquesta manera, a l'Ajuntament no sols la realització d'un catàleg
amb la finalitat de determinar el complement específic, sinó, a més, aprovar una
RPT amb els continguts que es refereix aquesta normativa de desplegament,
mentre aquells no s'oposen als criteris derivats de la legislació bàsica aplicable,
continguda en el cas que ens ocupa en l'art. 16 de la LMURFP.

Per tant, no hi ha res que impedisca aplicar, amb caràcter supletori, el
contingut de l'Ordre del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del
Govern de 2 de desembre de 1988, sobre relacions de llocs de treball en
l'administració de l'Estat (BOE 294/1988 de 08-12-1988, pàg. 34687), que derogava
l'Ordre de 15 de gener de 1986, i que estableix en l'art. 1 que les relacions de llocs
de treball són l'instrument tècnic a través dels quals es fa l'ordenació del personal,
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d'acord amb les necessitats dels serveis i precisa els requisits per a exercir cada
lloc, així com les seues característiques retributives.

A.5) L'art. 2 de l'esmentada Ordre de 2 de desembre de 1988 defineix el
contingut de les RPT i disposa que comprendran, conjuntament o separadament, els
llocs de treball del personal funcionari, el nombre i les característiques de què
puguen ser exercits per personal eventual, així com els d'aquells altres que puguen
ser exercits per personal laboral.

En eixes relacions s'indicarà la denominació i les característiques essencials
dels llocs de treball, els requisits exigits per a exercir-los, el nivell de complement de
destí i, si és el cas, el complement específic, quan hagen de ser exercits per
personal funcionari, o la categoria professional i el règim jurídic aplicable quan
siguen exercits per personal laboral.

Entre les característiques essencials dels llocs de treball i els requisits exigits
per a ocupar-los hauran de figurar necessàriament el tipus de lloc, el sistema de
provisió i els grups, cossos i escales a què hagen d'adscriure's i, si és el cas, la
titulació acadèmica i formació específica necessàries per al correcte exercici del lloc
de treball. Igualment, podran especificar-se aquelles condicions particulars que es
consideren rellevants en el contingut del lloc o en el seu exercici.

Eixe contingut està detallat en la Resolució conjunta de les secretaries d'Estat
d'Hisenda i per a l'Administració Pública, per la qual s'aprova el model de relacions
de llocs de treball de personal funcionari i es dicten normes per a elaborar-lo,
publicada per Ordre de 6 de febrer de 1989, del Ministeri de Relacions amb les
Corts i de la Secretaria del Govern (BOE 32/1989, de 07-02-89, pàg. 3666).

B) NATURALESA JURÍDICA

A manera d'introducció, és convenient significar en aquest apartat que el
procés iniciat amb l'expedient 111/2003 instruït per a l'elaboració de la Relació de
Llocs de Treball, configurat inicialment com una reivindicació del personal mateix de
l'Ajuntament, ha suposat una vertadera revolució en tots els aspectes.

Des de la vessant personal, concreta les activitats bàsiques que són
responsabilitat de cada lloc de treball, alhora que tradueix a punts el complement
específic i estableix el nivell de complement de destí. Així mateix, és convenient
assenyalar que la relació de llocs de treball, de conformitat amb l'article 15 del
Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
de la Funció Pública Valenciana, ha de comprendre una descripció de les seues
característiques i funcions essencials i, en el present cas, no ha d'entendre's com
una enumeració tancada i exhaustiva d'eixes tasques o funcions assignades al lloc..
Està descripció s'ha realitzat vinculant la RPT al Decret núm. 85/05, d'Organització
dels serveis municipals, de data 25 de gener de 2005, arbitrat a partir de la
informació obtinguda dels treballs “de camp”, mitjançant entrevistes personals,
informes, suggeriments, etc, i que ha sigut dictat per la corporació, prèvia consulta
als representants sindicals, en exercici de les seues atribucions d'autoorganització.

Evidentment, en tot aquest procés conflueixen dues vies: d'una banda, les
consideracions aportades per la Comissió de Valoració, respecte a l'anàlisi de cada
lloc de treball i les propostes organitzatives, que revesteixen un caràcter purament
tècnic; i d'una altra, els acords adoptats per la Mesa General de Negociació, entre
els representants del personal i la corporació, que evidentment és de caràcter
reivindicatiu i negociador.
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Quant a la puresa de la seua naturalesa jurídica, la normativa referida en els
apartats anteriors no especifica quina és la naturalesa jurídica de la RPT, i per això
cal dilucidar si es tracta d'una disposició de caràcter general o d’un acte col·lectiu,
per a, una vegada assentada aquesta premissa, determinar el procediment
d'aprovació que haja d'aplicar-se, i que serà diferent segons la naturalesa jurídica
que es predique de la RPT.

En aquest sentit, s'ha de portar a col·lació la doctrina emanada  a aquest
respecte pel Tribunal Suprem en la sentència de 26 de maig de 1998 (en la qual se
segueix la línia argumental plasmada en les sentències de 3 de març de 1995 i de
28 de maig de 1996), segons la qual “la seua vertadera substància jurídic
administrativa és la dels actes col·lectius, amb destinataris indeterminats, d'on ve
aquella vocació normativa, però excloent en tot cas que siguen autèntics
reglaments”.

C) PROCEDIMENT D'APROVACIÓ

El procediment específic d'aprovació de la RPT es conté en els arts. 4 i 5 de
l'esmentada Ordre de 2 de desembre de 1988, que, bàsicament, fan referència a la
necessitat de publicar la relació inicial de llocs de treball en el butlletí corresponent
que, en el nostre cas, serà la de la província de València, i s'entén que, a més,
haurà de realitzar-se el tràmit d'al·legacions establert amb caràcter general en la Llei
30/1992, de 30 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, que en l'art. 86 faculta l'òrgan a què
corresponga la resolució del procediment, quan la naturalesa d'aquest ho
requerisca, per a acordar un període d'informació pública. Amb aquest efecte,
s'anunciarà en el butlletí oficial de la província respectiva, perquè qualsevol persona
física o jurídica puga examinar el procediment, o la part d'aquest que s'acorde.
L'anunci ha d'assenyalar el lloc d'exposició i determinar el termini per a formular
al·legacions, que no podrà ser inferior en cap  cas a vint dies.

Com a mesura addicional de publicitat, la norma descrita no impedeix
comunicar individualment a tot el personal afectat l'obertura del tràmit d’informació
pública, precisament atenent a la transcendència que suposa l'aprovació de la RPT
per a eixe col·lectiu.

Totes aquestes actuacions procedimentals han sigut practicades, tal com es
pot deduir de l'examen de l'expedient.

Una vegada acabat el termini i resoltes les al·legacions, s'haurà de publicar
l'aprovació definitiva de la RPT, de conformitat amb què disposa l'art. 60 de la Llei
30/1992, que disposa que els actes administratius seran publicats quan ho
establisquen les normes reguladores de cada procediment o quan ho aconsellen
raons d'interès públic apreciades per l'òrgan competent (núm. 1). La publicació, en
aquest cas, està imposada pel que disposa l'article 127 del RD Legislatiu 781/1986,
de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en
Matèria de Règim Local, el qual desplega el que estableix l'article 90 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l'article 16 de la Llei
30/1984, de 2 d'agost, de Reforma de la Funció Pública.

La publicació d'un acte haurà de contenir els mateixos elements que exigeix el
punt 2 art. 58 respecte de les notificacions, és a dir, el text íntegre de l'acord, amb
indicació de si és o no definitiu a la via administrativa, l'expressió dels recursos que
siguen procedents, l'òrgan davant del qual s'han de presentar i el termini per a
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interposar-los, sense perjudici que els interessats puguen exercir qualsevol altre que
estimen procedent.

D) ÒRGAN COMPETENT

De conformitat amb el que disposa  l'art. 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 treballs, 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.

E) ESTUDI DE TOTES LES RECLAMACIONS

En relació a les reclamacions presentades pel personal al servei d'aquest
Ajuntament, s'han de fer les consideracions següents:

És evident que tot aquest procés no està lliure d'errors, però no hem de perdre
de vista que no estem analitzant la producció d'una fàbrica, que l'aplicació d'unes
regles matemàtiques donaria resultats possiblement irrefutables, sinó que treballem
amb factors i variables, l'anàlisi de qual no pot ser mai ajustat al cent per cent,
almenys en tots els factors que preveu la normativa, si bé el que sí que es pot
afirmar és que s'ha utilitzat un procediment reglat que, a priori, pretén oferir el menor
marge d'error possible. Açò no obstant, aquesta anàlisi, a banda de ser un requisit
legal, és necessari, i el que cal fer és, d'acord amb l'estudi dels resultats obtinguts,
analitzar-los, la participació de tots els agents implicats, treballadors, representants
sindicals i corporació municipal, i la crítica constructiva de tots ells, proposar les
mesures correctores oportunes per a millorar les posteriors revisions que es facen
dels llocs, atés que el present procés és continu i s'autoalimenta en funció dels
canvis produïts en els llocs de treball, bé siga per canvis en l'organització municipal
com per canvis sobrevinguts per altres circumstàncies.

Amb caràcter general, s'ha de prendre com a referència el moment temporal
en què es realitza el qüestionari d'anàlisi del lloc, de manera que qualsevol
al·legació ha de referir-se a eixa primera foto fixa del lloc. És evident que això
produirà, necessàriament, distorsions en les tasques concretes a considerar, en la
mesura que els treballs d'elaboració dels qüestionaris i la subsegüent anàlisi s'han
prolongat en un espai de temps considerable i això ha produït com a conseqüència
que no totes  les variacions experimentades amb posterioritat es poden tenir en
compte en aquesta fase d'al·legacions. Eixes variacions seran objecte d'avaluació
en una segona foto que es realitzarà a partir del moment en què culmine la nova
organització dels serveis administratius i, conseqüentment, de la totalitat dels llocs
de treball.

 Vistos dels antecedents i fonaments jurídics exposats.
 Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Economia, Hisenda

i Especial de Comptes, Foment, Règim Interior i Seguretat Ciutadana de 27
d'octubre de 2005.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo,
pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda. Es postula en contra de
l'aprovació definitiva de la RPT en entendre que persisteixen els motius que van
inspirar la seua posició contrària en l'acord d'aprovació provisional al que, s'uneix, el
fet de no haver pogut accedir a l'expedient des de la convocatòria de la present
sessió.
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Tot seguit fa ús de la paraula el senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup
Esquerra Unida-L'Entesa. Anuncia, també, el seu vot en contra i incideix en el fet de
no haver pogut accedir a l'expedient. No obstant això, en segon torn d'intervencions,
opina que el conformisme dels treballadors en situació de contractació laboral
eventual és fruit de la precarietat del seu vincle i que si hi haguera voluntat de fer les
coses bé, l'actualització de la plantilla es produiria anualment. Tatxa la situació
d'immoral i d’il·legal.

A continuació pren la paraula el senyor Ildefonso Suárez Garrido, pel Grup
Municipal Socialista. Anuncia el seu vot en contra que argumenta en tres motius:

− Encara que comparteix la complexitat tècnica que entranya el procés de
preparació de la RPT, considera injustificada l'excessiva personalització
de determinats llocs que dificultarà la reorganització futura d'alguns
serveis.

− Considera que molts dels principis polítics que inspiren la RPT no es
basen en l'organització ideal de l'Ajuntament sinó en les persones que
ocupen hui determinats llocs.

− Creu que darrere de la RPT està la funcionarització de llocs ocupats per
persones contractades “a dit”, algunes de les quals militen en Noves
Generacions del PP.

Finalment el senyor alcalde expressa la seua disconformitat amb les
intervencions precedents i, en síntesi, manifesta que l'aprovació de la RPT després
de llargs anys d'exigència per part dels treballadors era imprescindible; que el
govern socialista no va ser capaç de materialitzar-la; que a l'Ajuntament presten
servei més treballadors afins al partit socialista que cap altre; que els únics criteris
que han inspirat la RPT són tècnics; que la RPT s'ha fet amb el consens dels
sindicats i amb publicitat. Opina que es tracta d'un dia important per a l'Ajuntament i
agraeix la col·laboració de tots  els qui han participat en la seua elaboració.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el de l'alcalde-president més els
deu dels regidors integrants del Grup Popular) i set vots en contra  (els cinc vots
dels regidors del Grup Socialista, més el vot del regidor integrant del Grup Esquerra
Unida - l'Entesa i el vot de la regidora integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià-
Esquerra Verda) i cap abstenció ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Resoldre les al·legacions presentades pels treballadors de
l'Ajuntament de Xàtiva a l'aprovació inicial de la relació de llocs de treball, així com
les formulades d'ofici.

Segon.- Aprovar definitivament les definicions dels codis utilitzats en la
relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Xàtiva que s'exposen com a annex al
present acord i que consta en l'expedient degudament diligenciat.

Tercer.- Aprovar definitivament la Relació de Llocs de Treball d'aquest
Ajuntament i establir les codificacions corresponents.

Quart.- Exposar l'anunci del present acord en el tauler d'edictes municipal,
així com extracte d'aquest acte en el Butlletí Oficial de la Província de València, a
aquest efecte de coneixement general i als efectes que procedisquen.

Cinquè.- Igualment, comunicar a tot el personal al servei d'aquest Ajuntament
l'aprovació definitiva de la relació de llocs de treball.

Sisè.- Notificar el present acord a la Junta de Personal així com al Comitè
d'Empresa d'aquest Ajuntament.

ANNEXOS
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Àrea

Fa referència a la denominació genèrica de l'àrea orgànica de l'estructura
municipal plasmada en l'organigrama d'aquest Ajuntament aprovat per Decret
d'Alcaldia número 85, de 25 de gener de 2005, amb les codificacions següents:

1 Règim Interior

2
Serveis econòmic
financers

3
Serveis
socioculturals

4 Foment

5
Trànsit i seguretat
ciutadana

Secció

Fa referència a la denominació genèrica de la secció  orgànica de l'estructura
municipal plasmada en l'organigrama d'aquest Ajuntament aprovat per Decret
d'Alcaldia número 85, de 25 de gener de 2005, amb les codificacions següents:

1A Secretaria general
1B Recursos humans
1C Modernització i desenvolupament local
1D Registre i notificacions
1E Alcaldia i protocol
1F Padró habitants
2 A Oficina pressupostària
2 B Tresoreria
2C Rendes i exaccions
2D Ibi i plusvàlua
3 A Benestar social, sanitat, turisme i esport
3B Joventut, cultura,gran teatre, fira i festes
3C Educació i Promoció lingüística.
4 A Gestió Patrimonial
4B Oficina tècnica
4C Urbanisme
4D Obres i serveis
4E Medi ambient i agricultura
4F Conservació de béns municipals
5 A Direcció i administració
5B Grup operatiu.
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DEPARTAMENT

Fa referència a la denominació genèrica del departament orgànic de
l'estructura municipal plasmada en l'organigrama d'aquest Ajuntament aprovat per
Decret d'Alcaldia número 85, de 25 de gener de 2005, amb les codificacions
següents:

1B01 Planificació i administració
1B02 Gestió de personal
1C01 Tècnic
1C02 Gestió Administrativa
1D01 Registre i notificacions
1E01 Alcaldia i protocol
1F01 Padró habitants
2 A01 Oficina pressupostària
2 B01 Tresoreria
2C01 Rendes i exaccions
2D01 Tècnic
2D02 Gestió Administrativa
3 A01 Gestió administrativa
3 A02 Benestar social i sanitat
3 A03 Turisme
3 A04 Castell
3 A05 Esports
3 B01 Gestió administrativa
3B02 Joventut, fira i festes
3B03 Casa de la cultura i gran teatre
3B04 Museu
3B05 Arxiu
3B06 Biblioteca
3C01 Gestió administrativa i promoció lingüística
3C02 Conservatori.
3C03 Grup adscrit a centres educatius
4 A01 Gestió patrimonial
4B01 Oficina tècnica
4C01 Planejament i gestió
4C02 Disciplina urbanística
4D01 Obres i serveis
4E01 Medi ambient i agricultura
4F01 Parcs i jardins
4F02 Cicle hidràulic
4F03 Brigada de policia urbana
4F04 Grup de neteja
4F05 Guardes rurals
5 A01 Direcció i administració
5 A02 Grup operatiu.

Denominació
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Fa referència a la denominació del lloc de treball, pel qual s'aprova la
valoració i classificació de llocs de treball del personal, amb les denominacions
següents:

00 Habilitat nacional
01 Director d'àrea

02
Responsable de
secció

03
Responsable de
departament

04
Tècnic
superior.(grup A)

05
Tècnic mitjà.(grup
B)

06
Tècnic gestor (grup
C)

07
Tècnic auxiliar
(grup C)

08 Administratiu
09 Auxiliar
10 Ordenança
11 Encarregat
12 Oficial
13 Operari
14 Subaltern
15 Intendent principal
16 Intendent
17 Inspector policia
18 Oficial
19 Agent

20
Responsable
d'unitat

Així, cada lloc de treball rep un codi compost per sis dígits la configuració
alfanumèrica del qual adquireix el significat següent:

1r. Un número. Significa l'àrea a què s'adscriu el lloc.
2n. Una lletra. Significa la secció a què s'adscriu el lloc.
3r. Dos números. Significa el departament a què s'adscriu.
4t. Dos números. Significa la denominació del lloc.

DP

Fa referència a si el lloc de treball està dotat presupostàriament durant el
període previst de durada del lloc de treball

CD

Fa referència al nivell de complement de destí del lloc de treball.
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CE

Fa referència als punts corresponents al nivell de complement específic del
lloc de treball vista la valoració del mateix.

