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

La corporació està assistida pel vicesecretari, en funcions de secretari, que actua a
més com a fedetari.

Falten a la sessió els regidors Sr. Vicente Parra Sisternes, del grup municipal
popular i Sr. Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista i  a qui el Sr.
Alcalde considera excusats.

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

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

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 12, DEL 16 DE JUNY
DE 2007

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

La Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta que
l'acta vulnera l'acord plenari sobre transcripció, així com la pròpia Llei ja que
únicament ha estat repartida en castellà, per això anuncia  que votarà en contra.

I no havent-se formulat cap altra objecció, per dèsset vots a favor (el vot del
Sr. Alcalde-President, els deu vots dels regidors presents del grup municipal popular
i sis vots dels regidors presents del grup municipal socialista), dos vots en contra
(els vots de les regidores del grup municipal Bloc) i cap abstenció és aprovada l'acta
de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 16 de juny de
2007.

2n. SOBRE DACIÓ DE COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DE GRUPS
POLÍTICS EN LA CORPORACIÓ MUNICIPAL I ELS SEUS PORTAVEUS

El secretari en funcions procedeix a la lectura de la proposta realitzada pel Sr.
Alcalde, amb el següent tenor literal:

“Vist l'informe emés per la Secretaria General en el sentit que, constituïda la
corporació municipal el passat dia 16 de juny de 2007, cadascuna de les formacions
polítiques amb representació ha presentat, dins del termini i la forma escaient, el seu
corresponent escrit dirigit al senyor alcalde en relació amb la constitució de Grups
municipals, integració de regidors i nomenament de portaveus.

Atés, que la normativa aplicable ve recollida en els articles 23 i següents del
capítol 11 del títol 1 del Reglament d'Organització, Funcionament de novembre de
1986, a l'empara del qual els membres de les corporacions locals per a la seua



actuació corporativa, es constituiran en grups i que cap regidor podrà pertànyer al
mateix temps a més d'un grup.

Atés que, en compliment d’aquests preceptes, cadascun dels tres grups
polítics, ha dirigit un escrit, subscrit per tots els seus components, al president de la
corporació, en què manifesta el seu desig de constituir-se en grup, i designa al
mateix temps a qui ha d'actuar com a Portaveu del mateix.

Es proposa al Ple l'adopció de l'ACORD següent:

Únic. Quedar assabentat de la constitució dels grups polítics en el consistori
Municipal de Xàtiva, dels seus integrants i dels seus portaveus, que quedarà com
segueix:

• Grup Municipal del Partit Popular, integrat pels onze regidors d’aquesta
formació política que van resultar electes en les passades eleccions locals
(excepció feta del senyor alcalde) i de la designació del senyor Vicente Parra
Sisternes com a Portaveu del mateix.

• Grup Municipal Socialista, integrat pels set regidors d’aquesta formació política
que van resultar electes en les passades eleccions locals i de la designació del
senyor Roger Cerdá Boluda com a Portaveu del mateix, i el senyor Rafael
Llorens Gozalbes, com a suplent.

• Grup Municipal Bloc, integrat per les dues regidores d’aquesta formació política
que van resultar electes en les passades eleccions locals i de la designació de
la Sra. Cristina María Suñer Tormo com a Portaveu del mateix i la Sra. M.
Isabel Molina Devesa, com a suplent.”

El Ple de l'Ajuntament  queda assabentat.

3r. PROPOSADA DE L'ALCALDIA SOBRE  LA PERIODICITAT DE
SESSIONS DEL PLE DE  LA CORPORACIÓ

El secretari en funcions procedeix a la lectura de la proposta realitzada pel Sr.
Alcalde, amb el següent tenor literal:

“Celebrades les eleccions locals el passat dia 27 de maig de 2007 i
constituïda la nova corporació municipal el passat dia 16 de juny, resulta procedent
convocar sessió extraordinària del Ple, a fi de resoldre diverses qüestions,
necessàries per al funcionament dels serveis municipals i conseqüentment,
d'aquesta administració pública.

   Vista la regulació conferida per l'article 46 de la Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local, pel que afecta la periodicitat de sessions ordinàries del Ple
de la corporació, en municipis de més de 20.000 habitants, que hauran de ser-ho
almenys una vegada al mes, així com allò que s'ha preceptuat en l'article 38 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals de 28
de novembre de 1986, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l'ACORD
següent:

Primer. El Ple de l'Ajuntament celebrarà sessió ordinària el primer divendres
de cada mes, a les 12.00 hores o, en tot cas, durant els deu primers dies hàbils del
mes, a l'hora que determine el senyor alcalde en el Decret de convocatòria.



Segon. Notifique's formalment el present acord a tots els membres de la
corporació i a la resta de departaments municipals per a general coneixement.”

Oberta la deliberació, la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal
Bloc, manifesta la seua disconformitat amb l'assenyalament de l'hora de celebració
de les sessions del ple ja que preferiria que se celebraren a les 20 hores o, en tot
cas, en horari de vesprada; addueix que celebrant-se al matí es menyscaba el
desenvolupament de les funcions de l'oposició; considera que és millor que se
celebren els divendres i que es millora molt acotant la convocatòria als deu primers
dies però que encara així votarà en contra quant al que exposa.

Intervé a continuació el Sr. Roger Cerdá Boluda, coincideix amb la intervenció
de la portaveu del grup municipal Bloc; considera que els plens haurien de celebrar-
se a  la vesprada a fi d'incentivar l'assistència de públic, respecte de la celebració de
les sessions els divendres, manifesta no tenir cap problema.

Acaba el torn d'intervencions el Sr. Alcalde-President, diu que el dia a dia del
treball de l'Ajuntament és al matí; que assisteix el mateix nombre de públic en horari
de matí que en horari de vesprada. Acaba manifestant que la seua experiència de
20 anys recomana que els plens se celebren al matí.

L'Ajuntament en Ple per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors presents del grup municipal popular), huit vots en contra
(els sis vots dels regidors presents del grup municipal socialista i els vots de les
dues regidores del grup municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. Aprovar la proposta anteriorment transcrita sobre periodicitat de les
sessions del ple de la corporació.

4t. EXP. NÚM. 472/07, SOBRE DACIÓ DE COMPTE DE LES
RESOLUCIONS D'ALCALDIA  EN MATÈRIA DE:

4t.1. RESOLUCIÓ D'ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DE TINENTS
D'ALCALDES

El secretari en funcions procedeix a la lectura de la Resolució d'Alcaldia,
número 651, de 6 de juliol de 2007, sobre nomenament de tinents d'alcalde, amb el
següent tenor literal:

“Celebrades les eleccions locals i constituïda la nova corporació municipal el
dia 16 de juny en curs, procedeix dictar una resolució per la qual es nomenen tinents
d'alcalde, a fi de donar compte al Ple de tal decisió en la sessió extraordinària que
s'ha de celebrar en el termini màxim de trenta dies des de la sessió constitutiva ja
referida.