TP

Indica el tipus de lloc, atenent a la codificació següent:

S Lloc singularitzat
N Lloc no singularitzat

E
Lloc de personal funcionari o eventual amb atribucions de
confiança o assessorament especial.

Es consideren llocs singularitzats aquells que per la seua denominació i
contingut es diferencien dels restants llocs. En tot cas, seran singularitzats els llocs
corresponents als directors d'àrea  orgànica que tinguen atribuïdes funcions de
producció d'actes susceptibles de produir efectes davant de tercers i apareguen
continguts en les ordenes d'estructura interna.

FP

Forma de provisió normal del lloc de treball independentment de la forma de
provisió actual. La forma de provisió tindrà les codificacions següents:

E Lloc de treball a extingir
L Lliure designació
C Concurs de mèrits

I

Lloc de personal funcionari o eventual
amb atribucions de confiança o
assessorament proveït per lliure
designació.

GR: Grup de titulació, atenent les codificacions següents:

A Títol de doctor, llicenciat, enginyer,
arquitecte o equivalent.

B
Títol d'enginyer tècnic, diplomat
universitari, arquitecte tècnic, formació
professional de tercer grau o equivalent.

C Títol de Batxiller, Formació Professional
de segon grau o equivalent.

D Títol de Graduat Escolar, Formació
Professional de primer grau o equivalent.

E Certificat d'escolaritat.

Cos o escala: Amb les codificacions següents:



13

0
1 Funcionari d'habilitació nacional
2 Administració general (Subescala tècnica superior)
3 Administració general (Subescala tècnica mitja)
4 Administració general (Subescala administrativa)
5 Administració general (Subescala auxiliar)
6 Administració general (Subescala subalterna)
7 Administració especial (Subescala tècnica superior)
8 Administració especial (Subescala tècnica mitja)
9 Administració especial (Subescala tècnica Gestió i

auxiliar)
10 Administració especial (Subescala serveis especials-

comeses especials)
11 Administració especial (Subescala serveis especials-

personal oficis-encarregat)
12 Administració especial (Subescala serveis especials-

personal oficis-oficial)
13 Administració especial (Subescala serveis especials-

personal oficis-operari)
14 Superior del Cos de la Policia Local (Intendent

Principal/Intendent.)
15 Tècnica del Cos de la Policia Local (Inspector)
16 Bàsica del Cos de la Policia Local (Oficial)
17 Bàsica del Cos de la Policia Local (Agent)
18 Personal eventual o de confiança

Nat Naturalesa del lloc de treball amb les codificacions següents:

E1 Personal eventual
F1 Funcionari amb habilitació de caràcter

nacional
F2 Funcionari de carrera
F3 Funcionari de carrera amb dedicació

parcial
F4 Funcionari interí
L1 Laboral fix
L2 Laboral fix amb dedicació parcial
L3 Laboral temporal
L4 Laboral temporal amb dedicació parcial

Titulació específica (TE)
 

En aquest apartat es consignarà la titulació Específica quan siga necessària a
banda de la genèrica corresponent al grup de titulació on estiga enquadrat el lloc de
treball. Aquesta especificitat només es consignarà quan la seua necessitat es
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deduïsca objectivament de les funcions que comporta el lloc de treball o de la
normativa reglamentària.

0 La genèrica corresponent al grup.
1 Llicenciat en Dret o Ciències

Polítiques
2 Llicenciat en Ciències

Econòmiques o Empresarials,
Arqueologia, Biologia, Geografia i
Història, Belles Arts.

3 Arquitecte superior.
4 Enginyer superior.
5 Diplomat en Dret o Ciències

Polítiques.
6 Diplomat en Ciències

Econòmiques o Empresarials.
7 Arquitecte tècnic.
8 Enginyer tècnic.
9 FP II de Turisme o superiors.

10 Diplomat en Treball Social.
11 Diplomat en Filologia Catalana.
12 Diplomat en Belles Arts.
13 Diplomat en Relacions Laborals.
14 Batxiller Superior, Formació

Professional de segon grau.
15 Graduat Escolar, Formació

Professional de primer grau.
16 Professor de Música.

Formació específica

Fa referència a la formació específica requerida quan de la naturalesa de les
funcions del lloc es deduïsca clarament la seua exigència, sempre que puga ser
acreditada per la possessió de diplomes o de títols reconeguts per l'Administració,
així com per coneixements especials susceptibles de valoració en els processos de
provisió de llocs de treball.

La formació específica estarà compresa en les següents àrees i nivells de
coneixements:

Formació específica: Valencià (FEV)

0 Sense formació
1 Valencià: Nivell Oral i Comprensió

Lectora.
2 Valencià: Nivell Elemental
3 Valencià: Nivell Mitjà
4 Valencià: Nivell Superior
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Formació específica: Informàtica (FEI)

0 Sense formació
1 Tractament de text: sense formació
2 Tractament de text: usuari bàsic.
3 Tractament de text: usuari avançat.
4 Full de càlcul: sense formació.
5 Full de càlcul: usuari bàsic.
6 Full de càlcul: usuari avançat.
7 Bases de dades: sense formació.
8 Bases de dades: usuaris bàsics.
9 Bases de dades: usuaris avançats.
10 Altres programes: sense formació.
11 Altres programes: Disseny gràfic usuari bàsic.
12 Altres programes: Disseny gràfic usuari avançat.
13 Altres programes específics: usuari bàsic.
14 Altres programes específics: usuari avançat.

15 Altres programes: bases de dades documentals
usuaris bàsics.

16 Altres programes: bases de dades documentals
usuaris avançats.

17 Altres programes: bases de dades gestió integrada
usuari bàsic.

18 Altres programes: Bases de dades gestió integrada
usuari avançat.

19 Multidisciplinari: sense formació.
20 Multidisciplinari nivell superior.
21 Multidisciplinari nivell mitjà.

Formació específica: Jurídica (FEJ)

0 Sense formació

1 Formació jurídica relacionada amb les funcions del
lloc: nivell superior

2 Formació jurídica relacionada amb les funcions del
lloc: nivell mitjà

3 Formació jurídica relacionada amb les funcions del
lloc: nivell bàsic

Formació específica: Tècnica (FET)

0 Sense formació

1 Formació tècnica amb les funcions del lloc: nivell
superior

2 Formació tècnica amb les funcions del lloc: nivell mitjà

3 Formació tècnica amb les funcions del lloc: nivell
bàsic
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Formació específica: Una altra formació (FEO)

0 Sense formació

1 Formació d'oficis relacionada amb les funcions del lloc de
treball: nivell superior.

2 Formació d'oficis relacionada amb les funcions del lloc de
treball: nivell mitjà.

3 Formació d'oficis relacionada amb les funcions del lloc de
treball: nivell bàsic.

Altres observacions

Els codis d'aquest apartat fan referència a diverses peculiaritats dels
llocs de treball, d'acord amb les codificacions següents:

0

1 Llocs de treball vacants o ocupats per personal amb caràcter interí.
(Lloc amb dotació pressupostària).

2 Previsió d'increment d'efectius. (Lloc sense dotació pressupostària)
3 Lloc de treball a extingir
4 Lloc de treball susceptible de reconvertir a una altra denominació
5 Lloc de treball susceptible de reconvertir a una altra dedicació
6 Lloc de treball susceptible de reconvertir a una altra classificació

7 Lloc de treball susceptible de reservar per a personal de la Policia
Local que passe a la situació de segona activitat

8

Lloc de treball susceptible d'adaptació de la naturalesa del lloc de
treball que preveu la disposició transitòria primera (funcionarització
o laboralització) del Reial Decret Legislatiu de 24 d'octubre de
1995, de la Generalitat Valenciana (TRFPV).

9 Lloc de treball susceptible de promoció interna.
10 Lloc de treball amb règim especial de dedicació
11 Lloc de treball amb règim especial d'horari
12 Lloc de treball amb règim especial d'incompatibilitat

13
Lloc de treball ocupat actualment per un grup de titulació no
adequat al grup de classificació del lloc de treball o a un cos o
escala no adequat.

14 Lloc de treball de funcionari amb habilitació de caràcter nacional
ocupat per funcionari propi de la corporació.

15
Reserva de lloc per al seu titular per estar aquest en alguna de les
situacions diferents al servei actiu que corresponen a aquesta
previsió.

16
 Suspensió temporal de l'aplicació dels efectes de la RPT fins a la
normalització jurídica administrativa del personal del Conservatori
amb conveni específic.
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SECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
AJUNTAMENT DE XÀTIVA

ÀREA DE RÈGIM

Àrea, Secció, Dades del Lloc de Treball Dades de la Plaça Dades de Formació Específica Altres
 Departament del Lloc de Treball

Codi Codi Codi Codi Codi D C Punts T F Gr Codi Nat (TE) FEV FEI FEJ FET FEA Observa-
Àrea Secc. Depart. Lloc Denom. P D CE P P Cos/Esc cions

1 A 00 1A000 00 S 30 2.150,00 S C A 1 F1 1 3 19 1 0 0 0 - 0

1 A 00 1A000 00 S 30 2.125,00 S C A 1 F1 1 3 19 1 0 0 0 -

1 A 01 1A010 03 S 18 775,00 N C D 5 L3 0 3 19 3 0 0 8 -

1 A 01 1A010 09 S 18 650,00 N C D 5 L3 0 2 19 0 0 0 8 - 0

1 B 00 1B0001 01 S 29 1.825,00 S L A 2 F2 1 3 19 1 0 0 0 -

1 B 01 1B0101 03 S 24 1.300,00 N C B 3 L3 5 3 19 2 0 0 8 -

1 B 02 1B0201 03 S 21 850,00 N C C 4 F2 0 3 19 3 0 0 0 -

1 B 02 1B0202 09 S 18 775,00 N C D 5 F2 0 2 19 3 0 0 9 -

1 B 02 1B0203 09 S 18 675,00 N C D 5 L3 0 2 19 0 0 0 8 -

1 C 01 1C0101 03 S 22 1.175,00 N C C 9 F2 0 2 20 0 1 0 0 -

1 C 01 1C0102 07 S 18 875,00 N C D 9 L3 0 2 21 0 2 0 8 - 0

1 C 01 1C0103 07 S 18 875,00 N C D 9 L3 14 2 21 0 2 0 8 - 0

1 C 01 1C0104 07 S 18 875,00 N C D 9 L3 14 2 21 0 2 0 8 - 0

1 C 02 1C0201 03 S 24 1.300,00 N C B 3 L3 5 3 19 2 0 0 8 -

1 C 02 1C0204 09 S 18 650,00 N C D 5 F2 0 2 19 0 0 0 0 -

1 D 01 1D0101 03 S 14 700,00 N C E 6 F2 0 1 0 0 0 3 0 -

1 D 01 1D0102 14 S 12 350,00 N C E 6 F2 0 1 0 0 0 3 0 -

1 D 01 1D0103 14 S 12 350,00 N C E 6 F2 0 1 0 0 0 3 0 -
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SECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
AJUNTAMENT DE XÀTIVA

ÀREA DE RÈGIM

Àrea, Secció, Dades del Lloc de Treball Dades de la Plaça Dades de Formació Específica Altres
 Departament del Lloc de Treball

Codi Codi Codi Codi Codi D C Punts T F Gr Codi Nat (TE) FEV FEI FEJ FET FEA Observa-
Àrea Secc. Depart. Lloc Denom. P D CE P P Cos/Esc cions

1 D 01 1D0104 14 S 12 450,00 N C E 6 F2 0 2 15 0 3 0 0 -

1 D 01 1D0105 14 S 12 225,00 N C E 6 L3 0 1 0 0 0 0 8 -

1 D 01 1D0106 09 S 18 650,00 N C D 5 L3 0 2 19 0 0 0 8 - 0

1 E 01 1E0101 03 S 21 725,00 E I C 18 E1 0 2 19 0 0 0 10 -

1 E 01 1E0102 07 S 21 725,00 E I C 18 E1 0 2 19 0 0 0 10 -

1 E 01 1E0103 14 S 12 325,00 N C E 6 F2 0 1 0 0 0 3 0 -

1 F 01 1F0101 03 S 21 825,00 N C C 4 F2 0 3 19 3 0 0 0 -

2 A 00 2A000 00 S 30 2.000,00 S C A 1 F1 2 3 19 1 0 0 14 - 0

2 A 00 2A000 01 S 29 1.825,00 S C A 7 F2 2 3 19 1 0 0 0 -

2 A 01 2A010 09 S 18 850,00 N C D 5 F4 0 3 19 3 0 0 1 - 9

2 A 01 2A010 09 S 18 625,00 N C D 5 L3 0 2 19 0 0 0 8 -

2 B 00 2B0001 03 S 28 1.750,00 S L A 7 F2 2 3 19 1 0 0 0 -

2 B 01 2B0102 07 S 18 625,00 N C D 10 F2 0 2 19 0 0 0 6 -

2 C 01 2C0101 03 S 21 850,00 N C C 10 F2 0 3 19 3 0 0 6 -

2 C 01 2C0102 09 S 18 525,00 N C D 5 F2 0 2 19 0 0 0 0 -

2 C 01 2C0103 14 S 12 450,00 N C E 6 F2 0 2 19 0 0 0 6 - 9

2 C 01 2C0104 12 S 18 725,00 S C D 12 F2 0 1 0 0 3 3 4 -

2 D 01 2D0101 03 S 24 1.400,00 N C B 8 F4 7 2 12 0 2 0 1 -
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SECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
AJUNTAMENT DE XÀTIVA

ÀREA DE RÈGIM

Àrea, Secció, Dades del Lloc de Treball Dades de la Plaça Dades de Formació Específica Altres
 Departament del Lloc de Treball

Codi Codi Codi Codi Codi D C Punts T F Gr Codi Nat (TE) FEV FEI FEJ FET FEA Observa-
Àrea Secc. Depart. Lloc Denom. P D CE P P Cos/Esc cions

2 D 02 2D0201 03 S 21 850,00 N C C 4 F2 0 3 19 3 0 0 0 -

2 D 02 2D0202 09 S 18 625,00 N C D 5 L3 0 2 19 0 0 0 8 -

2 D 02 2D0203 09 S 18 700,00 N C D 5 F2 0 2 19 3 0 0 0 -

3 A 00 3A000 01 S 29 1.825,00 S L A 2 F2 1 3 19 1 0 0 0 - 0

3 A 01 3A010 09 S 18 650,00 N C D 5 F2 0 3 19 3 0 0 0 - 0

3 A 02 3A020 03 S 22 900,00 N C B 8 F2 10 2 19 3 0 0 4 -

3 A 02 3A020 05 S 22 900,00 N C B 8 L3 0 2 19 3 0 0 8 - 4

3 A 02 3A020 06 S 19 725,00 N C C 9 L3 0 2 19 3 0 0 8 - 0

3 A 03 3A030 03 S 18 1.000,00 N C D 10 L1 9 3 19 0 2 0 8 - 13

3 A 04 3A040 03 S 18 750,00 N C D 10 L3 0 1 0 0 0 3 8 - 0

3 A 04 3A040 07 S 14 875,00 N C D 10 L3 9 3 19 0 2 0 8 - 13

3 A 04 3A040 07 S 14 875,00 N C D 10 L3 9 3 19 0 2 0 8 - 13

3 A 04 3A040 13 S 12 575,00 N C E 13 F2 0 1 0 0 0 3 0 - 0

3 A 04 3A040 13 S 10 537,00 N C E 13 L3 0 1 0 0 0 3 8 - 0

3 A 05 3A050 03 S 18 850,00 N C D 10 F2 0 2 19 0 2 0 13 - 9

3 A 05 3A050 07 S 17 550,00 N C D 10 L3 0 2 19 0 3 0 8 - 0

3 A 05 3A050 14 S 13 675,00 N C D 6 L3 0 1 0 0 3 3 8 - 13

3 B 01 3B0101 03 S 18 775,00 N C D 5 F2 0 3 19 3 0 0 0 - 0
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SECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
AJUNTAMENT DE XÀTIVA

ÀREA DE RÈGIM

Àrea, Secció, Dades del Lloc de Treball Dades de la Plaça Dades de Formació Específica Altres
 Departament del Lloc de Treball

Codi Codi Codi Codi Codi D C Punts T F Gr Codi Nat (TE) FEV FEI FEJ FET FEA Observa-
Àrea Secc. Depart. Lloc Denom. P D CE P P Cos/Esc cions

3 B 02 3B0201 03 S 18 675,00 N C D 10 L3 0 3 19 0 2 0 8 -

3 B 02 3B0202 14 S 12 275,00 N C E 6 L3 0 1 0 0 0 3 8 - 0

3 B 03 3B0301 03 S 21 1.050,00 N C C 4 F4 0 3 19 0 3 0 1 - 6

3 B 03 3B0302 14 S 13 300,00 N C E 6 F2 0 1 0 0 0 3 13 - 0

3 B 04 3B0401 03 S 25 1.375,00 N C A 7 F2 2 3 19 0 1 0 0 - 0

3 B 04 3B0402 09 S 18 625,00 N C D 5 L3 0 2 19 0 0 0 8 -

3 B 04 3B0403 14 S 10 325,00 N C E 6 L3 0 1 0 0 3 3 8 - 0

3 B 04 3B0404 14 S 10 250,00 N C E 6 L3 0 1 0 0 0 3 8 - 0

3 B 04 3B0405 14 S 10 250,00 N C E 6 L3 0 1 0 0 0 3 8 - 0

3 B 05 3B0501 03 S 25 1.325,00 N C A 7 F2 2 3 19 0 1 0 0 - 0

3 B 05 3B0502 07 S 18 625,00 N C D 10 F2 0 2 19 0 0 0 0 - 0

3 B 06 3B0601 03 S 25 1.450,00 N C A 7 F2 2 3 19 0 1 0 0 - 0

3 B 06 3B0602 09 S 18 750,00 N C D 5 L3 0 2 19 0 2 0 8 - 0

3 B 06 3B0603 09 S 18 750,00 N C D 5 L3 0 2 19 0 2 0 8 - 0

3 B 06 3B0604 14 S 14 875,00 N C E 6 F2 0 2 21 0 2 3 13 - 6

3 C 02 3C0201 03 S 24 1.050,00 N C A 7 L2 16 3 0 0 1 0 16 - 0

3 C 02 3C0202 04 S 23 900,00 N C A 7 L2 16 3 0 0 1 0 16 -

3 C 02 3C0203 04 S 23 875,00 N C A 7 L2 16 3 0 0 1 0 16 - 0
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SECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
AJUNTAMENT DE XÀTIVA