Pel que fa al nomenament de tinents d'alcalde, la seua regulació es troba en
l'article 46 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
entitats locals, de 28 de novembre de 1986.

I en exercici de les atribucions que a aquest efecte em confereix la legislació
ja referida, RESOLC:
       Primer. Nomenar tinents d'alcalde els regidors que a continuació s'expressen.

Primer Tinent alcalde: Sr. Vicente Parra Sisternes
Segon Tinent alcalde: Sr. Marco A. Sanchis Fernández
Tercer Tinent alcalde: Sr. Ramon Vila Gisbert



Quart Tinent alcalde: Sr. José Antonio Vidal Piquer

       Segon. Els anteriors nomenaments són per temps indefinit  supeditats a la
facultat de l'Alcaldia per a cessar els nomenats o a l'expiració del mandat.

Tercer. Els nomenaments de què es tracta, efectes des de l'endemà de la
data d'aquesta Resolució, perjudici de la preceptiva publicació d'aquest Decret en el
Butlletí Oficial de la Província.
       Quart. Notificar aquesta Resolució als regidors afectats, i donar-ne compte al
Ple de la corporació”.

L'Ajuntament en Ple queda assabentat.

4t.2. RESOLUCIÓ D'ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DE MEMBRES
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I RÈGIM DE SESSIONS

El secretari en funcions procedeix a la lectura de la Resolució d'Alcaldia,
número 652, de 6 de juliol de 2007, sobre nomenament de membres de la Junta de
Govern Local i règim de sessions, amb el tenor literal següent:

“Celebrades les eleccions locals i constituïda la nova corporació municipal el
dia 16 de juny en curs, procedeix dictar una resolució per la qual es designe els
membres integrants de la Junta de Govern Local, a fi de donar compte al Ple de tal
decisió en la sessió extraordinària que s'ha de celebrar en el termini màxim de trenta
dies des de la sessió constitutiva ja referida.

Pel que fa a la composició de la Junta de Govern Local, el seu funcionament i
periodicitat de sessions, resulta d'aplicació allò que s'ha preceptuat en els articles
38, 52, 112 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Jurídic de les
entitats locals (ROF).

És pel que, en virtut de les atribucions que a aquest efecte m'estan
conferides, RESOLC:
        Primer. Nomenar membres de la Junta de Govern Local els regidors que a
continuació s'expressen:
        1. El senyor Vicente Parra Sisternes
        2. El senyor Marco A. Sanchis Fernández
        3. La senyora María José Masip Sanchis
        4. El senyor Ramón Vila Gisbert
        5. El senyor José Antonio Vidal Piquer
        6. El senyor Jorge Herrero Montagud
          Segon. Els anteriors nomenaments són per temps indefinit, supeditat a la
facultat de l'Alcaldia de cessar lliurement els nomenats o a l'expiració del mandat.
      Tercer. Els nomenaments de què es tracta produiran efectes des de l'endemà
d'aquesta Resolució, sense perjudici de la preceptiva publicació d'aquest Decret en
el Butlletí Oficial de la Província.
        Quart. La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària tots els dilluns, a
les 12.30 hores, o, en tot cas, d'ací a cada setmana natural, a l'hora que es
determine en el Decret de convocatòria.
          Cinqué. Notificar aquesta Resolució als regidors afectats, i donar-ne compte,
igualment, al Ple de la corporació”.



Intervé el Sr. Roger Cerra Boluda, del grup municipal socialista, considera
que la Junta de Govern Local haguera de trobar-se representada per tots els grups
polítics que formen la corporació donat el gran paquet de competències que té; diu
que s'elimina el debat polític de molts temes perquè hi ha transparència en la gestió;
manifesta que el seu partit es va oferir per a assumir alguna regidoria i no se li n’ha
donat cap, espera que es puga recuperar l'entusiasme al llarg de la legislatura,

Pren la paraula el Sr. Alcalde-President, diu que en el Consell de ministres no
hi ha membres de l'oposició; la Junta de Govern Local és un òrgan de gestió que
recull propostes de les comissions informatives; se’ls comunica l'orde del dia i l'acta;
hi ha total transparència; diu que l'alcalde també ha passat les seues competències
en la Junta de Govern Local; acaba dient que la porta segueix oberta amb acord o
sense ell.

Contesta el Sr. Roger Cerdá que considera que la Junta de Seguiment és
més semblant al Consell de ministres però no la Junta de Govern Local; amb això es
redueix la participació dels ciutadans en els assumptes polítics; l’any 1999 el partit
socialista sent oposició estava en la Junta de Govern Local; sent així el debat polític
enriqueix i dóna transparència.

Acaba el Sr. Alcalde manifestant que l'entrada del partit socialista en la Junta
de Govern Local l’any 1999 no va donar bon resultat.

L'Ajuntament en Ple queda assabentat

4t.3. RESOLUCIÓ D'ALCALDIA SOBRE DELEGACIONS DE L'ALCALDIA
EN REGIDORS

El secretari en funcions procedeix a la lectura de la resolució d'Alcaldia,
número 653, de 6 de juliol de 2007, sobre delegacions de  l'Alcaldia en regidors,
amb el tenor literal següent:

“Celebrades les eleccions locals el passat dia 27 de maig de 2007 i
constituïda la corporació el dia 16 de juny de 2007, fent ús de les facultats que em
confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i de conformitat amb els articles 43, 44, 45 i 51 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals,

RESOLC

Primer. Delegar en el senyor Vicente Parra Sisternes les matèries pròpies de
Foment i Agricultura, que comprén el següent:

Urbanisme
− Ordenació del Territori.
− Planejament Urbanístic.
− Gestió Urbanística.
− Disciplina Urbanística.
− Urbanitzacions i serveis urbanístics.
− Patrimoni Municipal del Sòl.
− Intervenció en l'ús del Sòl.

Obres públiques



− Redacció de projectes d'obra pública.
− Celebració de contractes per a l'execució d'obra pública.
− Execució d'obra pública per administració directa.
− Tramitació d'ajudes i subvencions per al finançament d'obra pública.
− Convenis de qualsevol classe per a l'execució d'obra pública.
− Qualsevol altre assumpte que estiga directament relacionat amb algunes de les

comeses precedentment enunciades.