ÀREA DE RÈGIM

Àrea, Secció, Dades del Lloc de Treball Dades de la Plaça Dades de Formació Específica Altres
 Departament del Lloc de Treball

Codi Codi Codi Codi Codi D C Punts T F Gr Codi Nat (TE) FEV FEI FEJ FET FEA Observa-
Àrea Secc. Depart. Lloc Denom. P D CE P P Cos/Esc cions

3 C 02 3C0204 04 S 22 700,00 N C A 7 L2 16 3 0 0 1 0 16 - 0

3 C 02 3C0205 04 S 22 700,00 N C A 7 L2 16 3 0 0 1 0 16 - 0

3 C 02 3C0206 04 S 22 700,00 N C A 7 L2 16 3 0 0 1 0 16 - 0

3 C 02 3C0207 04 S 22 700,00 N C A 7 L2 16 3 0 0 1 0 16 -

3 C 02 3C0208 04 S 22 700,00 N C A 7 L4 16 3 0 0 1 0 16 - 0

3 C 02 3C0209 04 S 22 700,00 N C A 7 L4 16 3 0 0 1 0 16 - 0

3 C 02 3C0210 04 S 22 700,00 N C A 7 L4 16 3 0 0 1 0 16 - 0

3 C 02 3C0211 04 S 22 700,00 N C A 7 L4 16 3 0 0 1 0 16 - 0

3 C 02 3C0212 04 S 22 700,00 N C A 7 L4 16 3 0 0 1 0 16 - 0

3 C 02 3C0213 04 S 22 700,00 N C A 7 L4 16 3 0 0 1 0 16 - 0

3 C 02 3C0214 04 S 22 700,00 N C A 7 L4 16 3 0 0 1 0 16 - 0

3 C 02 3C0215 04 S 22 700,00 N C A 7 L4 16 3 0 0 1 0 16 - 0

3 C 02 3C0216 04 S 22 700,00 N C A 7 L4 16 3 0 0 1 0 16 - 0

3 C 02 3C0217 04 S 22 700,00 N C A 7 L4 16 3 0 0 1 0 16 - 0

3 C 02 3C0218 04 S 22 700,00 N C A 7 L4 16 3 0 0 1 0 16 - 0

3 C 02 3C0219 09 S 18 625,00 N C D 5 L3 0 2 19 0 0 0 8 - 0

3 C 02 3C0220 13 S 10 250,00 N C E 13 F2 0 1 0 0 0 3 3 - 4

3 C 03 3C0301 10 S 10 350,00 N C E 6 L3 0 1 0 0 0 3 8 - 0



22

SECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
AJUNTAMENT DE XÀTIVA

ÀREA DE RÈGIM

Àrea, Secció, Dades del Lloc de Treball Dades de la Plaça Dades de Formació Específica Altres
 Departament del Lloc de Treball

Codi Codi Codi Codi Codi D C Punts T F Gr Codi Nat (TE) FEV FEI FEJ FET FEA Observa-
Àrea Secc. Depart. Lloc Denom. P D CE P P Cos/Esc cions

3 C 03 3C0302 14 S 14 625,00 N C E 6 L3 0 2 19 0 0 0 8 - 13

3 C 03 3C0303 13 S 10 425,00 N C E 13 L3 0 1 0 0 0 3 8 - 6

3 C 03 3C0304 10 S 10 350,00 N C E 6 L3 0 1 0 0 0 3 8 - 0

3 C 04 3C0401 05 S 22 925,00 N C B 8 L3 11 4 19 0 0 0 8 - 0

4 A 01 4A010 03 S 21 825,00 N C C 4 F2 0 3 19 2 0 0 0 - 0

4 B 00 4B0001 02 S 29 1.875,00 N C A 7 F4 3 2 19 2 1 0 1 -

4 B 01 4B0101 04 S 25 1.450,00 N C A 7 F2 4 2 19 2 1 0 0 -

4 B 01 4B0102 04 S 26 1.750,00 N C A 7 L1 2 2 19 2 1 0 8 -

4 B 01 4B0103 04 S 26 1.650,00 N C A 7 L1 2 2 19 2 1 0 8 - 0

4 B 01 4B0104 05 S 24 1.550,00 N C B 8 L3 7 2 11 3 2 0 8 - 0

4 B 01 4B0105 05 S 24 1.300,00 N C B 8 L3 7 2 11 3 2 0 8 - 0

4 B 01 4B0106 05 S 24 1.350,00 N C B 8 L3 8 2 11 3 2 0 8 - 0

4 B 01 4B0107 05 S 24 1.400,00 N C B 8 L3 8 2 11 3 2 0 8 - 0

4 B 01 4B0108 05 S 24 1.400,00 N C B 8 L3 8 2 12 3 2 0 8 - 0

4 B 01 4B0109 06 S 21 925,00 N C C 10 F2 0 2 19 3 2 0 0 - 0

4 B 01 4B0110 06 S 21 925,00 N C C 10 L3 0 2 19 3 2 0 8 - 0

4 B 01 4B0111 06 S 19 750,00 N C C 10 F2 0 2 19 3 2 0 6 - 0

4 B 01 4B0112 06 S 19 900,00 N C C 9 F2 0 2 19 3 2 0 0 - 0
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SECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
AJUNTAMENT DE XÀTIVA

ÀREA DE RÈGIM

Àrea, Secció, Dades del Lloc de Treball Dades de la Plaça Dades de Formació Específica Altres
 Departament del Lloc de Treball

Codi Codi Codi Codi Codi D C Punts T F Gr Codi Nat (TE) FEV FEI FEJ FET FEA Observa-
Àrea Secc. Depart. Lloc Denom. P D CE P P Cos/Esc cions

4 C 01 4C0101 03 S 21 850,00 N C C 4 F4 0 3 19 3 0 0 9 - 1

4 C 01 4C0102 09 S 18 650,00 N C D 5 L3 0 2 19 3 0 0 8 - 0

4 D 00 4D0001 01 S 29 1.825,00 S L A 2 F2 1 3 19 1 0 0 0 - 0

4 D 01 4D0101 03 S 21 825,00 N C D 4 F4 0 3 19 3 0 0 9 - 1

4 E 01 4E0101 03 S 18 675,00 N C D 5 F2 0 3 19 3 0 0 0 -

4 E 01 4E0102 09 S 18 675,00 N C D 5 L3 0 2 19 0 0 0 8 - 0

4 E 01 4E0103 13 S 12 600,00 N C D 13 L3 0 1 0 0 0 3 8 - 0

4 E 01 4E0104 13 S 12 600,00 N C D 13 L3 0 1 0 0 0 3 8 - 0

4 F 01 4F0101 03 S 18 925,00 N C D 11 F2 0 1 19 0 2 2 9 - 0

4 F 01 4F0102 06 S 21 950,00 N C C 9 L1 0 1 19 0 2 2 8 - 0

4 F 01 4F0103 13 S 12 600,00 N C E 13 F2 0 1 0 0 3 3 9 -

4 F 01 4F0104 13 S 12 600,00 N C E 13 F2 0 1 0 0 3 3 0 - 0

4 F 01 4F0105 13 S 12 550,00 N C E 13 L3 0 1 0 0 3 3 8 - 0

4 F 01 4F0106 13 S 12 550,00 N C E 13 L3 0 1 0 0 3 3 8 -

4 F 01 4F0107 13 S 12 550,00 N C E 13 L3 0 1 0 0 3 3 8 - 0

4 F 01 4F0109 13 S 12 550,00 N C E 13 L3 0 1 0 0 3 3 8 - 0

4 F 01 4F0110 13 S 12 550,00 N C E 13 L3 0 1 0 0 3 3 8 - 0

4 F 01 4F0111 13 S 12 550,00 N C E 13 L1 0 1 0 0 3 3 8 - 0
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SECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
AJUNTAMENT DE XÀTIVA

ÀREA DE RÈGIM

Àrea, Secció, Dades del Lloc de Treball Dades de la Plaça Dades de Formació Específica Altres
 Departament del Lloc de Treball

Codi Codi Codi Codi Codi D C Punts T F Gr Codi Nat (TE) FEV FEI FEJ FET FEA Observa-
Àrea Secc. Depart. Lloc Denom. P D CE P P Cos/Esc cions

4 F 01 4F0112 13 S 12 550,00 N C E 13 L3 0 1 0 0 3 3 8 - 0

4 F 01 4F0113 13 S 12 550,00 N C D 13 L3 0 1 0 0 3 3 8 - 0

4 F 01 4F0114 13 S 12 550,00 N C E 13 L3 0 1 0 0 3 3 8 - 0

4 F 01 4F0115 13 S 12 550,00 N C E 13 L3 0 1 0 0 3 3 8 - 0

4 F 02 4F0201 03 S 18 900,00 N C D 11 F2 0 1 0 0 3 2 0 - 0

4 F 02 4F0202 12 S 18 875,00 N C D 12 F2 0 1 0 0 3 2 0 - 0

4 F 02 4F0203 12 S 18 875,00 N C D 12 F2 0 1 0 0 3 2 0 - 0

4 F 02 4F0204 12 S 18 875,00 N C D 12 L3 0 1 0 0 3 2 8 - 0

4 F 03 4F0301 03 S 14 875,00 N C E 13 F2 0 1 0 0 3 2 9 -

4 F 03 4F0302 12 S 18 750,00 N C D 12 L3 0 1 0 0 3 2 8 - 0

4 F 03 4F0303 12 S 18 750,00 N C D 12 L3 0 1 0 0 3 2 8 - 0

4 F 03 4F0304 12 S 18 750,00 N C D 12 L3 0 1 0 0 3 2 8 - 0

4 F 03 4F0305 12 S 18 750,00 N C D 12 L3 0 1 0 0 3 2 8 - 0

4 F 03 4F0306 13 S 12 650,00 N C E 13 L3 0 1 0 0 3 3 8 - 6

4 F 03 4F0307 12 S 17 650,00 N C D 12 L3 0 1 0 0 3 2 8 -

4 F 03 4F0308 13 S 12 625,00 N C E 13 L1 0 1 0 0 3 3 8 - 0

4 F 03 4F0309 13 S 12 625,00 N C E 13 L1 0 1 0 0 3 3 8 -

4 F 03 4F0310 13 S 14 775,00 N C E 13 L1 0 1 0 0 3 3 8 - 0
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SECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
AJUNTAMENT DE XÀTIVA

ÀREA DE RÈGIM

Àrea, Secció, Dades del Lloc de Treball Dades de la Plaça Dades de Formació Específica Altres
 Departament del Lloc de Treball

Codi Codi Codi Codi Codi D C Punts T F Gr Codi Nat (TE) FEV FEI FEJ FET FEA Observa-
Àrea Secc. Depart. Lloc Denom. P D CE P P Cos/Esc cions

4 F 03 4F0311 13 S 14 825,00 N C E 13 L1 0 1 0 0 3 3 8 - 9

4 F 03 4F0312 13 S 12 600,00 N C E 13 F2 0 1 0 0 3 3 9 - 0

4 F 03 4F0313 13 S 12 600,00 N C E 13 F2 0 1 0 0 3 3 9 - 0

4 F 03 4F0314 13 S 12 512,00 N C E 13 F2 0 1 0 0 3 3 0 - 0

4 F 03 4F0315 13 S 11 500,00 N C E 13 F2 0 1 0 0 3 3 0 - 0

4 F 03 4F0316 13 S 12 650,00 N C E 13 F2 0 1 0 0 3 3 9 - 0

4 F 03 4F0317 13 S 11 475,00 N C E 13 L3 0 1 0 0 3 3 8 - 0

4 F 03 4F0318 13 S 12 500,00 N C E 13 F2 0 1 0 0 3 0 0 - 0

4 F 03 4F0319 13 S 18 750,00 N C D 12 L3 0 1 0 0 3 2 8 - 0

4 F 03 4F0320 13 S 11 475,00 N C E 13 L3 0 1 0 0 3 3 8 - 0

4 F 03 4F0321 13 S 11 475,00 N C E 13 L3 0 1 0 0 3 3 8 - 0

4 F 03 4F0322 12 S 18 675,00 N C D 12 L3 0 1 0 0 3 2 8 - 0

4 F 03 4F0323 13 S 11 475,00 N C E 13 L3 0 1 0 0 3 3 8 - 0

4 F 03 4F0324 13 S 11 475,00 N C E 13 L3 0 1 0 0 3 3 8 - 0

4 F 03 4F0326 13 S 12 525,00 N C E 13 L3 0 1 0 0 3 3 8 - 0

4 F 03 4F0327 13 S 12 525,00 N C E 13 L3 0 1 0 0 3 3 8 -

4 F 04 4F0401 03 S 14 675,00 N C E 11 L1 0 1 0 0 0 3 8 -

4 F 04 4F0402 13 S 10 363,00 N C E 13 F2 0 1 0 0 0 3 0 - 0
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SECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
AJUNTAMENT DE XÀTIVA

ÀREA DE RÈGIM

Àrea, Secció, Dades del Lloc de Treball Dades de la Plaça Dades de Formació Específica Altres
 Departament del Lloc de Treball

Codi Codi Codi Codi Codi D C Punts T F Gr Codi Nat (TE) FEV FEI FEJ FET FEA Observa-
Àrea Secc. Depart. Lloc Denom. P D CE P P Cos/Esc cions

4 F 04 4F0403 13 S 10 363,00 N C E 13 F2 0 1 0 0 0 3 0 - 0

4 F 04 4F0404 13 S 10 363,00 N C E 13 F2 0 1 0 0 0 3 0 - 0

4 F 04 4F0405 13 S 10 363,00 N C E 13 L1 0 1 0 0 0 3 8 - 0

4 F 04 4F0406 13 S 10 363,00 N C E 13 L1 0 1 0 0 0 3 8 - 0

4 F 04 4F0407 13 S 10 363,00 N C E 13 L1 0 1 0 0 0 3 8 - 0

5 A 00 5A000 01 S 27 1.775,00 S L A 14 F2 0 3 19 1 0 0 1 - 0

5 A 00 5A000 16 S 24 1.475,00 N C B 14 F2 0 2 21 2 0 0 0 -

5 A 00 5A000 17 S 24 1.450,00 N C B 15 F2 0 2 19 2 0 0 0 - 0

5 A 00 5A000 12 S 21 1.325,00 N C C 16 F2 0 2 19 2 0 0 0 - 0

5 A 00 5A000 19 S 21 1.075,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 -

5 A 00 5A000 19 S 21 1.075,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 A 00 5A000 19 S 21 1.075,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0001 18 S 21 1.325,00 N C C 16 F2 0 2 19 3 0 0 1 - 0

5 B 00 5B0002 18 S 21 1.325,00 N C C 16 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0003 18 S 21 1.325,00 N C C 16 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0004 18 S 21 1.325,00 N C C 16 F2 0 2 19 3 0 0 1 - 0

5 B 00 5B0005 19 S 21 1.325,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0006 19 S 21 1.450,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0
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SECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
AJUNTAMENT DE XÀTIVA

ÀREA DE RÈGIM

Àrea, Secció, Dades del Lloc de Treball Dades de la Plaça Dades de Formació Específica Altres
 Departament del Lloc de Treball

Codi Codi Codi Codi Codi D C Punts T F Gr Codi Nat (TE) FEV FEI FEJ FET FEA Observa-
Àrea Secc. Depart. Lloc Denom. P D CE P P Cos/Esc cions

5 B 00 5B0007 19 S 21 1.325,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0008 19 S 21 1.150,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 1 - 0

5 B 00 5B0009 19 S 21 1.150,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 1 - 0

5 B 00 5B0010 19 S 21 1.450,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0011 19 S 21 1.150,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0012 19 S 21 1.150,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0013 19 S 21 1.200,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0014 19 S 21 1.150,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0015 19 S 21 1.150,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 -

5 B 00 5B0016 19 S 21 1.325,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0017 19 S 21 1.375,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0018 19 S 21 1.150,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0019 19 S 21 1.150,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0020 19 S 21 1.325,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 -

5 B 00 5B0021 19 S 21 1.150,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0022 19 S 21 1.150,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0023 19 S 21 1.150,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0024 19 S 21 1.200,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0
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SECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
AJUNTAMENT DE XÀTIVA

ÀREA DE RÈGIM

Àrea, Secció, Dades del Lloc de Treball Dades de la Plaça Dades de Formació Específica Altres
 Departament del Lloc de Treball

Codi Codi Codi Codi Codi D C Punts T F Gr Codi Nat (TE) FEV FEI FEJ FET FEA Observa-
Àrea Secc. Depart. Lloc Denom. P D CE P P Cos/Esc cions

5 B 00 5B0025 19 S 21 1.150,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 -

5 B 00 5B0026 19 S 21 1.150,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0027 19 S 21 1.150,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0028 19 S 21 1.150,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 1 - 0

5 B 00 5B0029 19 S 21 1.150,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0030 19 S 21 1.325,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 -

5 B 00 5B0031 19 S 21 1.200,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0032 19 S 21 1.200,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0033 19 S 21 1.150,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0034 19 S 21 1.150,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0035 19 S 21 1.325,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0036 19 S 21 1.150,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0037 19 S 21 1.150,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0038 19 S 21 1.150,00 N C C 17 F2 0 2 19 3 0 0 0 - 0

5 B 00 5B0039 19 S 18 1.050,00 N E C 17 F2 0 2 19 3 0 0 3 -   
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4t - EXP. NÚM.  564/2003. RENOVACIÓ DE LA COMPATIBILITAT
LABORAL D'ARTURO JAVIER MARTÍN OLIVARES, ECONOMISTA DE LA
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI

Vista la instància presentada per Arturo Javier Martín Olivares, economista de
l'Ajuntament de Xàtiva, en la qual sol·licita que de nou se li declare el reconeixement
de compatibilitat de treballs, per a poder continuar exercint com a professor associat
en l'àrea d'Economia Financera i comptabilitat de la Universitat Politècnica de
València, en l'horari de vesprada i a temps parcial.