Agricultura
− Pla de Cremes.
− Consell Agrari.
− Guarderia rural.
− Infraestructures agràries.
− Expedients de delimitació i col·laboració en les delimitacions entre parcel·les,

camins, etc.

Parcs i Jardins
− Gestió de recursos humans i materials afectes a parcs i jardins.
− Manteniment i conservació de parcs i Jardins.
− Redacció i execució de projectes en matèria de parcs i jardins.

Segon. Delegar en el senyor Marco Antonio Sanchis Fernández les matèries
pròpies de Presidència. Participació Ciutadana. Gestió Patrimonial. Joventut,
que comprén el següent:

Presidència
− Gabinet d'Alcaldia
− Mitjans de Comunicació

Participació ciutadana
− Oficina Integral d'Atenció al Públic.
− Implantació de sistemes de qualitat en els serveis al ciutadà.
− Associacions veïnals.
− Contractació i execució de projectes relacionats amb la matèria.
− e-administració.
− Informàtica, ofimàtica i web municipal i, en general, noves tecnologies.
− Relació amb el Síndic de Greuges.

Gestió del patrimoni municipal
− Gestió de l'Inventari Municipal de Béns, Drets i Accions.
− Compres.
− Vendes.
− Concessions.
− Arrendaments, aprofitaments i llicències.
− Defensa del Patrimoni.
− Responsabilitat patrimonial de l'Administració.
− I qualsevol altra disposició del patrimoni municipal.



Joventut
− Programes municipals de joventut.
− Temps lliure.
− Programació casa joventut.
− Centre d'informació juvenil.
− Esdeveniments puntuals.

Tercer. Delegar en la senyora María José Masip Sanchis les matèries pròpies de
Benestar Social i Majors, que comprén el següent:

Majors
− Centres de tercera edat.
− Residències tercera edat.
− Relació amb associacions de jubilats i pensionistes.
− Prestació de serveis socials a tercera edat.

Benestar Social
− Centre Estimulació precoç.
− Centre Alzheimer.
− Família.
− Discapacitats.
− Malalts Mentals.
− Serveis socials en general.

Quart. Delegar en el senyor Ramón Vila Gisbert les matèries pròpies d'Educació.
Gran Teatre. Promoció Lingüística. Publicacions i Telecomunicacions, que
comprén el següent:

Educació
− Relació amb centres de primària.
− Responsabilitat funcional sobre el personal de plantilla destinat a centres

educatius.
− Relació amb centres de secundària.
− Relació amb Universitat.
− Gestió de l'EPA.
− Gestió del Gabinet Psicopedagògic.
− Organització d'activitats educatives.
− Consell Escolar.

Gran Teatre
− Gestió de recursos humans propis.
− Programació.
− Contractació d'espectacles.
− Gestió econòmica.

Promoció Ligüistica
− Projectes relacionats amb la difusió de l'ús del valencià.
− Obligacions en relació amb la Llei d'us i ensenyament del valència.



Publicacions i Telecomunicacions
− Gestió de la telefonia fixa.
− Gestió de la telefonia mòbil.
− Gestió de la Televisió Digital Terrestre.
− Gestió de la publicitat institucional.
− Gestió de contractes i llicències per a la implantació de publicitat en el domini

públic.
− Publicacions gràfiques, escrites, audiovisuals, en web o de qualsevol altre tipus.
− Imatge corporativa.

Cinqué. Delegar en el senyor José Antonio Vidal Piquer les matèries pròpies de
Règim Interior. Pedanies. Seguretat i Transports, que comprén el següent:

Règim interior
− Coordinació interdepartamental.
− Coordinació entre grups municipals.
− Organització, funcionament i règim jurídic amb administració sobre

infraestructures i recursos.
− Organització de l'estructura administrativa municipal.

Recursos humans
− Selecció de recursos humans.
− Provisió de recursos humans.
− Mobilitat de recursos humans.
− Nòmines i Contractes.
− Seguretat social.
− Vacances, permisos i llicències.
− Situacions administratives.
− Gestió de control horari.
− Règim disciplinari.
− Relació amb els sindicats.

Foment d'Ocupació
− Programes PAMER.
− Programes SERVEF.
− Escoles Taller, Taller d'Ocupació, Cases d'Oficis.
− Tot tipus de mesures d'ocupació i inserció laboral.

Pedanies
− Relació amb alcaldes pedanis.
− Promoció d'obres públiques en pedanies.
− Promoció de serveis en pedanies.
− Promoció d'actes i esdeveniments en pedanies.

Seguretat i Transports
− Seguretat Ciutadana.
− Trànsit.



− Junta Local de Seguretat.
− Gestió del Cos de la Policia Local.
− Relacions i col·laboració amb altres FCSE.
− Expedients relatius a armes i explosius.
− Registre d'animals perillosos.
− Policia judicial.
− Control del compliment de qualsevol tipus de bans, ordenances i reglaments
Municipals.
− Protecció civil.
− Dependències.
− Seguretat Viària.
− Vigilància i custòdia de béns municipals i protecció de personalitats.
− Aparcaments públics i ORA.
− Transports.
− Relació amb Diputació, Generalitat i ministeris en matèria d'ordenació del

transport terrestre.
− Ambulàncies, Taxis i qualsevol altre expedient relacionat amb transport públic.

Sisé. Delegar en el senyor Jorge Herrero Montagud les matèries pròpies
d'Hisenda i Esports, que comprén el següent:

Esports
− Organització d'activitats esportives.
− Organització d'esdeveniments esportius.
− Escoles esportives municipals.
− Relació amb Clubs i associacions esportives.
− Gestió d'instal·lacions esportives.
− Consell Esportiu.

Hisenda
− Formació, Gestió i Liquidació  del Pressupost General.
− Comptabilitat.
− Tresoreria.
− Operacions de crèdit i de Tresoreria.
− Gestió tributària.
− Relacions amb l'Administració Tributaria de l'Estat.
− Gestió recaptatòria voluntària i executiva.

Seté. Delegar en la senyora Rosa María Esteban Miedes les matèries pròpies de
Fira i Festes. Plaça de Bous, que comprén el següent:

Fira i Festes
− Organització de la Fira d'Agost (contractes, actuacions, elecció de Reina,  jurats,

llibre de Fira, representacions, sopar gala, punts informació turística, atraccions,
etc.).

− Organització de la Campanya de Nadal.
− Programes de festes i tradicions populars.
− Relacions amb la Junta Local Fallera.



− Subvencions a associacions ciutadanes, festes de carrer i pedanies, en matèria
de programació festiva.

− Organització de programació anual en matèria de Festes.
− Organització de la programació anual en matèria d'Oci.
− Relació institucional amb Generalitat, Diputació i Administració Central per a

l'obtenció d'ajudes dedicades a la promoció de Fira i Festes

Pl. Bous
− Gestió de recursos humans propis.
− Programació.
− Contractació d'espectacles.
− Gestió econòmica.

Huité. Delegar en la senyora Marian Soro Perona les matèries pròpies de Turisme.
Conservatori. Comerç, que comprén el següent:

Turisme i Castell
− Expedients relacionats amb promoció turística de la ciutat.
− Gestió de la Tourist-Info.
− Presència en fires i esdeveniments.
− Organització de fires i esdeveniments.
− Promoció turística i Pla Estratègic.
− Relació amb empresaris del sector turístic xativí.
− Vistes al castell.
− Explotació del castell.
− Organització de Nits al Castell.
− Concurs Popular d’Arròs al Forn.
− Relacions amb l'Agència Valenciana de Turisme.

Conservatori
− Gestió del Conservatori Luis Milán.
− Gestió de recursos humans del Conservatori.
− Propostes educatives.
− Manteniment del centre.
− Actuacions, esdeveniments, etc.
− Proposta d'ajudes i subvencions en l'àmbit de la música.

Desenvolupament Local

− Agents de Desenvolupament Local.
− AFIC.
− Oficina del Consumidor.
− Relacions amb ADEXA.
− Iniciatives comercials (centre oci, etc.)
− Potenciar Xàtiva com marca comercial.
− Atenció de necessitats del comerç.
− Atenció de necessitats indústries (polígons industrials).
− Vivers d'empreses.
− Pla estratègic.



− Mercats.
− Promoció Econòmica.

Nové. Delegar en senyora Maria José Pla Casanova les matèries pròpies de
Cultura, que comprén el següent

Cultura
− Organització d'actes i esdeveniments culturals.
− Programació anual de la Casa de la Cultura.
− Gestió de Casa de la Cultura i altres instal·lacions culturals.
− Gestió de recursos humans afectes a Casa Cultura.

Biblioteca
− Programació anual de la Biblioteca.
− Adquisició de dotacions bibliogràfiques.
− Gestió de la Biblioteca.
− Gestió de recursos humans afectes a Biblioteca.

Arxiu
− Accions de protecció del patrimoni arxivístic.
− Gestió de l'Arxiu Municipal.
− Promoció d'activitats culturals en relació amb els documents que es troben en

poder de l'Arxiu Municipal.

Museu i Arqueologia
− Programació anual del museu.
− Accions de protecció del patrimoni històric artístic.
− Adquisició de dotacions museístiques.
− Promoció arqueològica.
− Gestió del Museu.
− Gestió de recursos humans afectes al Museu.

DESÉ. Delegar en la senyora Yolanda Sipán Sarrión les matèries pròpies de
Promoció Humana i Medi Ambient, que comprén el següent:

Promoció Humana
− Sanitat.
− Dona.
− Cooperació al Desenvolupament.
− Immigració.
− Gestió de recursos humans, financers i de centres relacionats amb les referides

matèries.
− Programació d'accions en relació amb les referides matèries.

Medi Ambient
− Relacions amb Forestals.
− Relacions amb SEPRONA.
− Ordenances per a la protecció del medi ambient.



− Llicències d'obertura d'activitats innòcues, qualificades o subjectes al Reglament
General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives.

− Expedients sancionadors o de protecció de la legalitat en les matèries
ressenyades.

− Projectes en matèria de medi ambient i sostenibilitat.

Onzé. Delegar en el senyor Enrique Perigüell Ortega les matèries pròpies de
Serveis Públics, que comprén el següent

− Xarxes d'enllumenat públic i electrificació.
− Cicle hidràulic integral (aigua, clavegueram, pluvials i depuradora).
− Brigades d'Aigües Potables i Policia Urbana.
− Parc Mòbil.
− Cementeri.
− Escorxador.
− Neteja Viària i d'Edificis.
− Manteniment i conservació d'edificis públics.
− Residus.
− Abocaments.

Dotzé. Les delegacions comportaran la facultat de dirigir els serveis corresponents
com la de gestionar-los, en general, exclosa la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afecten tercers, facultat que únicament es confereix al regidor
delegat de Trànsit i Seguretat Ciutadana, el senyor José Antonio Vidal Piquer, pel
que fa a procediments sancionadors en aquesta matèria.

Tretzé. Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà
acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre el Resolució del
nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seua publicació en el mateix,
igualment publicar la Resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, sense
perjudici de la seua efectivitat des de l'endemà de la firma de la resolució per
l'alcalde”.

L'Ajuntament en Ple queda assabentat.

4º.4.- RESOLUCIÓ D’ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DE
REPRESENTANTS EN PEDANIES.

Pel Sr. Secretari en funcions, es procedeix a la lectura de la Resolució
d’Alcaldia, número 654, de 6 de juliol de 2007, sobre nomenament de nomenament
de representants en pedanies:

“Vista la celebració de les eleccions municipals el dia 27 de maig del 2007  i
havent-se procedit el dia 16 de juny últim a la constitució de la nova Corporació
Local. En virtut del que disposa l'article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, i en l'article 122 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre,



RESOLC

PRIMER. Anomenar com a representant personal de l'Alcalde en les pedanies de
Xátiva, als següents veïns:

• D. Vicente Gisbert Jaudenes per a Torre en Lloris.
• José Sisternes Garrido per a Annahuir

• Amparo Solves  Agustí per a Sorio

SEGON. Assignar a cada un dels anomenats les següents quantitats anuals, en
concepte d'indemnització per raó del servici: Representants de Torre en Lloris i
Annahuir 2.400 € i Representant de Sorio 1.800 €.

TERCER. Notificar personalment la present resolució als designats i remetre la
Resolució de designació al Butlletí Oficial de la Província, per a la seua publicació
en el mateix; igualment, publicar la Resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

QUART. Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'esta resolució en la primera
sessió que celebre”.

L’Ajuntament Ple queda enterat.

5é. EXP. 472/2007, PROPOSTA DE L'ALCALDIA SOBRE LA CREACIÓ I
COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS

El secretari en funcions procedeix a la lectura de la proposta realitzada pel Sr.
Alcalde, amb el següent tenor literal:

“Celebrades les eleccions locals el passat dia 27 de maig de 2007 i
constituïda la nova corporació municipal el passat dia 16 de juny, resulta procedent
convocar sessió extraordinària del Ple, a fi de resoldre diverses qüestions,
necessàries per al funcionament dels serveis municipals entre les quals es troba la
creació i composició de les comissions municipals informatives permanents, de
conformitat amb allò que s'ha preceptuat en l'article 38 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de
novembre de 1986.