Vist el certificat expedit pel director del Departament d'Economia i Ciències
Socials, en què consta que l'horari que realitzarà l'interessat serà els dimarts de 16 a
22 hores (hores lectives) i dijous de 16 a 22 hores (hores de tutoria).

Vist l'apartat Segon A) 2 de l'informe emès pel Departament de Recursos
Humans, amb el vistiplau del vicesecretari, sobre el règim d'Incompatibilitats del
Personal al Servei de les Administracions Públiques.

Vist l'article 3 de  la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre Incompatibilitats
del Personal al Servei de les Administracions Públiques, a tenor del qual el personal
comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei només podrà exercir un segon lloc de
treball o activitat en el sector públic en els supòsits previstos en la mateixa per a les
funcions docents, sent indispensable la prèvia i expressa autorització de
compatibilitat. A més, l'article 4 del mateix text legal estableix que podrà autoritzar-
se la compatibilitat, complides les restants exigències d'aquesta Llei, per a l'exercici
d'un lloc de treball en l'esfera docent com a professor universitari associat en règim
de dedicació no superior a la de temps parcial i amb durada determinada.

Així mateix, a l'empara de  l'article 16.3 de l'esmentada Llei s'exceptua de la
prohibició d'autoritzar-se cap compatibilitat al personal que exercisca llocs que
comporten la percepció de complements específics o concepte equiparable, exercir
com a professor universitari associat en els termes de l'article 4 citat.

Vist el dictamen  de la Comissió Informativa Permanent d'Economia, Hisenda i
Especial de Comptes, Foment, Règim Interior i Seguretat Ciutadana de 27 d'octubre
del 2005.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo,
pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda. Es pregunta per què els
tècnics municipals no renoven periòdicament la seua compatibilitat.

Tot seguit fa ús de la paraula el senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup
Esquerra Unida-L'Entesa. Anuncia que s'abstindrà alhora que no ha pogut consultar
l'expedient.

L'Ajuntament en Ple, per dèsset vots a favor (el del Sr. alcalde-president, més
els deu vots dels regidors del Grup Popular, els cinc vots dels regidors del Grup
Socialista, i un vot de la regidora integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià-
Esquerra Verda), una abstenció (la del regidor integrant del Grup Esquerra Unida-
l'Entesa) i cap vot en contra, ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Estimar la sol·licitud i en conseqüència autoritzar la compatibilitat del
Sr. Arturo Javier Martín Olivares per a l'exercici de les seues funcions com a
economista en aquest Ajuntament i les de professor associat a la Universitat
Politècnica de València, en horari de vesprada i a temps parcial.

Segon.-Notificar el present acord a l'interessat i donar compte del mateix al
regidor delegat de Recursos Humans i al regidor delegat d'Hisenda.
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5è - EXP. NÚM. 535/1999, BESTRETA DE SUBVENCIÓ PER A LA
CONSTRUCCIÓ DEL TEATRE

El Sr. alcalde-president  sol·licita que l'expedient quede sobre la taula per al
seu millor estudi.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, va prendre l'ACORD següent:
Únic.-  Acceptar la sol·licitud realitzada pel Sr. alcalde-president de deixar

l'assumpte pendent sobre la taula.

6è - EXP. NÚM.  662/2005, MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L'EXERCICI 2006

Donat compte dels antecedents de l'expedient instruït pels serveis econòmics
de la Intervenció de Fons, per a la modificació de les Ordenances Fiscals per al
pròxim exercici econòmic de 2006, i la seua aplicació en aquest municipi.

El vicesecretari general dóna lectura al dictamen de la Comissió d'Economia i
Règim Interior, en el qual s'exposa la proposta de modificació per a cadascuna de
les ordenances, que es concreta en:

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
D’acord amb allò establert en l’article 107.3 del TRLRHL, s’aplicarà una reducció del
60% sobre els nous valors del sòl, sense que en cap cas el nou valor cadastral puga
ser inferior al valor cadastral del terreny abans del procediment de valoració
col·lectiva.
Taxa pel subministrament d’aigua potable
Es proposa un increment del 5%, (ordenança no modificada l’any 2005).
Ordenança reguladora del servei d’aigua potable.
Es modifica l’article 2.
Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
El coeficient a aplicar sobre les quotes mínimes seria l’1,781, amb un augment
respecte a l’exercici anterior del 3,7%, corresponent al IPC de l’any passat.
Recollida de vehicles de la via pública
Proposta formulada pel responsable de la Policia Local suposa un increment del
16% en la recollida de vehicles, i de més del 100% per al dipòsit de vehicles
(ordenança no modificada l’any 2005).
Visites al Museu Municipal
S’incrementen les tarifes en un 3,7%, (ordenança no modificada l’any 2005).
Taxa per aprofitament especial de la via pública.
S’augmenten les tarifes un 3,7% respecte a les de l’exercici anterior.
Preu públic per l'ús de les instal·lacions del poliesportiu municipal.
La gerència del Consell ha passat una proposta amb modificacions concretes que
en conjunt no superen l’increment del 3,7%. S’inclou un nou apartat corresponent a
la Piscina Murta.
Taxa de guals i la reserva de via pública per a càrrega i descàrrega.
S’incrementa un 3,7%.
Taxa per la utilització de la Casa de la Cultura
S’incrementen les tarifes un 3,7%, (ordenança no modificada l’any 2005).
Conservatori de Música Luís Milán
S’incrementen les tarifes un 3,7%, (ordenança no modificada l’any 2005).
Taxes sobre llicències d'obertura d'establiments.
S’incrementen un 3%
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Taxa per recollida d'escombraries.
S’incrementen les tarifes un 10 % en relació a les aplicades l’exercici anterior,
s’estableix en 50 Kg/dis la quantitat a partir de la qual es considera gran productor.
Taxa pels serveis prestats en el cementeri municipal.
S’incrementen els preus un 3,7% respecte a l’exercici anterior
Escorxador Municipal
Les tarifes s’incrementen un 8%
Taxa sobre les parades de venda als mercats i ambulant per la via pública.
Es proposa un increment del 3,7%
Taxa per llicències urbanístiques
S’augmenten un 3,7%
Taxa pels serveis de clavegueram
S’incrementen un 3,7%
Castell de la Ciutat
S’incrementen un 3,7% les tarifes i s’estableix una exacció pels drets d’obtenció
d’imatge, (ordenança no modificada l’any 2005).

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 el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa Permanent
d'Economia i Règim Interior, de 27 d'octubre de 2004.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo,
pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda. Anuncia el seu vot en contra.
Addueix falta de participació en les decisions de govern, així com que els informes
s'emeten en funció de la conveniència del moment. No comparteix la forma de
treballar que s'està seguint, al marge de trobar-se en desacord amb l'increment
plantejat. Abunda en la seua crítica anterior al fet que no existisca ordenança fiscal
que permeta cobrar preu per l'accés a la piscina Murta i a la circumstància que no
s'haja revisat tal situació malgrat les seues denúncies precedenes. Posteriorment,
en segon torn d'intervencions, es reafirma a titllar la gestió econòmica de l'equip de
govern de catastròfica. Denúncia haver demanat l'emissió d'un informe a la
Intervenció municipal sobre la situació de l'expedient de revisió del cadastre urbà
havent obtingut per resposta que no hi ha ordre expressa del Ministeri en tal sentit
del que, diu, es dedueix que la situació que presenten els valors cadastrals
continguts en la ponència han sigut aprovats i consentits per l'Ajuntament de Xàtiva.
Acaba la seua intervenció demanant respecte a la labor dels grups en l'oposició.

Tot seguit fa ús de la paraula el senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup
Esquerra Unida-L'Entesa. Anuncia, també, el seu vot en contra. Considera que la
impugnació de les Taxes des de 2004 haguera de recomanar la prudència a l'hora
de prendre decisions de futur. Aquesta pràctica, diu, seguida durant l’any 2005 ha
sigut congost per al 2006. Incrementar determinades taxes per damunt del IPC,
opina, és una falta de precaució de cara al que puguen sentenciar els tribunals.
Abunda en l'anterior intervenció en el sentit que es retalla la labor d'oposició i en el
fet que qualsevol participació és menyspreada. Posteriorment, en  segon torn, a una
al·lusió del senyor alcalde, manifesta que l'accés a l'expedient des de la
convocatòria del Ple, a més de les possibilitats de la Comissió, permet evidenciar
errors o situacions de controvèrsia entre una i una altra sessió.

A continuació pren la paraula el senyor Ildefonso Suárez Garrido, pel Grup
Municipal Socialista. Manté l'opinió que els impostos no hagueren de pujar més enllà
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del IPC. En supòsits com el de la taxa de fem, en el qual fa falta una major pujada,
entén que caldria arbitrar una recomposició a la baixa d'altres exaccions. Amb més
motiu exposa que la revisió de l'IBI urbana provocarà una pujada global del rebut
superior al 12 % el que, en el comú de la fiscalitat, situarà la pujada al municipi
entorn a un 5%, aspecte aquest que fomenta la inflació. Posteriorment, en segon
torn, reitera que la pujada del 3.7 de la tributació menor disfressa la pujada per
damunt del IPC de les més importants taxes o impostos. Respecte de la revisió de
l'IBI argumenta que es troba patrocinada pel govern municipal des de 2002
mitjançant un acord adoptat en el si de la Junta de Govern Local. El mateix ocorre
amb els valors de ponència que han sigut assumits per l'Ajuntament. Proposa que el
tipus de l'IBI urbana quede en un 0.58 % a fi de compensar la pujada mitjana al nucli
urbà, concretant-la en un 3.5 %.

A les 12.45 hores s'incorpora el senyor Rafael Capuz Aznar.
Per la seua banda, el senyor alcalde manifesta que el conjunt de la fiscalitat

ha crescut un  3.7% excepció feta de la taxa de fem la gestió del qual presenta un
dèficit del 30% del qual, diu, només s'incrementa una tercera part. Recorda allò ja dit
en altres ocasions respecte dels baixos índexs de les exaccions de Xàtiva, en
comparació amb altres poblacions. Respecte de la revisió de l'IBI urbana anticipa
que s'estan fent gestions amb el Centre de gestió cadastral per a corregir situacions
injustes, sobretot a Bixquert, si bé, comenta que el govern socialista tenia un tipus
del 0.75% i que en el present moment se situa en el 0.65%. Respecte dels motius
perquè es realitza en el present moment la revisió justifica que l'ha impulsat el
Ministeri en complir-se 10 anys des de l'última efectuada. Expressa que quan es
coneguen dades precises, si procedeix, iniciarà els tràmits per a la rebaixa dels
tipus. En segon torn d'intervencions i en relació a la manifestació de la senyora
Suñer Tormo demana que conste en acta la seua afirmació que el senyor
Interventor ha informat que el Ministeri d'Hisenda  no ha demanat la revisió i reclama
que aquesta afirmació es repetisca en presència del propi Interventor. Pel que fa a
la proposta del senyor Suárez Garrido considera que fomenta la injustícia fiscal ja
que es basa en mitjanes amb els consegüents beneficis i perjudicis injustificats.
Entén que estudiar cadascun dels 21.000 valors revisats resulta impossible i
demana calma per a articular la millor solució.

I l'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el de l'alcalde-president més els
onze dels regidors integrants del Grup Popular) i set vots en contra (els cinc vots
dels regidors del Grup Socialista, el vot del regidor integrant del Grup Esquerra
Unida - l'Entesa i el vot de la regidora integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià-
Esquerra Verda) i cap abstenció ACORDA EL SEGÜENT:

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

F) Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Art. 7è. 1. Per determinar l'import de l'increment real, s'aplicarà sobre la base
imposable o valor del terreny a l'hora de meritació el percentatge corresponent
d'acord amb el nombre d'anys durant els quals s'ha generat l'increment susdit.
Tenint en compte que s'ha realitzat un procediment de valoració col·lectiva, es
prendrà com a valor del terreny l'import que resulte d'aplicar als nous valors
cadastrals una reducció del 60 per cent. La reducció prevista no s'aplicarà en els
supòsits en què els valors cadastrals resultants del procediment de valoració
col·lectiva que aquell es refereix siguen inferiors als fins aleshores vigents. El valor
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cadastral reduït en cap cas podrà ser inferior al valor cadastral del terrenys abans
del procediment de valoració col·lectiva.
La resta de l’article no es modifica.

G) Aigua potable
Art. 4t. Tarifa
1. S'estableix amb caràcter general una quota de servei de 4,34€/quadrimestre
(13,32€/any) per cada comptador i usuari.
2. S'estableix una quota de consum per distribució i subministrament d'aigua potable
de 0,2616€/m3 d'aigua consumida.
3. Connexions: En concepte de dret de connexió es pagarà:
- Per cada vivenda ……………………………………………………………......... 79,30€
- Per cada local comercial o industrial,  0,8627€/m2 amb un mínim de………...91,20€
- Local comercial o industrial en polígon industrial urbanitzat pels propietaris.158,50€
El pagament d’aquestes quantitats es verificarà per una sola vegada i en el
concepte que s'expressa. Les connexions són per compte del peticionari sota la
supervisió i direcció tècnica de l'Ajuntament.
4. Alta nova: s'estableix una quota en funció del calibre del comptador segons el
següent quadre:
Calibre comptador              Taxa per alta nova
13 mm 50,50
15 mm 53,00
20 mm 58,80
25 mm 98,90
30 mm 118,40
40 mm 160,90
50 mm 290,50
65 mm 355,00
80 mm 431,60
L'alta, pressuposa la instal·lació d'un aparell comptador a càrrec de l'Ajuntament. El
canvi de nom no implica cost per al sol·licitant, excepte quan això suposa la
instal·lació d'un nou comptador, que es considerarà una alta nova. A més de la
quota d'alta, i a la signatura de la pòlissa d'abonament, s'haurà de dipositar en
concepte de fiança la quantitat de 48,62€. Per a la devolució de la fiança l'usuari
haurà de presentar, en el moment de la baixa del servei, còpia de la pòlissa
d'abonament.
5. Els aparells comptadors se subministraran i s’instal·laran per l’Ajuntament amb
verificació oficial de la Conselleria d’Indústria.

H) Ordenança reguladora del servei d'aigua potable
Art. 2. Contractació del servei:
L'obligació expressada la complirà el subministrador per mitjà del contracte, tant per
a abonats particulars com a organismes públics, subscrit pel servei d'aigües
potables, per delegació de l'alcalde president d'aquest Ajuntament.
El subministrador podrà negar-se a subscriure el contracte quan el sol·licitant del
servei mantinga deutes per consum d’aigua amb el subministrador, tant del domicili
on es pretén contractar com d’altre qualssevol.

I) Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Art. 1 de conformitat amb què preveu l'art. 95.4 del  Reial Decret Legislatiu, de 5 de
març, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
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locals, el coeficient d'increment de les quotes de l'impost sobre vehicles de tracció
mecànica establertes en l'apartat primer de l'esmentat article es fixa en l'1,781
Coeficient sobre quotes mínimes  1,781
Classe de vehicle                                                                       Tarifes 2006
A) Turismes
Menys de 8 CF 22,50
De 8 fins a 11.99 CF 60,70
De 12 fins a 15.99 CF 128,20
De 16 fins a 19.99 CF 159,60
De 20 endavant 199,50
B) Autobusos
De més de 21 places 148,40
De 21 a 50 places 211,30
De més de 50 places 264,20
C) Camions
De menys de 1.000Kg càrrega útil 75,30
Del 1000 al 2.999Kg de càrrega útil 148,40
De més de 2.999 a 9.999Kg de càrrega útil 211,30
De més de 9.999Kg de càrrega útil 264,20
D) Tractors
De menys de 16 CF 31,50
De 16 a 25 CF 49,50
De més de 25 CF 148,40
E) Remolcs i semiremolcs
De 750 a 1.000Kg de càrrega útil 31,50
De 1.000 a 2.999Kg de càrrega útil 49,50
De més de 2.999Kg de càrrega útil 148,40
F) altres vehicles
Ciclomotors 7,90
Motos fins a 125cc 7,90
Motos de 125 fins a 250cc 13,50
Motos de més de 250 fins a 500cc 26,50
Motos de més de 5000 fins a 1.000cc 54,30
Motos de més de 1.000cc 107,90

J) Recollida de vehicles de la via pública
Art. 3r. Els drets exigibles es fixen en la quantia següent:
S'entén per recollida del vehicle l'enganxall i el trasllat fins al dipòsit municipal.
Recollida de vehicles:
a) Recollida de motocicletes i d’altres vehicles semblants ................................ 35 €
b) Recollida d'automòbils, de turismes, de camionetes, de furgonetes, de tractors i
d’altres vehicles semblants, amb un pes de fins a 5.000kg............................... 65 €
c) Els vehicles amb tonatge superior a 5.000kg, les quotes seran les mateixes que
l'apartat anterior, incrementes en 12€ per cada 1000kg o fracció que excedisca dels
5.000kg.
d) Quan s'acudisca a realitzar el servei i iniciats els treballs necessaris per al seu
trasllat al dipòsit municipal no poguera consumar-se aquest per la presencial del
propietari, es meritarà el 50% de les tarifes anteriors.
La tarifa anterior es completa amb les quotes corresponents al dipòsit i a la guarda
dels vehicles, donat el cas que transcorregudes 24 hores des de la recollida sense
haver estat retirada pels propietaris, aleshores, es fixa la quantitat següent:
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a)Pel dipòsit de motocicletes, de tricicles,de  motocarros, i d’altres vehicles
semblants, per dia……………………..……………………………………....………. 3 €
b) Per la resta de vehicles, per dia...................................................................... 4 €

K) Visites al Museu Municipal
Les tarifes seran les següents:          €
1.  Drets d'obtenció
Fotografies en blanc i negre 12,30
Fotografies en color (clixé, negre o transparència) 16,80
Vídeos, pel·lícules per hora o per fracció 34,20
2 - Drets de reproducció
Llibres (interior) 42,10
Llibres (portada) 67,70
Llibres (portada i interior) 109,70
Diccionaris 33,50
Fullets d'agències de viatge (interior) 67,70
Fullets d'agències de viatge (portada) 84,50
Fullets d'agències de viatge (portada i interior) 109,70
Anuncis de premsa 101,30
Pòsters, cartells 127,40
Pòsters publicitaris 135,50
Jocs educatius 50,30
Vistes fixes en pel·lícules no publicitàries 135,50
Postals, calendaris, làmines i felicitacions 67,70
Per imprimir sobre objectes (caixes, cendrers, ceràmica etc.) 75,50

Per la comercialització al públic de cintes de vídeo en què en tot o en part
apareguen les instal·lacions interiors del museu, fins i tot el pati o algun dels
objectes de les seues col·leccions, per jornada de treball 161,30
Per la comercialització d'imatges de vídeo per productores amb la finalitat d'incloure-
les en sèries o altres programes de TV per jornada de treball 161,30
Notes:
* Els drets per a imprimir sobre objectes, s’entén per edició i objecte, de manera que
l’empresa que explota imatges del museu cal que liquide la taxa corresponent per
cada suport en què imprimisca la imatge i per cada edició que faça.
* Les hores realitzades pel personal de l’Ajuntament fora de l’horari laboral, les
abonarà qui utilitze els serveis del Museu, com a hores extraordinàries segons
conveni.

Article. 5è.
Pels serveis d'entrada i visita al museu, la tarifa serà la següent:          €
Individualment:
Fins els 10 anys, entrada gratuïta.
De 10 a 18 anys 1,05
Majors de 18 anys 2,10
Jubilats 1,05
Grups de 10 o més:
De 10 a 18 anys, per cadascun 0,75
Majors de 18 anys, per cadascun 1,45
Jubilats, per cadascun 0,75
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Nota: Els diumenges serà gratuïta l'entrada. Així mateix de dimarts a divendres, serà
gratuïta l'entrada per als escolars (primària, secundària i batxillerat), que concerten
cita prèvia amb la direcció del museu, atenent-se a les instruccions que es marquen.

Tarifa conjunta castell-museu
Individualment:
Fins als 10 anys, entrada gratuïta
De 10 a 18 anys  2,10
Majors de 18 anys  4,15
Jubilats  2,10
Tren 2,60
Grups de 10 o més:
De 10 a 18 anys, per cadascun  1,45
Majors de 18 anys, per cadascun  2,90
Jubilats, per cadascú.  1,45
Tren  2,70
Les entrades conjuntes es podran adquirir al Museu o al Castell.

L) Taxa per aprofitament especial de la via pública.
Art. 5. La tarifa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança és la següent:
1. Ús comú.
Activitats comercials i industrials i elements annexos:
1.1.1. Aparells automàtics:             €
a) Aparells de venda automàtica, any 20,60
b) Aparells de venda automàtica per fira 17,50
1.1.2. Taules i cadires amb finalitat lucrativa:
Objecte
És objecte d'aquest apartat regular la utilització i establir les condicions necessàries
per a un correcte ús de la via pública amb taules i cadires.
Utilització en precari
En tractar-se d'un espai públic les autoritzacions o llicències es concediran sempre
en precari, poden ser revocades quan per causes d'interès general així s'aconselle,
igualment es podrà reduir l'espai assignat i fins i tot la seu supressió total, sense que
aquest fet de lloc a cap tipus d'indemnització, encara que s'haguera emès la
corresponent llicència.
Sectors i categories
Les diferents categories de terrasses en funció de la situació i de les especials
condicions, queda de la manera següent:
Categoria Especial – Albereda de Jaume I, avinguda de Selgas.
Categoria Primera – Pl. de la Bassa, Plaça del Mercat, Vicente Boix, Gregorio
Molina i Baixada de l'estació.
Categoria Segona – Les restants vies de la població.
Materials
Els materials que s'utilitzaran a les terrasses situades a les zones de Categoria
Especial i Categoria Primera seran de vímet o de ferro de forja, sense continguts
publicitaris, les ombrel·les o para-sols seran de colors de tonalitats crema sense
anuncis publicitaris, i aquests no podran estar fixats de forma permanent a la via
pública.
Neteja
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Els adjudicataris de les llicències atorgades basant-se en la present ordenança,
tindran atenció de forma continuada i acurat de la neteja de la superfície assignada,
sent responsables. El no compliment o falta d'atenció a aquest requisit donarà lloc a
la supressió de la llicència. Diàriament es retiraran les taules i cadires de la via a
l'objecte de què els equips de neteja municipals realitzen la neteja de la via pública,
en cap cas les taules i cadires romandran a la via pública quan no s'estiguen
utilitzant.
Superfície màxima i mínima
Als efectes d'establir les diferents superfícies a ocupar per l'ús de les terrasses es
tindrà especialment en compte la seua longitud de la façana de l'establiment,
establint-se com a superfície mínima l'ocupació de l'espai de la façana de
l'establiment que es tracte, tota ocupació superior a la longitud de la façana de
l'establiment es concedirà de forma discrecional amb un informe previ dels tècnics
municipals, sempre que concórreguen circumstàncies especials, o quan almenys no
entorpisquen el pas dels vianants o que la dita ocupació no impedisca el normal
desenvolupament d'altres activitats establides als locals comercials immediats al lloc
de l'ocupació.
Setmana de Fira
L'ocupació que es realitze en les mes d'agost amb motiu de la Fira, és independent
de la realitzada durant la temporada d'estiu, aquesta tindrà caràcter especial i el
període d'ocupació comprèn des de l'1 al 31 d'aquest mes.
Efectivitat de la llicència d'ocupació
Les llicències d'ocupació concedides seran efectives en el moment en què es
liquiden les taxes corresponents, no podent invocar l'acord de concessió de la
llicència per a justificar l'ocupació, si el titular no ha satisfet les taxes previstes en
aquesta ordenança i a més a més es troba al corrent de totes les seues obligacions
amb la Hisenda Municipal.
Seguretat de les instal·lacions
Tot adjudicatari de la llicència estarà obligat a subscriure el corresponent Segur de
Responsabilitat Civil, que contemple una adequada cobertura, amb la finalitat de fer
front a possibles accidents que es pogueren ocasionar pel seu ús.
Els serveis de la Policia Local, emetran el preceptiu informe sobre les condicions de
seguretat amb relació al trànsit rodat i d'altres circumstàncies que consideren
adequades.
Les terrasses disposaran de l'adequada protecció, amb la finalitat que des
d'aquestes no es puga accedir a la calçada de forma directa, a este efecte es
col·locaran les tanques corresponents, les quals harmonitzaran amb l'entorn urbà,
sent preferiblement de fusta i color blanc.
Períodes d'ocupació
S'establiran com a períodes d'ocupació els següents:
Temporada d'estiu, comprèn els mesos de maig a octubre, inclusivament (excepció
de mes d'agost)
Fira d'agost. Tot el mes d'agost.
S'estableix la modalitat d'ocupació especial de cap de setmana dins de la temporada
d'estiu.
Mesures i mòduls
Les taxes es reportaran per l'ús d'unitats de taula, entenent-se com a tal aquelles
que comprenguen les mesures de 0'90 x 0'90 metres, o fracció, la qual porta
aparellada la quantitat de quatre cadires.
Les tarifes dels aprofitaments regulats en la present ordenança són les següents:
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Categoria especial Unitat (taula i quatre cadires)      36,60€
Categoria primera Unitat (taula i quatre cadires)      23,30€
Categoria segona Unitat (taula i quatre cadires)      16,70€
O. cap de setmana Unitat (taula i quatre cadires)      6,70€/setmana

Per a la setmana de Fira d'agost, mes d'agost, s'estableixen les tarifes següents:
Categoria especial Unitat (taula i quatre cadires)     36,60€
Resta categories Unitat (taula i quatre cadires)     20,00€

Infraccions i sancions
Als efectes de la present ordenança, es consideren infraccions totes les accions que
tendeixen a vulnerar tant de manera voluntària com involuntària el present text, tals
com la deguda protecció amb les tanques reglamentàries, falta o descuit en la neteja
de la superfície, ocupació major a la concedida, etc., i sancionades d’acord al 20%
de la taxa que els corresponga per la liquidació d’aquest impost.
1.1.3 Per ocupació de via pública com a conseqüència de l’execució d’obres.
Per a les obres el termini d’execució no siga superior a 6 mesos, es cobrarà el 10%
de la quota líquida de l’impost sobre construccions,.
Per a les obres amb un termini d’execució superior a 6 mesos es practicarà la
liquidació provisional, tenint en compte el termini d’execució fixat en el projecte,
segons la tarifa de 4,5€ al mes per metre quadrat de via pública ocupada, a aquest
efecte, els sol·licitants de les llicències deuran aportar plànol on conste la superfície
que es pretén ocupar a l’objecte de practicar la liquidació provisional. A la finalització
de les obres es practicarà la liquidació definitiva tenint en compte la duració efectiva
de les obres.
Les obres que es realitzen en polígons industrials, unitats d’actuació o en la zona de
Bixquert i l’execució de les obres que no impliquen l’ocupació de la via pública,
estaran exemptes d’aquesta taxa.
1.2. Llicència per a l’exercici d’activitats a la via pública.
1.2.1 Per a activitats cinematogràfiques .........................................................        €
a) Impressió de pel·lícules, per dia o per fracció 350,70
b) Fotografia amb finalitat comercial o publicitària per dia o per fracció 140,60
Quan la filmació exigeix la prestació de serveis especials de vigilància, es pagarà, a
més, la despesa d'aquest servei.
1.2.2. Per a la resta d'activitats:        €
a) Si és al dia, per metre lineal o per fracció 4,70
b) Si és al mes, per metre lineal o per fracció  24,40
2.  Ús privat.
2.1. Activitats recreatives.
L'ocupació de la via pública per a la realització d'activitats recreatives s'adeqüen a la
tarifa següent:
2.1.1. Carpes i envelats destinats a celebrar espectacles, per dia d'espectacle:         
€
Fins 1.000 espectadors de capacitat: 56,60
Més de 1.000 espectadors de capacitat: 154,00
2.1.2. Atraccions, casetes de fira, durant la fira i per metre lineal a les casetes i
metre quadrat a les atraccions.         €
Atraccions fira per m 24,00
Firal agrícola per ml.  30,00
Llocs fira 1a categoria per ml. 40,00
Fira: tómboles i rifes per ml.  88,90
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Llocs venda productes ordinaris (primera categoria) 56,60
Llocs venda productes ordinaris (segona categoria)  49,90
Fira del bestiar per cada animal sense quadra dins del recinte  3,40
Fira bestiar. Per ml de pessebre 20,10
Per parades ambulants per ml i per dia  4,70
Fira de Nadal
Atraccions Fira de Nadal per metre lineal 20,10
Llocs de venda per metre lineal  23,40
Si l'Ajuntament decidira que l'adjudicació dels llocs de Fira es fera mitjançant
subhasta, aquests preus s'entendran com a mínims.
2.2. Quiosc.
Per l'aprofitament especial de la via pública, mitjançant la instal·lació de quiosc,
regeix la tarifa següent:            €
En carrers de primera categoria per m2 o per fracció  69,30
En carrers de segona categoria per m2 o per fracció  34,70

Nota: Carrers de primera categoria: estan compresos l’albereda de Jaume I,
l’avinguda de Selgas, la plaça de la Bassa, Vicente Boix, República Argentina,
Gregori Molina i Baixada de l’Estació. Carrers de segona categoria: la resta no
esmentada adés.
2.3. Aprofitaments especials de sòl, volada i subsòl.
2.3.1 Les empreses explotadores de subministres que afecten la generalitat o una
part important del veïnat, reportaran el preu públic regulat en aquesta ordenança
fiscal, en tot cas i sense excepció, en quantia equivalent a l’1’5% dels ingressos
bruts procedents de la facturació que obtinguen anualment en aquest terme
municipal aquestes empreses.
2.3.2 La Quantia que per aquest preu dega satisfer la Compañía Telefónica
Nacional de España, SA, s’ajustarà a allò previst en la Llei 15/1987, de 30 de juny,
sobre tributació d’aquesta entitat i normes que la desenvolupen.

M) Preu públic per l'ús de les instal·lacions del poliesportiu municipal.
Art. 4t. Base del gravamen.
a) Se pren de base de l'exacció:
1. Per a l'ús de la piscina, el nombre de persones que entren.
2. Per a la utilització de pistes esportives i camps de joc, la durada o temps d'ús.
b) Constitueix l’objecte d'aquesta exacció l'ús de les instal·lacions esportives
municipals així com les activitats que es realitzen.
POLIESPORTIU MUNICIPAL LES PERERES
Tarifa d'abonats
S'estableix quatre categories d'abonaments amb els preus anuals següents:
Familiar: Inclou l'home, la dona i els fills menors de 16 anys  51,50
Família monoparental i fills menors de 16 anys 40,00
S'aplicarà una bonificació del 50% a les famílies que tinguen algun membre en una
disminució física o psíquica
Individual: Des dels 17 anys en endavant 36,00
Juvenil: Des dels 6 anys fins als 16 anys, inclusivament 17,50
Jubilats i pensionistes: qui siga i ho sol·licite presentant la documentació. Inclou la
Dona/home i els fills fins els 16 anys (només en cas de pensionistes)  gratis
Minusvàlids: qui tinga minusvalidesa física o psíquica.  gratis
Tarifa d'ús dels serveis i instal·lacions esportives.
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Dutxes.
Ús de dutxes i del lavabo sense ús de pista esportiva 1,20 €
Piscina.
Abonats  gratis
No abonats:
Menors de 6 anys gratis
De 6 a 13 anys 1,00 €
De 14 fins als 16 anys inclusius 1,50 €
Més de 16 anys  2,50 €
Lloguer d’hamaca, per unitat i dia 0,50 €
Abonament de 10 banys, 1 gratis
Accés al poliesportiu:
Sense ús de joc, pistes poliesportives, dutxes, etc. .......................................  gratis
Frontó (preu per hora i jugador)  ............................................. Abonats    No abonats
Llum natural: Fins un màxima de 4 jugadors ............................  1,00€ ........    2,30€
Llum artificial: Fins un màxim de 4 jugadors ............................  1,00€ .......    2,30€
Per utilització de llum: ..............................................................  3,00€ .......    3,90€
Tennis: .................................................................................... Abonats   No abonats
Llum natural: Fins un màxima de 4 jugadors ..............................1,00€ .........  2,30€
Llum artificial: Fins un màxima de 4 jugadors ............................1,00€ ........    2,30€
Per utilització de llum: ................................................................3,00€ ........    3,90€
Camp de futbol: (per partit de 60 minuts) ................................ Abonats . No abonats
FUTBOL 7
Llum natural .............................................................................17,00€ .......  26,00€
Llum artificial ............................................................................24,00€ .......   36,00€
Partits oficials ............................................................................25,00€ ........ 52,00€
FUTBOL 11
Llum natural .............................................................................20,00€ ........  28,00€
Llum artificial ............................................................................27,00€ ........ 36,00€
Menors de 16 anys gratis ..........................................................  gratis ..........  gratis
Futbol sala (equips de 6 jug. i 1 hora joc)  ..............................  Abonats   No abonats
Entrenament:
Llum natural .............................................................................. 4,00€ .........  6,40€
Llum artificial ............................................................................. 7,00€ .........  9,40€
Competició:
Llum natural .............................................................................  4,00€ .........  6,40€
Llum artificial ............................................................................  7,00€ ........  9,40€
Menors de 16 anys ...................................................................   gratis ..........  gratis
Atletisme: (des d’un mínim de 20 atletes i per hora)  .............. Abonats  No abonats:
Entrenament :
Llum natural ..............................................................................  gratis .........  gratis
Llum artificial ..............................................................................gratis .........  gratis
Competició:
Llum natural ..............................................................................  gratis .........  gratis
Llum artificial .............................................................................  gratis ..........  gratis
Menors de 16 anys .....................................................................gratis .......... gratis
PAVELLÓ POLIESPORTIU DE VOLEIBOL I FRANCISCO BALLESTER
Grups i col·lectius federats per hora
d’utilització i usuari des dels 16 anys  ............................. Entrenament  . Competició
Llum natural, independent del nombre de jugadors
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Ocupació 1/3 de pista ................................................................  gratis ..........  gratis
Ocupació 2/3 de pista ................................................................  gratis ..........  gratis
Ocupació de tota la pista ...........................................................  gratis ..........  gratis
Llum artificial independent del nombre de jugadors
Ocupació 1/3 de pista 11,00
Ocupació 2/3 de pista 16,00
Ocupació de tota la pista 18,50
Llum artificial independent del nombre de jugadors
Ocupació 1/3 de pista 15,00
Ocupació 2/3 de pista . 20,00
Ocupació de tota la pista 26,00
Nota: la tarifa dóna dret a l’ús i aprofitament de la porció de pista corresponent i al
lavabo, dutxes, etc. El gimnàs, serà d’utilització gratuïta, però haurà de sol·licitar-se
prèviament.
CAMP MUNICIPAL INFANTIL
Camp de futbol per partit de 60 minuts
FUTBOL 7
Llum natural .................................................................................................... 26,00
Llum artificial ................................................................................................... 36,00
FUTBOL 11
Llum natural .................................................................................................... 28,00
Llum artificial ................................................................................................... 36,00
Partits oficials .................................................................................................. 52,00
Menors de 16 anys........................................................................................... gratis
Abonament 10 partits, 1 gratis
Sala de musculació per hora d’utilització:  .............................................................. €
Públic en general ......................................................................................  1,90 2,00
Socis poliesportiu les Pereres ............................................................................1,00

CAMP FUTBOL MUNICIPAL “LA MURTA”
Trobada d'1 hora
Llum natural 60,00
Llum artificial 75,00

Activitats amb recaptació
El grup col·lectiu que realitze les seues activitats amb recaptació (de taquilla) haurà
de complir els requisits següents:
a) El 20 % de la recaptació obtinguda serà lliurada al Consell Esportiu Municipal.
b) Tots els alumnes amb el carnet de les escoles esportives municipals tenen
l’accés gratuït.
c) Els preus són coneguts i aprovats prèviament pel Consell de Gerència del Consell
Esportiu Municipal.

ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS                                                              €
Escola esportiva d'estiu (50% de bonificació si es matricula en el curs de
natació)  80,00
Autobús de l'escola esportiva d'estiu  50,00
Curs de natació  50,00
Escoles esportives municipals  45,00
Manteniment físic d'adults:
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* Abonats poliesportiu  6,00
* No abonats poliesportiu  10,00
Activitats esportives disminuïts Gratis
Jocs esportius de la Generalitat Valenciana. Gratis
Becats (escassos recursos econòmics, minusvàlids, etc.) Gratis
Gimnàstica correctiva  10,00
Els pensionistes o jubilats participants en l'activitat de gimnàstica correctivaGratis
Bonificacions
Posseïdors del Carnet Jove (IVAJ) per a l'ús de les instal·lacions esportives i
participació en les activitats esportives municipals 15%
Usuaris de família nombrosa, en qualsevol activitat esportiva, (acumulativa a
altres bonificacions) 20%
Participants en lligues amistoses de caràcter anual i/o temporada esportiva
de futbol 7 i futbol 11, sempre que abonen el preu públic a l'inici de l'activitat15%
Per a aquelles famílies que assisteixen a diversos fills:
Pel 2n fill 20%
Pel 3r fill 30%
Pel 4t fill Gratis
PISCINES PEDÀNIES (Torre Lloris i Annahuir)          €
Abonament temporada 30,00
Passe individual, més de 16 anys 15,00
Entrada veí pedania  1,20
Entrada no resident  2,50

N) Taxa per l'entrada de vehicles a través de la vorera i la reserva de via
pública per a aparcaments, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena.

Art. 9. La tarifa és la següent.
a) Entrada vehicles: per ml o per fracció que faça l'entrada   54,40
En locals comercials adscrits a aparcament: per plaça de vehicle
assenyalada, a més de la taxa  7,80
b) Reserva d'espai per a càrrega o descàrrega: per ml o per fracció
En horari matinal   33,60
En horari de vesprada   33,60
c) Les plaques lliurades per l'Ajuntament, tant les de reserva d'aparcament com les
de càrrega o descàrrega, es facilitaran a   27,70

O) Casa de la Cultura
Art. 6. Les tarifes aplicables són les següents:
1) Casa de la Cultura
a) Sales d'exposicions per cada dia d'ús            €
    Sala Montcada  29,50
    Sala Entresòl  9,90
    Sala 1a planta  9,90
b) Sales de conferències 1a planta i 2a planta:
    1 dia d'ús 39,70
    2 dies d'ús 47,60
    3 dies d'ús 63,80
    6 dies d'ús 75,30
  15 dies d'ús 119,90
  30 dies d'ús 397,10
c) Sala d'actes Montcada
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    1 dia d'ús 119,10
    2 dies d'ús 142,90
    3 dies d'ús 191,20
    6 dies d'ús 225,90
  15 dies d'ús 359,70
  30 dies d'ús 397,10
d) Pati exterior a l'aire lliure:
    1 dia d'ús 38,27 397,10
e) Pati Cobert Montcada
    1 dia d'ús 38,27 39,70
Les hores realitzades pel personal de l'Ajuntament fora de l'horari laboral, les
abonarà qui utilitze els serveis de la Casa de Cultura, com a hores extraordinàries
segons conveni.
2) Gran Teatre
    Per cada sessió 1.290,20€

P) Conservatori Luís Milán
Art. 3r. Quantia.
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança és la fixada en la tarifa
continguda en l'apartat següent per a cadascun dels diferents serveis.
Taxes i quotes
Matrícula (per assignatura). 27,50€
Carnet escolar 1,60€
Obertura d'expedient (alumnes de nou ingrés) 17,40€
Quotes trimestrals
Instrument 43,60€
Signatures complementàries. 26,00€
(a partir de 5 signatures, la resta exempt)
Les famílies nombroses tindran una bonificació del 50% en la matrícula.
El segon germà tindrà una bonificació del 25% en la matrícula.

Q) Taxes sobre llicències d'obertura d'establiments.
Article 10. Tarifes.
La taxa per llicència municipal d'obertura d'establiment i d'activitats qualificades,
segons el Nomenclàtor de la Generalitat Valenciana Decret 54/90, de 26 de març,
es liquidarà aplicant les següents quotes fixes:
Tramitació de llicència d'establiment.   320,50
Canvis de titularitat de llicència d'establiment 160,80
Tramitació de llicències d'activitats qualificades.   801,70
Canvis de titularitat de llicències d'establiment..   400,30
Per variació del titular, de persona física a la constitució d'una entitat mercantil.
106,90

R) Taxa per recollida de fems.
Article 6. Quota tributària
1 - La quota tributària constitueix en una quantitat fixa per unitat de local, que es
determina segons la naturalesa i destinació de l'immoble.
2 - Amb aquesta finalitat, s'aplica la tarifa següent:
Tarifa                                                                                             Quota tributària
Reduïda                        30,00
A       57,80
B     172,40
C     346,50
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D     462,50
E  3.679,50
F 14.418,10
TARIFA REDUÏDA:
Per a rendes familiars que no ultrapassen el salari mínim interprofessional vigent en
cada exercici.
TARIFA TIPUS A:
Habitatges destinats a ús personal i que siguen el domicili del subjecte passiu,
despatxos d’activitat professional, desenvolupada per titular i per un auxiliar com a
màxim.
TARIFA TIPUS B:
Gestories, salons de jocs recreatius, comerços, administracions de loteria, pàrkings,
clíniques, galeries comercials instal·lades dins d’hipermercats quan l’activitat siga
desenvolupada per adjudicatari o concessionari, i en general d’activitats de menys
de huit treballadors.
TARIFA TIPUS C:
Bars, restaurants, pubs, discoteques, estacions de servei, bancs, cinemes i sales de
joc.
TARIFA TIPUS D:
Hotels, comerços i les activitats del tipus B, que tinguen més de huit treballadors.
TARIFA TIPUS E:
Hipermercats, supermercats i restaurants de més de deu treballadors, i centres
comercials amb menys de deu activitats.
TARIFA TIPUS F:
Hospitals, mercats i centres comercials amb més de deu activitats.
En els locals comercials on no es porte a terme cap activitat i així es justifique pel
propietari, la tarifa serà l’establerta com a tipus A.
Per a l’establiment de les tarifes no previstes en aquesta classificació, es tindrà en
compte el nombre de treballadors que intervenen en l’activitat, i s’establirà com a
criteri diferenciador la quantitat de huit treballadors.
TARIFA GRANS PRODUCTORS I PRODUCTORS ESPECIALS:
L'Ajuntament podrà aplicar aquesta tarifa a qualsevol contribuent inclòs en les tarifes
anteriors, però la producció mitjana diària que haurà de superar els 50kg/dia o els
300 litres/dia en volum.
Per a l'obtenció del cost real es fixen els següents paràmetres:
Preu total per quilogram (Pu): 0,0891€
Penalització per volum (Pv): 237,10€ a l'any per unitat de contenidor addicional.
Mitjana de producció diària (PMD): obtinguda pel sistema de pes dels vehicles
recol·lectors; aquesta mesura serà realitzada directament per l'Ajuntament o a
instància dels particulars i comprendrà la mitjana aritmètica dels pesos diaris
efectuats almenys en un període de dues setmanes representatives de producció.
Així doncs, la tarifa a aplicar resultarà ser:
TARIFA = PMD + PU + 365 + PV)
Aquesta tarifa es prorratejarà en l'exercici d'implantació, i es descomptarà la tarifa
inicialment abonada pel productor.
La tarifa així establerta continuarà vigent per al productor, i únicament s'actualitzarà
anualment el preu total per quilogram.
La producció mitjana diària quedarà vigent, com a mínim durant 6 mesos des del
moment de la seua avaluació, i regirà mentre no es modifique. Tant l'Ajuntament



45

com els particulars, podran sol·licitar la revisió d'aquesta producció mitjana i l'ajust
de la tarifa corresponent.
A fi de quantificar adequadament les produccions, l’Ajuntament facilitarà als
productors especials contenidors personalitzats que hauran d'ubicar-se en l'interior
dels centres de producció i ser lliurats als serveis de recollida segons l'horari de
recollida que fixen els serveis tècnics municipals.
3.- Les quotes assenyalades en la tarifa corresponen a un exercici i tant les baixes
com les altes es prorrategen per trimestres naturals.

S) Cementeri municipal.
Art. 4. Els drets o taxes que percep l'Ajuntament són els que determina la tarifa
següent:
1) Per ocupació temporal de nínxols situats en:
Primera    104,10€
Segona    848,60€
Tercera    848,60€
Quarta.    848,60€
Cinquena.    848,60€
Cripta de nova construcció de 4 cossos en 4 altures 7.913,60€
Per a blocs de nínxols de quatre tramades el preu serà el de 818,30€ com a tarifa
única.
S'estableix en 50 anys el dret d'ocupació temporal dels nínxols.
2) Per ocupació temporal del parterre o del jardí, per a cendres l'import serà de
413,40€ i 25 anys els drets d'ocupació temporal.

Art. 7. La cessió de terrenys a perpetuïtat per a la construcció de panteons i fosses
familiars, serà objecte d'estudi per part de l'ajuntament, previ expedient incoat a
aquest efecte. El preu per metre quadrat que se cedisca serà de 1.127€.

Article 8. En les inhumacions en panteons, exhumacions i trasllats es pagaran les
quantitats següents:
Inhumació de cadàvers  99,40
Inhumació de pàrvuls o fetus  82,30
Exhumació de cadàvers  145,20
Exhumació de restes  110,00
Inhumació de cadàver en panteó familiar  220,10
Inhumació de pàrvuls o fetus en panteó  164,50
Els trasllats de restes dins del recinte del cementeri  137,90
Exhumacions de cadàvers per trasllats a un altre cementeri  137,90
Trasllat de restes (interior de cementeri)  137,90
Col·locació de làpides en els nínxols    54,60
Art. 9. És obligatòria la col·locació de làpides als nínxols pels seus cessionaris, i per
a aconseguir el seu compliment, la sol·licitud d'un nínxol per a ocupar-lo
immediatament porta l'obligació d'ingressar en la caixa municipal, a títol de garantia,
la quantitat de 63,90€. Si transcorreguts sis mesos queda incomplida aquesta
obligació, l'administració col·locarà la làpida a càrrec del fons de garantia.
Art. 10. Les inhumacions en parterre o jardí de les urnes de cendres serà de 35,40€,
que seran abonats en el moment de la inhumació, així com 35,40€ més per les
despeses derivades de l'encofrat de ciment.

T) Escorxador comarcal
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Article 5è. Quota tributària
Els drets s'exigeixen en la quantia i sobre les espècies que assenyala la tarifa
següent:
TARIFES PER TREBALLS I DISTRIBUCIÓ DE CANALS:

ESPÈCIA                                               Preu kg./canal            Preu unitari
Vedella 0,1833€ 40,9266€
Equí 0,2201€ 47,6870€
Porc 0,1540€ 11,3965€
Porc 0,2054€ 14,7650€
Corder 0,4108€  5,0586 €
Ovella 0,3300€ 5,6924€
Cabrit 4,0962€
Porquet 5,4929€
Despulles 11,8073€
Ports a Xàtiva ,01248€
Ports fora de Xàtiva 0,1394€
Ports corder a Xàtiva 1,6901€
Ports corder fora de Xàtiva 1,8662€

TARIFES PER SERVEIS SANITARIS

SUBPRODUCTES:
UNITAT + KG/UNITAT                                Preu unitat       Preu kg./canal
Vedella 0,8216 0,0235
Boví > 24 mesos 1,4788 0,0423
Equí 0,0200
Porcí .0,0827 0,0176
Corder 0,2944 0,0775
Ovella 0,0904

Materials específics de risc
                                                                                                 Preu unitat
Vedella  18,6969
Boví > 24 mesos  19,4011
Boví > 24 mesos, espinada  16,3497
Oví  0,1643
Oví > 24 mesos 1,9249

BAIXES TRANSPORT QUADRA
                                                                                                 Preu unitat
Boví  316,8963
Equí  229,2569
Porcí   28,9197
Oví – Cabrum   22,3001

U) Taxa sobre les parades de venda als mercats i ambulant per la via
pública.

Art. 11. L'exercici de la venda ambulant que es realitza els dimarts i els divendres,
reporta, per metre lineal i per trimestre, la quantitat de 20,00€. El pagament de les
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taxes es farà exclusivament per mitjà de domiciliació bancària, per la qual cosa els
titulars del lloc estan obligats a subministrar les dades pertinents per a la seua
tramitació.
Per al Mercat municipal s'estableix una tarifa anual de 4.670€ que es distribuirà
entre les parades atenent al criteri següent:
El 50% de la tarifa anual en funció de la superfície global de la parada i l'altre 50%
en funció dels metres lineals de venda al públic que tinguen les parades.

V) Taxa per llicències urbanístiques.
Art. 6è. Quota tributària.
1. S'aplica la tarifa següent:              €
- Obra menor i nucli antic 28,30
- Obra major 140,80
2. Donat el cas de desistiment fet pel sol·licitant amb anterioritat a la concessió de la
llicència, les quotes que s'hauran de liquidar seran les que assenyala el número
anterior sempre que l'activitat municipal s'haja iniciat de fet.
3. El cost del material gràfic, documental, etc., també com l'import dels anuncis
públics augmentarà la quantitat resultant per concessió de la llicència urbanística.
4. Expedició de documents:
L'expedició de certificacions urbanístiques i cadastrals a sol·licitud de l'interessat
donarà dret al cobrament de les tarifes que s'assenyalen a continuació:
Certificacions urbanístiques 10,40
Certificacions cadastrals 3,50
En la instància de sol·licitud haurà d'adjuntar-se justificant d'haver realitzat l'ingrés.

W) Taxa per prestació dels serveis de clavegueram
Art. 5. Quota tributària
1 - La quota tributària a exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i de
depuració es determinarà en funció de la quantitat d'aigua, mitjana en m3, facturada
a la finca.
 A aquest efecte, s'estableix la tarifa per m3 en  0,089€
2 - La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o d’autorització de
connexió a la xarxa de clavegueram, serà de:
Per habitatge   73,30
Local comercial o industrial en nucli urbà 1,0826€ per m2, amb un mínim de 104,80
Local comercial o industrial en polígon urbanitzat pels propietaris  146,50

X) Castell de la Ciutat
1. Pel servei d'entrada i visita al Castell, la tarifa serà la següent:
Individualment
Fins als 10 anys, l'entrada serà Gratuïta
De 10 a 18 anys 1,10
Per cada persona major de 18 anys 2,10
Persones jubilades 1,10
Grups de 10 o més:
De 10 a 18 anys, per cadascun 0,80
Majors de 18 anys, per cadascun 1,50
Jubilats, per cadascun 0,80
2- Tarifa conjunta castell-museu
Individualment
Fins als 10 anys, entrada gratuïta
De 10 a 18 anys 2,10
Majors de 18 anys 4,20
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Jubilats 2,10
Tren 2,70
Grups de 10 o més:
De 10 a 18 anys, per cadascun 1,50
Majors de 18 anys, per cadascun 3,00
Jubilats, per cadascun 1,50
Tren 2,70
Les entrades conjuntes es podran adquirir al Museu o al Castell.
3- Per la utilització del Castell (cafeteria, Sala d’armes i Sala d’Exposicions) per a
realitzar actes privats s’estableix la tarifa de 45,20€ per hora, si la utilització és en
cap de setmana (divendres, dissabte i diumenge) el preu per hora és de 51,70€.
S’exigirà a l’usuari del servei, l’establiment d’un control en la tanca d’entrada situada
en la part baixa de la carretera d’accés al Castell, enfront del Restaurant Montsant,
durant la celebració de l’acte, a càrrec de personal necessàriament pertanyent a
empreses de seguretat autoritzades, el cost del qual hi anirà íntegrament a càrrec
del propi usuari dels serveis del Castell a què es refereixen aquestes normes.
4- Drets d’obtenció d’imatges per a la seua difusió al Castell de la Ciutat.
Les tarifes seran les següents
• Fotografies en blanc i negre i en color. ..............................................  16 €
• Vídeos, pel·lícules per hora o fracció .................................................33 €
• Publicacions en general ......................................................................50 €

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
termini 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.

Tercer.- Comunique's el present acord a la Intervenció de Fons per a la seua
tramitació i efectes.

7è - EXP. NÚM. 715/2005 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 3/2005, DE
SUPLEMENTS DE CRÈDITS, FINANÇADA AMB MAJORS INGRESSOS.

Donat compte dels antecedents de l'expedient en el qual consta informe de
l'Interventor en què exposa que s'han produït majors ingressos sobre els inicialment
previstos en diversos conceptes, així mateix s'acredita que els ingressos corrents
s'efectuen amb normalitat.

L'import total dels crèdits a suplementar ascendeix a 522.000€,  que es
finançarien amb els majors ingressos dels inicialment previstos, destinant-se a cobrir
les desviacions registrades en els capítols de personal i despesa corrent.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Economia i Règim Interior de data
27 de novembre de 2005, i de conformitat amb el que estableix l'article 177 del Reial
Decret 3/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes
locals.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo,
pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda. Anuncia el seu vot en contra.
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Considera injustificat l'excés d'hores extres imputades al capítol I, així com de la
despesa corrent, en general. Reitera la seua opinió que es tracta de pressupostos
ficticis que no s'ajusten a la realitat. Entén que la gestió municipal es basa en la
generació d'ingressos per la construcció desmesurada. Planteja el seu desacord
amb tot l'expedient i amb la gestió de pressupost en la seua globalitat. Vaticina que,
de no haver-se produït els majors ingressos, la situació de dèficit seria patent ja que
les despeses es van comprometre per endavant. Reprodueix anteriors intervencions
en el sentit que el capítol II es gestiona il·legalment i sense control generant factures
sense consignació pressupostària.

Tot seguit fa ús de la paraula el senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup
Esquerra Unida-L'Entesa. Anuncia el seu vot en contra que motiva en el fet que no
se li permet participar en la gestió, que les hores extres es generen en frau de llei ja
que responen a necessitats estructurals, que la pràctica en matèria de recursos
humans resulta antieconòmica, que la situació presentada respon a la falta d'actitud
dels regidors o al desig d'afavorir salaris concrets, que la situació del capítol II
respon a una política de posar pegats a  factures contretes, que es retorç la Llei amb
objectius partidistes, que les circumstàncies imprevistes no poden convertir-se en la
pràctica quotidiana, que la necessitat de suplementar crèdits haguera d'amortitzar-
se amb transferències entre partides com a primera opció, que, en definitiva, s'ha
dissenyat una ciutat desorbitada que hipoteca el futur dels seus habitants i que, de
segur, generarà problemes.

A continuació pren la paraula el senyor Ildefonso Suárez Garrido, pel Grup
Municipal Socialista. Manifesta que l'increment plantejat per al capítol I és el major
dels últims anys. Que la situació de generació d'hores extres és alarmant. Que des
de 1999 fins a la data s'ha anat disminuint el romanent de tresoreria per a donar pas
a un reconeixement extrajudical de crèdits cada vegada major que provoca un
vertader dèficit estructural. Que no es controla la despesa ni es gasta bé. Que, sent
la modificació de crèdits una tècnica legalment prevista, el que es critica és la
despesa sense control i la situació de dèficit estructural. Que el major exponent
d’aquesta situació és el Consell Esportiu.

Finalment el senyor alcalde. Considera que en l'Administració, com a
l'empresa privada, cal implementar hores extraordinàries en raó de la producció.
Que el pressupost és un marc obert a les modificacions. Que aquestes
modificacions indiquen que es preveu ingressos de forma conservadora evidenciant
la gestió increments substancials. Que durant el govern socialista no es produïen
modificacions de crèdits sinó factures no comptabilitzades. Que el conjunt de la
desviació del Pressupost no supera el 2%. Que els ingressos que sustenten la
modificació són ferms des de fa meitat de l'exercici. Que encara espera major
increment. Que s'especula amb un clima econòmic negatiu des de fa anys i que els
bons resultats continuen.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el de l'alcalde-president més els
onze dels regidors integrants del Grup Popular) i set vots en contra (els cinc vots
dels regidors del Grup Socialista, el vot del regidor integrant del Grup Esquerra
Unida - l'Entesa i el vot de la regidora integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià-
Esquerra Verda) i cap abstenció ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Aprovar la modificació del pressupost número 3/2005, per suplement
de crèdits per un import de 522.000€, finançada amb majors ingressos dels
inicialment previstos, incrementant les partides que figuren en l'expedient, i amb el
següent resum per capítols:
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Pressupost d'ingressos
Capítol II: Impostos indirectes 478.000
Capítol III: Taxes i altres ingressos                   44.000
Total majors ingressos 522.000

Pressupost de Despeses
Capítol I: personal 245.000
Capítol II: despeses corrents 235.000
Capítol IV: transferències corrents                    42.000
Total  increment de despeses 522.000

Segon.- En compliment amb el que estableix l'article 169.1 del TRLRHL,
publicar en el Butlletí Oficial de la Província l'anunci sobre el present acord, a fi que
els interessats puguen examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. La
present modificació es  considerarà definitivament aprovada si no es presenten
reclamacions.

Tercer.- Donar compte del present acord a la Intervenció municipal als
efectes oportuns.

8è – EXP. NÚM. 183/2005, APROVACIÓ DE LA NOVA CESSIÓ DEL
CONTRACTE DE LA PARCEL·LA NÚMERO 2 DEL SECTOR MESES

Vists els antecedents de l'expedient, en el qual consta:

a) Amb data 2 de juny de 2005, el Ple de la corporació va prendre l'acord
d'adjudicar el contracte de la parcel·la núm. 2 del projecte de reparcel·lació
forçosa de la unitat d'execució de Meses, a Gradec Assessors, SL, 155.100,00€.

b) Amb data 11 d'agost, el Ple de la corporació va declarar la cessió dels drets de
compra de l'esmentada parcel·la per part de  l'Empresa Gradec Assessors SL, a
favor dels Srs. Andrés Guerola Morales amb DNI 20.413.937-B, Esteban López
Díaz amb DNI  20.403.169-F, José Manuel Montaner Gisbert amb DNI
20.430.336-X,  i Jesús Terol Molina amb DNI 20.401.725-N, que a la vegada
accepten l'esmentada cessió en l'escrit adjunt, i acrediten que compleixen els
requisits establerts en la clàusula tretzena del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.

c) Amb data 11 d'octubre de 2005, es presenta sol·licitud, amb registre d'entrada
núm. 22.276, dels Srs. Andrés Guerola Morales amb DNI 20.413.937-B, Esteban
López Díaz amb DNI  20.403.169-F, José Manuel Montaner Gisbert amb DNI
20.430.336-X,  i Jesús Terol Molina amb DNI 20.401.725-N, en què proposen la
cessió de l'esmentada parcel·la a favor de l'empresa “RENDA COTXE QUATRE
SL” que a la vegada accepta l'esmentada cessió en l'escrit adjunt, per part del
seu administrador Jesús Terol Molina, acreditant que compleixen els requisits
establerts en la clàusula tretzena del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 26 d'octubre de 2005.

L'Ajuntament Ple, per dèsset vots a favor (el de l'alcalde-president més els
onze dels regidors integrants del Grup Popular i els cinc vots dels regidors del Grup
Socialista), i dues abstencions (el vot del regidor integrant del Grup Esquerra Unida -
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l'Entesa i el vot de la regidor integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra
Verda) i cap vot en contra, ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.- Declarar vàlida la cessió dels drets de compra del contracte
d'adjudicació de la parcel·la núm. 2 del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat
d'execució de Meses, per part del Srs. Andrés Guerola Morales amb DNI
20.413.937-B, Esteban López Díaz amb DNI  20.403.169-F, José Manuel Montaner
Gisbert amb DNI 20.430.336-X,  i Jesús Terol Molina amb DNI 20.401.725-N, a
favor de l'empresa “RENDA COTXE QUATRE SL”· representada pel seu
administrador Jesús Terol Molina.

Segon.- Anotar l'alienació a l'Inventari municipal de béns.
Tercer.- Notificar als adjudicataris-cedents i als beneficiaris de l'esmentada

cessió, i requerir-los perquè, dins dels quinze dies següents al de la data en què
reba la notificació, es realitze el pagament i es formalitze l'Escriptura pública.

9è - EXP. NÚM. 560/2005, VENDA DIRECTA DE PART DEL SOLAR DE
PROPIETAT MUNICIPAL AL CARRER MENOR CUESTA, 49-A, PER AL SEU
AGRUPACIÓ A LA PARCEL·LA CONFRONTANT

Vista la instància de l'interessat, Sra. Mª Ángeles Catalá Mena sol·licitant a
l'Ajuntament l'alienació directa d'una part del solar propietat municipal, situat al
carrer Menor Cuesta, 49-a de Xàtiva, per a l'agregació a la casa confrontant de la
seua propietat, amb l'objectiu de fer una delimitació recta dels solars.

Vist el decret d'Alcaldia de data 23 de setembre de 2005 incoant l'expedient i
l'informe de Secretaria sobre la legalitat aplicable i l'adequació del que es pretén  en
la mateixa.

Vist  l'informe dels serveis tècnics sobre les característiques de la part del
solar objecte d'alienació i la valoració fefaent del seu preu just.

Vist l'informe de la Intervenció sobre el percentatge que suposa l'import de
l'alienació esmentada en relació als recursos ordinaris del Pressupost Municipal de
2005

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 26 d'octubre de 2005.

En torn d'intervencions únicament pren la paraula el senyor Rafael Llorens
Gozalbes per a suggerir que el cabal provinent de l'alienació es destine a la millora
dels dipòsits d'aigua potable situats en l'entorn ja que presenten problemes
d'accessibilitat.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels dènou membres presents, va
prendre l'ACORD següent:

Primer.- En aplicació d’allò disposat en l'article 82 de la Llei 6/1994, de 15 de
novembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de l'Activitat Urbanística,
concedir llicencia municipal de parcel·lació per a la segregació de 46 m2 per l'Est de
la parcel·la registral 10.007, inscrita en el registre de la Propietat de Xàtiva en el
Tom 287, llibre 85, foli 186, de propietat municipal, als efectes de la seua agrupació
a la finca colindant propropietat de la Sra. M. Ángeles Catalá Mena, finca registral
6.049, inscrita en el registre de la Propietat de Xàtiva en el Tom. 287, llibre 85, foli
21.

Segon.- Aprovar l'alienació directa a la Sra. M. Ángeles Catalá Mena, de la
part sol·licitada del solar, amb una superfície de 46 m2,  bé immoble patrimonial
propropietat de l'Ajuntament, situat al carrer Menor Cuesta, 49-a de Xàtiva, per a
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l'agregació a la casa confrontant de la seua propietat, amb l'objectiu de fer una
delimitació recta dels solars, pel preu de 7.877,50€.

Tercer.- Comunicar aquest acord a l'òrgan de la comunitat autònoma
competent, en compliment d'allò que s'ha preceptuat en l'article 109 del Reglament
de Béns dels entitats locals.

Quart.- Facultar el Sr. alcalde president per a signar i subscriure qualsevol
classe de documents relacionats amb aquest assumpte, en especial l'escriptura
pública corresponent.

Cinquè.- Notificar aquest acord a l'interessat perquè en prenga coneixement
i comunicar-lo a la regidoria de Gestió Patrimonial i als departaments d'Intervenció, i
Inventari als efectes pertinents i Departament de gestió de l’IBI Urbana.

10è - EXP. NÚM. 730/2005, INICI DE L'EXPEDIENT PER A L'OCUPACIÓ
TEMPORAL DELS TERRENYS AFECTATS PER LES OBRES “CONSTRUCCIÓ
DEL SOBREEIXIDOR DEL COL·LECTOR CENTRAL”

La Conselleria d'Infrastructures i Transport ha aprovat el projecte
“Sobreeixidor del Col·lector central de Xàtiva” que consisteix en la realització d'obres
d'infrastructura hidràulica executades per la Conselleria i cofinançades junt amb
l'Ajuntament i, segons el procediment legalment establert, és necessari, procedir a
l'ocupació temporal d'uns determinats béns immobles perquè puguen dur-se a terme
les obres.

Considerant que la contractació de les obres per part de l'Administració
autonòmica queda condicionada pel fet que per part de l'Ajuntament de Xàtiva es
tinga la disponibilitat dels terrenys afectats, sent en conseqüència necessària una
expropiació forçosa d'urgència, conforme disposa l'article 94 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de Règim Local, i l'article 10 de la Llei de 16 de desembre
de 1954 sobre Expropiació Forçosa.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 26 d'octubre de 2005.

L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels dènou membres presents, va prendre
l'ACORD següent:

Primer.-Aprovar la relació, obrant en l'expedient, dels béns o drets l'ocupació
de la qual disposició es consideren necessaris als efectes d'expropiació forçosa, pel
procediment d'urgència, regulat en l'article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954
sobre Expropiació Forçosa, modificat per la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de
Mesures Fiscals, Administratives i de l'Orde Social. En la relació s'expressa, junt
amb l'estat material i jurídic de cadascun dels béns o drets, els noms dels propietaris
o dels seus representants.

Segon.-Redactar per la Secretaria i per la Intervenció l'oportú informe fent
referència al procediment d'expropiació forçosa, si concorren els requisits necessaris
i legals per a això, així com dels tràmits a realitzar fins a la conclusió de l'expedient.

Tercer.- Formular pels serveis tècnics de l'ajuntament un informe per a
valorar els béns que es pretenen expropiar.

Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província durant un termini de
quinze dies la relació de propietaris i béns perquè els interessats formulen
al·legacions als efectes d'esmenar possibles errors que s'hagen patit, tal com diu
l'article 56 del Decret de 26 d'abril de 1957 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'Expropiació Forçosa.
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Cinquè.- Remetre l'expedient de referència al Consell de Govern de la
Comunitat Autònoma perquè declare urgent l'ocupació dels béns afectats per
l'expropiació, per les causes descrites en els antecedents.

11è - EXP. NÚM. 453/2003, APROVACIÓ DEL PROJECTE
COMPLEMENTARI DE LES OBRES “URBANITZACIÓ DE LA UNITAT
D'EXECUCIÓ DEL SECTOR MESES”.

Donat compte dels antecedents de l'expedient en què  consta que per acord
del Ple de la corporació de data 8 de gener de 2004 es va adjudicar a la mercantil
Aldesa Construcciones, SA l'execució de les obres “Urbanització de la Unitat
d'Execució del Sector Meses”, pel preu total oferit de 2.354.938,48€.

Per acord plenari de data 3 de febrer de 2005 es va aprovar el projecte
modificat número 1 d’aquestes obres,  principalment per la influència de la variant de
Xàtiva, segons projecte de la Generalitat, desviació de sèquies, modificació de les
rasants del projecte per a garantir l'adequat drenatge de vials, modificacions en les
xarxes de pluvials i residuals, així com en les xarxes de mitja i baixa tensió, amb un
increment total de 470.045,72€, sobre el pressupost vigent del contracte.

Vist el projecte complementari al de la indicada urbanització, redactat per la
Direcció de les obres,  mitjançant el qual s'acredita, justifiquen i valoren les
actuacions a realitzar principalment en la zona verda i en la ronda de la ciutat, per
les raons assenyalades en la Memòria de l'indicat projecte. El pressupost per a
coneixement de l'Administració de l'esmentat projecte complementari, ascendeix a la
quantitat de 475.976,36€.

Resultant  que l'empresa adjudicatària ha prestat la seua conformitat al
projecte complementari i als preus en ell establerts per a les noves unitats d'obra no
incloses en el projecte inicial.

Considerant el que disposa l'article 141.d) del Text Refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, de 16 de juny de 2000, en relació
amb  la contractació d'obres complementàries l'execució de la qual es confia al
contractista de l'obra principal.

Vist l'informe del tècnic municipal supervisor de les obres d'urbanització,
favorable a l'aprovació del projecte de referència, si bé durant l'execució de les
obres hauran de justificar-se, en les corresponents certificacions, els imports de les
partides reflectides en l'esmentat informe.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 26 d'octubre de 2005.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo,
pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda. Anuncia el seu vot en contra
per no aconseguir comprendre el motiu pel qual els projectes experimenten
constants increments i no haver-li convençut les explicacions que li han sigut
aportades.

Tot seguit fa ús de la paraula el senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup
Esquerra Unida-L'Entesa. Anuncia, també, el seu vot en contra.

A continuació pren la paraula el senyor Rafael Llorens Gozalbes. Considera
desproporcionada la suma de 950.000 euros a què ascendeixen els dos modificats
de projecte el que, diu, evidència una falta de previsió.

A la seua finalització, el senyor Vicente Parra Sisternes, regidor delegat
d'Urbanisme, explica que l'increment es justifica en la necessitat executar una zona
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verda en condicions d'ús i gaudi semblants a què es realitzen i que, als polígons
industrials, s'infradotaven de serveis i equipaments.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el de l'alcalde-president més els
onze dels regidors integrants del Grup Popular) i set vots en contra      (els cinc vots
dels regidors del Grup Socialista, el vot del regidor integrant del Grup Esquerra
Unida - l'Entesa i el vot de la regidora integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià-
Esquerra Verda) i cap abstenció ACORDA EL SEGÜENT:

Primer.-   Aprovar el projecte de les obres complementàries a les de
“Urbanització de la Unitat d'Execució del Sector Meses”, redactat per l'enginyer
director  de  les obres, en  el  qual  consta la conformitat  de  l'empresa
adjudicatària   als  preus previstos en el mateix.