Atés que l'article 124 d'aquest mateix Reglament defineix les comissions
informatives permanents com aquelles que es constitueixen amb caràcter general
distribuint entre elles les matèries que han de sotmetre's al Ple i que el seu nombre i
denominació inicial, així com qualsevol variació de les mateixes durant el mandat
corporatiu, es decidirà mitjançant un acord adoptat pel Ple a proposta de l'alcalde o
president, procurant, en la mesura que es puga la seua correspondència amb el
nombre i denominació de les grans àrees en què s'estructuren els serveis
corporatius.

Atés que l'article 125 del ROF estableix que  en  l'acord de creació es
determinarà la composició concreta de les mateixes tenint en compte les següents
regles.
a) L'alcalde és el president nat de totes elles, no obstant això, la presidència

efectiva podrà delegar-la en qualsevol membre de la corporació a proposta de la
pròpia Comissió, després de la corresponent elecció efectuada en el seu si.



b) Cada Comissió estarà integrada de manera que la seua composició s'acomode a
la proporcionalitat existent entre els distints grups polítics representats en la
corporació.

Atés que l'article 113 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de l'Ajuntament de Xátiva estableix que cada Comissió estarà integrada per 8
membres més el president i un suplent per cada dos membres, o fracció,
pertanyents a un mateix Grup Polític, amb un màxim de dos suplents per Grup, i la
seua composició s'acomodarà a la proporcionalitat existent entre els distints Grups
polítics municipals, configurant-se  aquesta composició mitjançant l'atribució d'un
regidor per cada Grup i la resta en aplicació dels mecanismes de repartiment de la
Llei d'Hont.

Atés que, a aquests efectes, el Grup Popular està integrat per 11 membres, el
Grup Socialista per 7 membres i el Grup Bloc Nacionalista Valencià per 2 membres.

Considerat que l'organització municipal està configurada per cinc grans àrees,
si bé, per raons d'operativitat i amb vista a les matèries que entenen i de l'òrgan
competent per a la seua resolució, s'estima més convenient que els despatxos de
l'àrea 1, de règim interior, i 5, de trànsit i seguretat ciutadana, es tracten
conjuntament en una única Comissió Informativa.

Aquesta Alcaldia en l'exercici de les seues atribucions, PROPOSA:
Primer. La creació de les següents quatre comissions informatives

permanents amb la denominació següent:
1r Comissió de Règim Interior i Seguretat.
2n Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes.
3r Comissió Sociocultural.
4t Comissió de Foment.
Segon. Determinar les competències que amb referència als distints serveis

municipals s'atribueixen a cadascuna de les anteriors comissions informatives
permanents, de la manera següent:

COMISSIÓ 1
DENOMINACIÓ: RÈGIM INTERIOR I SEGURETAT
COMPETÈNCIES:

− Administració General
− Participació ciutadana
− Processos electorals
− Recursos Humans
− Foment d'Ocupació
− Indústria i Comerç
− Mercats
− Modernització de l'Administració
− Seguretat Ciutadana
− Trànsit
− Protecció civil
− Seguretat Viària
− Vigilància i custòdia de béns municipals
− Aparcaments i estacionaments
− Transports
− I en general totes les de l'àrea 1 i les de l'àrea 5



COMISSIÓ 2
DENOMINACIÓ: COMISSIÓ D'HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES
COMPETÈNCIES:

− Pressupost
− Tresoreria
− Tributs
− I en general totes les de l'àrea 2

COMISSIÓ 3
DENOMINACIÓ: COMISSIÓ SOCIOCULTURAL
COMPETÈNCIES:

− Turisme i Castell
− Dona
− Tercera Edat
− Assistència Social
− Sanitat
− Fira i Festes
− Conservatori
− Educació, Universitat i Promoció Lingüística
− Gran Teatre
− Casa Cultura
− Biblioteca
− Arxiu
− Museu
− Esports
− Joventut
− Patrimoni Cultural
− I en general les de l'àrea 3

COMISSIÓ 4
DENOMINACIÓ: COMISSIÓ DE FOMENT
COMPETÈNCIES:

− Planejament i gestió urbanística
− Llicències i disciplina urbanística
− Obres públiques
− Agricultura
− Medi Ambient
− Parcs i Jardins
− Brigada de policia urbana
− Pedanies
− Brigada d'Aigües Potables
− Xarxes d'Enllumenat i Electrificació
− Cicle hidràulic
− Cementeri
− Escorxador
− I en general les de l'àrea 4



Tercer. Modificar l'article 113 del ROFRJ de l'Ajuntament de Xàtiva en el
sentit que cada Comissió podrà estar integrada per 7 membres, més el president,
segons es determine en l'acord plenari de creació o en posteriors de modificació.

Quart. Operada la modificació, les referides quatre comissions informatives
permanents estaran compostes, cadascuna d'elles, d'acord amb la següent
proporció.

Comissió 1: Set membres. Quatre pel PP, Dos pel PSOE i Una pel BLOC.
Comissió 2: Set membres. Quatre pel PP, Dos pel PSOE i Una pel BLOC.
Comissió 3: Set membres. Quatre pel PP, Dos pel PSOE i Una pel BLOC.
Comissió 4: Set membres. Quatre pel PP, Dos pel PSOE i Una pel BLOC.
Cinqué. Podran assistir a les sessions, amb veu però sense vot i conservant

els seus drets econòmics, els regidors amb delegació sobre una matèria que s'haja
de tractar en una  comissió informativa de què no formen part.

Sisé. Cada Comissió haurà d'efectuar, en el seu si la corresponent elecció de
president, proposant-ho a aquest efecte al Sr. Alcalde, qui delegarà la presidència
efectiva en la persona proposada, de conformitat amb el que estableix l'article 125,
lletra a), Reglament d'Organització.

Seté. Les comissions celebraran sessions ordinàries una vegada al mes, els
dies i hores que establisca el seu respectiu president. Igualment per resolució de la
Presidència podrà ometre's l'obligació de celebrar sessió ordinària en període
vacacional. La Secretaria General podrà efectuar delegacions de les funcions
reservades en els funcionaris de la plantilla municipal amb categoria professional i
qualificació suficient per a això”.

Obert el debat, la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc,
agraeix la creació de quatre comissions i el tractament de càrrec en femení per al
seu grup.

A continuació, el Sr. Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, diu
que la seua proposta inicial era de cinc comissions, que finalment quede en quatre
no està malament però encara així votaran en contra.

L'Ajuntament en Ple per tretze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors presents del grup municipal popular i els dos vots de les
regidores del grup municipal Bloc) i sis vots en contra (els dels regidors presents del
grup municipal socialista)  i cap abstenció, ACORDA:

Únic. Aprovar la proposta anteriorment transcrita sobre la creació i
composició de les comissions informatives permanents.

6é. EXP. 472/2007, PROPOSTA DE L'ALCALDIA SOBRE  DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DACIÓ DE
COMPTE DE LA DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DE L'ALCALDIA EN LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL

6é.1. EXP. 472/2007, PROPOSTA DE L'ALCALDIA SOBRE DELEGACIÓ
DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

El secretari en funcions  procedeix a la lectura de la proposta realitzada pel
Sr. Alcalde, amb el següent tenor literal:



“Vist l'actual règim de competències del Ple delegades en la Junta de Govern
Local, acordat en sessió de 3 de juliol de 2003, i que ha exercit durant el passat
quadrienni.

Atés que, en atenció a les circumstàncies particulars que es preveuen per al
pròxim mandat, se creu convenient configurar un règim competencial de
concentració entorn de la figura de la Junta de Govern Local, a imatge i semblança
de l'Administració Autonòmica amb el Consell o de l'Administració de l'Estat amb el
Consell de Ministres, que, reunint-se amb una periodicitat setmanal, assumisca la
pràctica totalitat de les resolucions administratives, excepció feta dels despatxos
lleugers o de tràmit o de les grans qüestions que quedarien, respectivament, en
mans de l'alcalde i del Ple.

Atés que l'Alcaldia, mitjançant una resolució de data 5 de juliol de 2007 ha
efectuat una delegació majoritària de les seues competències en la Junta de Govern
Local.

Atés que la configuració del Ple com un òrgan parlamentari i de control i
fiscalització, lluny de la seua  labor de gestió, ve marcat per la línia promulgada per
la Llei 11/1999, fruit del Pacte Local, i posteriorment la Llei 57/2003, de
modernització del govern local.

Considerant el que disposa l'article 22.4 de la Llei 7/1985, sobre delegació de
competències del Ple en la Junta de Govern Local.

Per la present PROPOSE:
Primer. Que es deixe sense efecte el vigent règim de delegacions del Ple en

la Junta de Govern Local, acordat en data 3 de juliol de 2003.
Segon. Delegar les següents competències del Ple en la  Junta de Govern:

a) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la
corporació en matèries de competència plenària.

b) La declaració de lesivitat d'actes de l'Ajuntament.
c) La contractació d'operacions de crèdit i de tresoreria que siguen de

competència plenària per atribució de la legislació bàsica de règim local,
la legislació sectorial d'Hisendes locals o les Bases d'Execució del
Pressupost.

d) Les contractacions i concessions de qualsevol tipus de competència
plenària.

e) L'aprovació d'instruments d'ordenació, planejament i gestió urbanística,
gestió territorial i projectes d'urbanització de competència plenària,
excepte aquells per als quals s'exigisca majoria qualificada.

f) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis, així com de convenis de
qualsevol tipus,  quan siga competent el Ple per a la seua contractació o
concessió, conveni o concert, i quan encara no estiguen previstos en els
Pressupostos.

g) L'adquisició, alienació i transacció de béns i drets de qualsevol classe,
quan siga competent el Ple per a la seua aprovació.

h) El reconeixement extrajudicial de crèdits.
i) La sol·licitud de subvencions i ajudes a organismes i institucions

públiques, quan per aquestes s'exigisca la seua aprovació pel Ple.

Tercer. L'exercici de les atribucions delegades es realitza fora de perill dels
supòsits de majoria qualificada previstos en l'article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.



Quart. El règim de delegacions s'entendrà des de la data de la present
Resolució i per temps indefinit, sense perjudici de les facultats que assisteixen a
l'òrgan delegatori d'avocar o revocar en qualsevol moment.

Cinqué. Ordenar la publicació de la present Resolució en el Butlletí Oficial de
la Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.”

Obert el debat, la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal  Bloc,
intervé per manifestar que, respecte de les delegacions del Sr. Alcalde en el Ple, res
ha d'opinar; no obstant això i encara que no siga el seu desig formar part de la Junta
de Govern Local en entendre que les seues funcions no són governar sinó controlar
i fiscalitzar,  la falta d'oferiment evidenciada pel senyor alcalde contrasta amb el
discurs d'investidura en un to de consens i diàleg; considera que el senyor alcalde
pot proposar que el Ple delegue quant  desitge en disposar de majoria suficient per
a tirar endavant els seus plantejaments: el que, diu,  no podrà eradicar-se és la part
del ple de control i fiscalització que és aquella en  què el seu Grup centrarà la seua
labor.

Intervé el Sr. Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, considera
que amb la proposició del senyor alcalde es buida de contingut el Ple pel que no
quedarà més remei que centrar la seua participació en el punt de precs i preguntes;
considera que no resulta sa  eliminar el debat polític del ple, sobretot en temes com
urbanisme; expressa el seu profund dissentiment amb la proposta i estima que el
senyor alcalde s'equivoca en aquest assumpte.

Acaba el debat el Sr. Alcalde-President, manifesta que el contingut de la seua
proposició  és l'única forma d'agilitzar la gestió municipal; que el control i la
fiscalització continua existint; que la seua forma de governar és la que compta amb
el suport de la gran majoria del poble; que tot acord de la Junta de Govern Local va
amb els informes dels tècnics i quan s'exigeix, dictamen de la Comissió Informativa;
que el fet que un assumpte vaja a Ple o a Junta de Govern no canvia la legalitat ni la
transparència ni la participació de tots els regidors.

L'Ajuntament en Ple per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors presents del grup municipal popular), huit vots en contra
(els sis vots dels regidors presents del grup municipal socialista i els dos vots de les
regidores del grup municipal Bloc)  i cap abstenció, ACORDA:

Únic. Aprovar la proposta anteriorment transcrita sobre delegació de
competències del Ple en la Junta de Govern Local.

6é.2. EXP. 472/2007, DACIÓ DE COMPTE DE LA DELEGACIÓ DE LES
COMPETÈNCIES DE L'ALCALDIA EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

El secretari en funcions procedeix a la lectura de la resolució d'Alcaldia,
número 650, de 6 de juliol de 2007, sobre delegació de l'Alcaldia en la Junta de
Govern Local, amb el següent tenor literal:

Vist l'actual règim de competències del senyor alcalde delegades en la Junta
de Govern Local, del qual es va donar compte al Ple en sessió de 3 de juliol de
2003, i que ha exercit durant el passat quadrienni.