Segon.- Aprovar la despesa complementària resultant de l'increment del
pressupost de les obres com a conseqüència de la modificació prevista en el
projecte aprovat, per un import total, IVA Inclòs, de 475.976,36€, a càrrec de les
aportacions dels propietaris de parcel·les incloses en l'àmbit de la urbanització.

Tercer.- Notificar el present acord a la mercantil adjudicatària, a la direcció de
les obres i als propietaris de parcel·les incloses en la referida Unitat d'Execució, i
donar compte a la Intervenció Municipal de Fons i al tècnic municipal encarregat de
la supervisió de les obres.

12è - RESOLUCIONS DE L'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, als efectes de control i fiscalització previstos en
l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es va donar compte en la sessió plenària
de les següents Resolucions del Sr. alcalde president:

Números 994 a 1071  (corresponent al mes d'octubre de 2005).
De tot això, queda el Ple assabentat.

13è - DESPATX EXTRAORDINARI

Assistint a la sessió quòrum suficient per a adoptar la urgència i tractar
assumptes no inclosos en l'Ordre del Dia, segons el que preveu l'art. 91.4 del vigent
Reglament d'Organització, Funcionament i règim Jurídic de les entitats locals, de 28
de novembre de 1986, pel Sr.  president es va sotmetre a la consideració dels
membres assistents, declarar la urgència i passar a tractar els següents assumptes
no inclosos en l'Ordre del Dia de la present sessió sent acceptats per unanimitat:

13è.1. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA,
SOBRE LA “EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GENERE”.

La senyora Mar Vicent García, regidora del Grup Municipal Socialista, dóna
lectura i explica la moció, amb el contingut següent:

“Luchar contra la violencia sobre las mujeres, combatirla hasta que
desaparezca  de nuestras vidas ha de convertirse en un compromiso social de la
máxima prioridad. Se trata de una cuestión de derechos humanos y del disfrute de
las libertades fundamentales.



55

Derechos y libertades absolutamente incompatibles con el miedo de una
mujer a ser agredida, precisamente en el espacio donde las personas nos hemos de
sentir más seguras, el espacio de nuestra intimidad familiar y precisamente además,
por la persona con quien la mujer ha mantenido o mantiene una relación efectiva y
de confianza.

Hay machismo detrás de la percepción de propiedad y especialmente de
dominio, que los maltratadores proyectan sobre sus parejas, dentro de un esquema
de relaciones sociales aún claramente discriminatorias en relación con la mujer, con
la subsistencia de diferentes roles de comportamiento en función del género.

Es criminal la violencia sobre la mujer, porque es un crimen  atentado
contra su vida, su integridad física, su derecho a la libertad, al respeto, a la
capacidad de decisión y a la autoestima.

La Constitución Española incorpora  en el artículo 15 el derecho a la vida,
a la integridad física y moral, sin que en ningún caso pueda ser sometido a torturas
ni a penas o tratos inhumanos y degradantes. Estos derechos, según nuestra
Constitución vinculan a todos los poderes públicos y su ejercicio ha se ser regulado
por Ley.

Por eso, constituyen un verdadero compromiso social, los avances
legislativos en materia de lucha contra la violencia contra las mujeres, muy
especialmente la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género así como la legislación sobre
Ordenes de Protección.

Esta Ley ha sido impulsada por las asociaciones de mujeres y  colectivos
en defensa de la igualdad, el papel de las cuales ha sido determinante. Elaborada
por el Gobierno Socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, en
cumplimiento de nuestro Programa Electoral, ha sido aprobada por unanimidad de
todos los partidos políticos, el pasado mes de diciembre del 2004.

Es un instrumento legal, pionero en Europa y en el mundo, que lleva a
término una importante modificación de nuestro ordenamiento jurídico, en materia
de prevención a través de la educación y la publicidad, estableciendo el derecho a la
asistencia social integral y generando los mecanismos legales y recursos para
hacerla efectiva, en coordinación con las CC.AA, titulares de esta competencia.

Reconoce así mismo derechos económicos, a través de ayudas
financiadas a cargo de los Presupuestos Generales del Estados, derechos
laborales, con la reducción del tiempo de trabajo, movilidad geográfica, y reserva del
lugar de trabajo, acceso a viviendas protegidas y residencias para mayores;
atención sanitaria especializada; derecho a la información y asesoramiento
especializado y adecuado a su situación; derecho a la asistencia jurídica gratuita.

La tutela institucional, imprescindible para desarrollar esta Ley y combatir
el maltrato, se establece a través de la Delegación Especial del Gobierno contra la
Violencia sobre la Mujer, a través de la especialización y coordinación en esta
materia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a través de  la
creación de la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer.

La Tutela Penal expresa con contundencia la protección a la mujer contra
las lesiones, maltratos, amenazas, coacciones, rotura de condena o vejaciones y
endurece las penas por la comisión de estos delitos.

Finalmente, en cumplimiento de la Ley Integral se ha puesto en marcha
en todo el territorio español 435 juzgados de violencia sobre la mujer, desde el
pasado 29 de junio del 2005, reforzados tres meses después con 7 más. El
Gobierno ha anunciado además la próxima creación de al menos 1 Juzgado de
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Violencia de carácter exclusivo en cada Comunidad Autónoma, añadidos los que ya
están en marcha.

Por cuanto antecede, se propone al Pleno Municipal del Ayuntamiento de
Xàtiva, la adopción de los acuerdos siguientes:

1. Solicitar al Gobierno Central la creación del Observatorio Estatal contra la
violencia sobre la mujer para a completar la puesta en marcha de todos
los instrumentos previstos en la Ley Integral contra la Violencia de
Género.

2. Solicitar a la Generalidad  Valenciana, la aplicación tan rápido como sea
posible, del Fons Estatal creado con el objetivo de colaborar
presupuestariamente con el funcionamiento de los Servicios de Atención
Integral con una planificación adecuada a las necesidades territoriales
para garantizar el derecho de la mujer maltratada a ser atendida.

3. Impulsar la coordinación entre todas las administraciones públicas, cada
una en el marco de sus competencias, para actuar en todos los frentes a
fin de prevenir el maltratamiento, proteger a las víctimas y castigar el
delito.

4. Impulsar por parte del Ayuntamiento de Xàtiva las iniciativas y programas
previstos en el Plan Local contra la violencia de Género, encaminadas a
visualizar esta terrible violencia i a comprometer a la sociedad en su
conjunto en su desaparición.”

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo,
pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda. Considera necessari que el
Ple municipal adopte un posicionament conjunt, coincidint amb el 25 de novembre,
de compromís en la lluita contra la violència de gènere.

Tot seguit fa ús de la paraula el senyor Josep Martínez Alventosa, pel Grup
Esquerra Unida-L'Entesa. Mostra la seua conformitat  amb la moció i apunta, com a
reflexió, que qualsevol decisió que ajude a salvar una vida ha de ser inqüestionada.

A continuació pren la paraula la senyora María José Masip Sanchis, pel
Grup Popular, redunda en el seu suport incondicional a les mesures que pretenguen
l'eradicació de la violència de gènere. Suggereix que les mocions es consensuen
prèviament en Comissió Informativa. Apunta que la moció recalca en excés les
virtuts del govern socialista. Matisa la falta de crítica dels Grups Bloc i Entesa
respecte de les mocions que presenta el Grup Socialista. Apel·la a la no
confrontació política en aquests temes.

Finalment, la senyora Mar Vicent García, pel Grup Socialista. Agraeix les
adhesions rebudes de tots els home i dones que des de tots els partits han donat
suport a la seua moció. Anuncia que, d'ara en avant, cercarà el consens en aquests
temes el que, al seu torn, espera del Grup Popular. Respecte de la moció considera
desproporcionats alguns dels qualificatius abocats per la senyora Masip Sanchis i
opina que el seu tenor respon  a la realitat produïda en la matèria.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels dènou membres presents, va
prendre l'ACORD següent:

Únic.- Aprovar i fer pròpia la moció presentada per senyora Mar Vicent
García, regidora del Grup Municipal Socialista, en tots els seus termes.
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14è –  PRECS I PREGUNTES

Es van formular els següents precs i preguntes:

La senyora Cristina Suñer Tormo

a) Es dirigeix  a la regidora Sra. Rosa María Esteban Miedes, regidora
delegada de Fira i Festes,  reiterant la pregunta que li va fer en el Ple del
mes d'agost sobre les despeses de la Fira. La regidora li contesta que li ho
va explicar degudament en la Comissió.
Sra. Cristina Mª Suñer Tormo apunta que només li han facilitat unes
fotocòpies i una còpia del contracte amb Batmedia que ja coneixia d'un
acord adoptat en la Junta de Govern Local, aclareix que ella demana
despeses no contractes.
Sra. Rosa María Esteban Miedes contesta que encara no estan totes les
factures de la Fira i que aquelles de la inauguració i de la clausura de què
es disposen s'han aportat. Apunta la Sra. Cristina Suñer que no se li n’ha
donat cap.
Intervé el Sr. alcalde, per a manifestar que està autoritzada la regidora per
a consultar tots els expedients que vulga, prèvia petició. Demana que no
trasllade aquesta qüestió al Ple amb el propòsit de no convertir-ho, diu, en
un serial. Afegeix que si li és negada informació que li ho trasllade i
prendrà mesures. Reitera, en tot cas, que el Ple no pot convertir-se en un
circ.
Replica la Sra. Cristina Mª Suñer Tormo que a l'agost va demanar tots els
actes de la fira. Aclareix que vol el cost de la fira no les factures i que qui
converteix el Ple en un circ és el govern municipal.
La regidora delegada de Fira, manifesta que li va contestar en la Comissió
Informativa al que  va demanar. Replica la Sra. Cristina Mª Suñer Tormo
que no vol que se li remeta als expedients.
Intervé, de nou,  el Sr. alcalde. Aclareix que és en els expedients on ha de
trobar els antecedents.
Finalitza la pròpia regidora Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, dirigint-se al Sr.
secretari perquè conste en acta la negativa a respondre a les seues
preguntes i manifesta que als expedients ja acudeix però que vol també
que se li conteste en el Ple.

b) Pregunta al Sr. Rafael Capuz Aznar, regidor d'Economia i d’Hisenda, si
consta en l'expedient l'Ordre del Ministeri en que obliga a realitzar la
revisió de l'Ibi.
El Sr. Rafael Capuz remet a la consulta de l'expedient on podrà obtenir
una còpia de la merita ordre.
La regidora Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, manifesta que ha demanat
l'expedient i no se li ha donat.

c) Pregunta al regidor d'Economia i Hisenda, Sr. Rafael Capuz Aznar perquè
a Xàtiva no arriben les anualitats previstes en els distints  Convenis que se
subscriuen amb la Generalitat Valenciana.
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El Sr. Rafael Capuz contesta que en la passada sessió ja es va donar
compte de la situació dels Convenis pel que no hi ha motius per a dubtar
de l'Administració autonòmica.

d) Pregunta al regidor delegat d'Educació, Sr. Ramón Vila Gisbert, si van a
quedar-se 400 alumnes fora de l'Escola Oficial d'Idiomes, després de dir
que les places eren il·limitades.
El Sr. Ramón Vila Gisbert contesta que hauria d'estar contenta que s'haja
aconseguit l'Escola Oficial d'Idiomes per a Xàtiva i que la  resposta de la
ciutadania haja sigut  tan positiva. Explica que a l'Institut de Batxillerat
Josep de Ribera només caben 630 alumnes i que l'Ajuntament s'ha vist
obligat a fer un sorteig públic per a adjudicar places d'anglès. Apunta que
és una de les majors extensions de la Comunitat Valenciana.
Acaba la intervenció la Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, manifestant la seua
receptivitat amb l'Escola Oficial d'Idiomes si bé, diu, la seua crítica va ser
encaminada al fet que en el seu moment es publicitara que les places
serien il·limitades, quan no ha sigut així.

El senyor Josep Martínez Alventosa.

En primer lloc agraeix al regidor Sr. José Antonio Vidal Piquer, que acceptara
el prec del ple anterior i haja resolt l'assumpte de la trapa del carrer de Sant
Francesc

a) Pregunta al Sr. alcalde sobre la situació en què es troben les gestions
amb el Ministeri de Foment en relació amb l'1% de les obres de l'AVE.
Respon el senyor alcalde que encara no s'ha formalitzat el conveni, que
s'ha remès el projecte de la 3a fase del convent de Sant Domènec, autoria
de l’arquitecte senyor Torregrosa i que, en el present moment, s'està
pendent de l'acord entre la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria
de Cultura i el Ministeri de Foment.

b) Pregunta al Sr. Juan Carlos Crespo, regidor delegat de Seguretat
Ciutadana, sobre un escrit rebut en el seu despatx el passat 27 d'octubre
de 2005, relatiu a queixes dels veïns del carrer d’Abú Masaifa.
El Sr. Juan Carlos Crespo Badía, contesta que encara no ha arribat l'escrit
a les seues mans.

Sr. Vicente Caballero Hidalgo

a) Pregunta per la situació dels locals de les bandes de música. El Sr.
alcalde li contesta que s'està treballant en això.

b) Pregunta si l'Ajuntament concedeix cap subvenció per a l'organització del
Festival de les Bandes de Música. El Sr. alcalde manifesta que desconeix
que l'Ajuntament concedisca eixa subvenció. Li aclareix que la
Mancomunitat si la donarà. Demana que es tracte en la Comissió
corresponent.
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c) Pregunta, en relació amb el Conveni de la Ciutat Esportiva i, si es projecta
cobrir la piscina de les Pereres i, si no es fa, si hi ha algun compromís per
a no fer-ho. El Sr. alcalde li contesta que la iniciativa privada ha cobert
raonablement la demanda de aquests tipus d'instal·lacions i que, en
conseqüència, l'Ajuntament ha projectat cobrir altres prioritats.

d) Pregunta a Ramón Vila Gisbert sobre la renovació del Consell Escolar
davant la situació anàrquica dels últims anys. El Sr. Ramón Vila contesta
que està treballant en això des de fa tres mesos però l'acumulació de
treball impedeix que estiga resolt.

e) Pregunta si hi ha previsió de reubicació de l'Escola Oficial d'Idiomes. El Sr.
alcalde contesta que s'està treballant en això.

f) Pregunta si hi ha prevista una subvenció de l'Ajuntament als organitzadors
del viatge per a homenatjar Fernando Alonso. El Sr. alcalde contesta que
no té coneixement d'això,que en tot cas  el Consell Esportiu podria aportar
més llums.

El senyor Rafael Llorens Gozalbes

a) Pregunta al Sr. Capuz per la reducció de valors prevista per a l'Ordenança
de Plusvàlua. El Sr. Rafael Capuz li contesta que aquest tipus de
preguntes li les respondrà en la seua Comissió i en presència del tècnic.
Per la seua banda el Sr. alcalde respon que es tracta d'una pregunta
tècnica que ha de respondre qui subscriu l'informe que precedeix
l'Ordenança fiscal.

b) Pregunta si s'han fet gestions per a acabar “El Cigroner”. El Sr. alcalde
respon que s'han fet diverses gestions i que se’n continuen fent.

c) Pregunta al Sr. Vicente Parra Sisternes sobre la 6a certificació i final de
les obres de la Plaça de Calixt III i si s'han acabat les obres. El Sr. Parra
contesta que les obres s'havien d'haver acabat el passat 30 d'octubre per
la seua vinculació a una subvenció.

d) Pregunta al Sr. Parra Sisternes pel motiu que ha permès la utilització d'un
vehicle inadequat per a la realització d'obres al carrer Moncada. Al que
aquest respon que es tracta d'una acció puntual.

Sra. Mar Vicent García

a) Durant el Ple del mes de juny va preguntar si el Tren Turístic complia totes
les condicions per a persones discapacitades i se li va contestar
afirmativament. A la vista del requeriment de devolució de subvenció
cursat recentment per l'Imserso , pregunta quina és la posició de
l'Ajuntament. El Sr. alcalde contesta que l'Ajuntament no ha tingut
coneixement del motiu de l'incompliment pel que, ha formulat la seua
oposició inicial.
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Sr. Ildefonso Suárez Garrido

a) Recorda la regidora de Fira i Festes la seua anterior pregunta sobre les
carpes instal·lades durant la Fira 2005. Aquesta respon que la
contractació va correspondre a una empresa d'Alzira i que el seu cost es
va repercutir als firers.

b) Manifesta la seua disconformitat amb l'opinió del senyor alcalde que el
servei de Piscina Coberta quede en mans de la iniciativa  privada.

Sr. Juan Carlos Crespo Badía

a) Prega a la senyora Suñer Crespo, en relació amb les seues
manifestacions del fet que la grua i la policia retiraven il·legalment vehicles
estacionats a la zona ORA, que reconega la legalitat d’aquesta actuació i
que conferisca rigor a futures afirmacions.

I  NO HAVENT-HI MÉS ASSUMPTES QUE TRACTAR, EL SR. ALCALDE
PRESIDENT DÓNA PER FINALITZAT L'ACTE. S’ALÇA  LA SESSIÓ A LES
CATORZE HORES I CINQUANTA MINUTS, DE TOT AÇÒ S'ESTÉN LA PRESENT
ACTA, DE LA QUAL JO, EL SECRETARI, DONE FE I CERTIFIQUE,

      L'ALCALDE,                                                      EL SECRETARI EN FUNCIONS,
EL VICESECRETARI,