Atés que, en atenció a les circumstàncies particulars que es preveuen per al
pròxim mandat, se creu convenient configurar un règim competencial de
concentració entorn de la figura de la Junta de Govern Local, a imatge i semblança
de l'Administració Autonòmica amb el Consell o l'Administració de l'Estat amb el



Consell de Ministres, que, reunint-se amb una periodicitat setmanal, assumisca la
pràctica totalitat de les resolucions administratives, excepció feta dels despatxos
lleugers o de tràmit o de les grans qüestions que quedarien, respectivament, en
mans de l'alcalde i del Ple. Tot això en la línia promulgada per la Llei 11/1999, fruit
del Pacte Local, i posteriorment la Llei 57/2003, de modernització del govern local.

Atés el que disposa l'article 21.3 de la Llei 7/1985, sobre delegació de
competències de l'alcalde en la Junta de Govern Local, en relació amb els articles
43 a 45 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats
locals.

RESOLC

Primer. Deixar sense efecte el vigent règim de delegacions de l'alcalde en la
Junta de Govern Local, acordat en data 3 de juliol de 2003.

Segon. Delegar les següents competències de l'alcalde en la  Junta de
Govern:

a) La gestió del Pressupost, dins dels límits de la competència de l'alcalde,
en especial el referent a l'aprovació de despeses, la concertació
d'operacions de crèdit, de les modificacions del pressupost així com de les
anul·lacions i cancel·lacions dels drets reconeguts. Tot això d'acord amb el
que disposa la legislació reguladora de les Hisendes locals, excepte allò
que les Bases d'Execució del Pressupost estiga previst resoldre
mitjançant un Decret d'Alcaldia.

b) Retre comptes, de conformitat amb el que disposa el Text Refós de  la Llei
reguladora de les Hisendes locals.

c)  Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla
aprovats pel Ple.

d) Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als
concursos de provisió de llocs de treball.

e) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament
del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la
dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

f) Imposició de sancions per infracció a ordenances municipals.
g) Les contractacions i concessions de qualsevol classe, quan el seu import

no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en tot
cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la
seua duració no siga superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat
de totes les seues anualitats no supere ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni la quantia
assenyalada. També les contractacions que, excedint la quantia
assenyalada, no exigisquen crèdits superiors als consignats en el
pressupost anual.

h) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis de competència de
l'alcalde.

i) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no supere el 10 per 100 dels
recursos ordinaris del Pressupost ni els 3.005.060,52 de pessetes. així
com l'alienació del patrimoni que no supere el percentatge ni la quantia
indicats en els supòsits següents:

− La de béns immobles, sempre que estiga prevista  en el
Pressupost.



− La de béns mobles, excepte els declarats de  valor històric o artístic
l'alienació dels quals no es trobe prevista en el Pressupost.

j) L'atorgament  de  les  llicències que, d'acord amb les  lleis  sectorials,
siguen competència de l'alcalde.

Tercer. El règim de delegacions s'entendrà des de la data de la present
Resolució i per temps indefinit, sense perjudici de les facultats que assisteixen a
l'òrgan delegatori d'avocar o revocar en qualsevol moment.

Quart. Ordenar la publicació de la present Resolució en el Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament”.

L'Ajuntament en Ple queda assabentat

7é. EXP. NÚM. 472/2007, PROPOSTA DE L'ALCALDIA SOBRE
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS
COL·LEGIATS

El secretari en funcions procedeix a la lectura de la proposta realitzada pel Sr.
Alcalde, amb el següent tenor literal:

“Celebrades les eleccions locals el passat dia 27 de maig de 2007 i
constituïda la nova corporació municipal el dia 16 de juny, resulta procedent, de
conformitat amb allò que s'ha previngut en l'article 58.c) del ROF, convocar sessió
extraordinària del Ple, a fi de nomenar representants  de la corporació en qualsevol
classe d'òrgans col·legiats en els quals haja d'estar representada.

Sent aquesta decisió facultat del Ple és pel que aquesta Alcaldia PROPOSA:
Primer. Designar els següents representants  de la corporació en els òrgans

col·legiats que a continuació es relacionen:

• En la Mancomunitat de Municipis La Costera-Canal
Vocal nat         -  Sr. Vicente Parra Sisternes
Vocal regidor  -  Sr. Marco A. Sanchis Fernández

• En el Consorci de Residus del Pla Zonal X, XI i XII, Àrea 2.
Sr. Vicente Parra Sisternes

• En el Consorci per a la gestió de la concessió de Televisió Digital
Terrestre.

Sr. Ramón Vila Gisbert
• Federació Valenciana de Municipis i Províncies i Federació Espanyola de

Municipis i províncies.
Sr. Marco A. Sanchis Fernández

• En Conveni de Gestió Cadastral amb Ministeri d'Economia i Hisenda.
Sr. Jorge Herrero Montagud.

• En el Fons Valencià per la Solidaritat
Sra.  Yolanda Sipán Sarrión

• En el Consell Esportiu Municipal
Sr. Jorge Herrero Montagud
Sr. José Antonio Vidal Piquer
Representant Partit Socialista

• En el Consorci Provincial de Bombers de València



Sr. Enrique Perigüell Ortega.
• En la Junta Local de Protecció Civil

Sr. José Antonio Vidal Piquer
• En el Consell Local de Medi Ambient i Xarcia de municipis cap a la

sostenibilitat
Sra. Yolanda Sipán Sarrión

• En el Consell Escolar Municipal
Sr. Ramón Vila Gisbert

• En el Consell de la Dona
Sra. Yolanda Sipán Sarrión

• En el Consell Local de la Juventut
Sr. Marco A. Sanchis Fernández

• En el Consell Local de Sanitat
Sra. Yolanda Sipán Sarrión

• En el Consell Local Agrari
Sr. Vicente Parra Sisternes

• En la Mesa de Negociació Ajuntament-Treballadors
Sr. José Antonio Vidal

• En la Comissió Mixta de Patrimoni
Sr. Vicente Parra Sisternes

Segon. Que es procedisca a la modificació estatutària que corresponga a fi
que s'habilite la possibilitat d'incorporar una representació del Grup Municipal Bloc
Nacionalista Valencià en el Consell Esportiu Municipal.

Tercer. Procedisca's a comunicar aquests nomenaments a les persones i
institucions interessades, perquè en prenguen coneixement i efectes procedents.”

Obert el debat, la Sra.Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc,
manifesta l'interés del seu Grup per formar part del Consell Esportiu, per la qual
cosa va sol·licitar que es modificaren els estatuts a fi de donar cabuda a tots els
Grups; pel que fa a la designació de càrrec en òrgans col·legiats anticipa la seua
abstenció.

El Sr. Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista, manifesta que el
seu grup s'abstindrà per falta de participació.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors presents del grup municipal popular) sis vots en contra
(els dels regidors presents del grup municipal socialista)  i dues abstencions (les
abstencions de la regidores del grup municipal Bloc), ACORDA:

Únic. Aprovar la proposta anteriorment transcrita sobre nomenament de
representants de la corporació en òrgans col·legiats.

8é. EXP. NÚM. 472/2007, SOBRE DRETS ECONÒMICS DELS MEMBRES
DE LA CORPORACIÓ

El secretari en funcions procedeix a la lectura de la proposta realitzada pel Sr.
Alcalde, amb el següent tenor literal:

“de resultes de la constitució de la nova corporació Municipal, el passat 16 de
juny de 2007, i de l'organització dels distints serveis de què es compon l'Ajuntament,
procedeix, de conformitat amb el que preveu l'article 75.1 de la Llei 7/1985, de 2



d'abril, RBRL, (segons redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril), en relació
amb l'article 13 del ROFRJEL establir la relació de membres de la corporació que
han d'exercir les seues funcions en règim de dedicació exclusiva.

D'altra banda, excepció feta dels qui siguen remunerats per la seua dedicació
exclusiva o parcial, els membres de la corporació podran percebre indemnitzacions
per assistència a sessions dels òrgans col·legiats que en formen part (article 75.5 de
la LRBRL) havent d'acotar-se aquestes per acord de l'Ajuntament en Ple, consignar-
se en els Pressupostos Generals i, finalment, publicar-se en el Butlletí Oficial de la
Província i Tauler d'edictes de la Casa Consistorial junt amb la relació de càrrecs
amb algun règim de dedicació.

Segons allò que s'ha regulat en els esmentats preceptes correspon al Ple, a
proposta del president i dins de la consignació global continguda en el Pressupost,
determinar tant la relació de membres de la corporació que hagen de prestar les
seues funcions en règim de dedicació exclusiva, els qui ho hagen de fer en règim de
dedicació parcial, el règim de dedicació mínima necessària per a percebre aquestes
retribucions, la quantia de les mateixes,  cas de requerir-se, la declaració formal de
compatibilitat dels càrrecs amb dedicació exclusiva per a l'exercici d'ocupacions
marginals remunerades i, finalment, la remuneració per assistència a sessions
d'òrgans col·legiats.

Finalment, alhora que l'Ajuntament de Xàtiva disposa de Relació de Llocs de
Treball, s'estima més procedent assignar les retribucions a càrrecs amb dedicació
exclusiva d'acord amb els paràmetres retributius aplicables al personal al servei de
l'administració, en compte de la quantitat a preu fet que s'aplicava precedentment.
Igualment és de ressenyar que els règims de dedicació exclusiva, com les
indemnitzacions per assistències, han de perdurar al llarg de tot el mandat
Corporatiu, excepte acord modificatiu o revocatori.

És pel que es proposa al Ple de l'Ajuntament el següent:

Primer. Establir per a  l'exercici 2007 la següent relació de càrrecs amb
dedicació exclusiva així com la quantia de les seues retribucions:

Càrrec         Titular                                                     BAS        CD        CE (Punts)

Regidor Marco Antonio Sanchis Fernández C 22 1.450

Regidor M. Emilia Soro Perona C 21 900

Regidor María José Pla Casanova C 21 900

Segon.  No s'estableix cap càrrec amb dedicació parcial.
Tercer.  El reconeixement de les dedicacions exclusives, així com la quantia

de les retribucions,  s'estableix per l'assumpció dels àmbits de gestió que consten en
la Resolució de l'Alcaldia de Delegació de Competències a favor de regidors.

Quart. Declarar formalment, en la mesura que no vaja en detriment de les
seues tasques en la corporació, la compatibilitat dels següents càrrecs amb
dedicació exclusiva per a l'exercici de les següents tasques remunerades:
Regidor Maria Emilia Soro Perona   Docent

Cinqué. Assignar, excepció feta dels membres de la corporació que siguen
remunerats per la seua dedicació exclusiva, les següents indemnitzacions per
assistència a sessions de PLE, JUNTA DE GOVERN LOCAL, JUNTA DE



PORTAVEUS, JUNTA DE SEGUIMENT I COMISSIONS INFORMATIVES
PERMANENTS.

ÒRGAN PRESIDENT PORTAVEUS VOCAL
PLE 270 € 270 € 200 €
JUNTA GOVERN LOCAL 150 € 126 €
COMISSIÓ INFORMATIVA 126 € 123 €
JUNTA DE PORTAVEUS 120 €
JUNTA SEGUIMENT 120 €

Sisé. Notificar el contingut del present acord als càrrecs amb dedicació
exclusiva,  a l'efecte de la seua acceptació expressa, i donar-ne compte al Ple, en la
primera sessió que celebre, de la relació dels qui l'acceptaren.

Seté. Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i Tauler
d'edictes de la Casa Consistorial de la relació de càrrecs amb algun règim de
dedicació, de les seues retribucions, així com de les indemnitzacions per assistència
a òrgans col·legiats.

Huité. Pels departaments administratius corresponents es procedirà a donar
d'Alta en el Règim General de la Seguretat Social els membres de la corporació
anteriorment relacionats, per l'exercici de tals funcions, anant a càrrec de la
corporació les quotes empresarials que corresponga, havent de consignar-se en el
Pressupost municipal l'import a què ascendisquen  les despeses per tots aquests
conceptes.

Nové.  L'efectivitat de la present proposta en matèria de  retribucions tindrà
lloc amb efectes retroactius des de la sessió constitutiva celebrada el dia 16 de juny
de 2007.

Obert el debat la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc,
considera positiu eliminar les dedicacions parcials; considera que qualsevol persona
que dedique temps ha de ser indemnitzada; manifesta la seua conformitat amb la
dedicació exclusiva del regidor Marco Antonio Sanchis si bé, no comparteix la de les
altres dues regidores ja que en les àrees que els han estat assignades hi ha
suficient nombre de tècnics.

El Sr. Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista, manifesta que  la
dedicació exclusiva hauria d'anar lligada amb el regidor que més nombre
d'assumptes porte; considera que hi ha molts regidors que porten moltes matèries i
no tenen dedicació exclusiva; diu haver-li sorprés l'eliminació de la dedicació parcial;
no comparteix la retribució per la Junta de Seguiment; considera que el que es fa és
eliminar la dedicació parcial i substituir-la per dietes, manifesta que votarà en contra.

S’acaba el debat amb la intervenció del Sr. Alcalde-President qui justifica la
dedicació exclusiva de les dues regidores.

L'Ajuntament en Ple per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors presents del grup municipal popular), huit vots en contra
(els sis vots dels regidors presents del grup municipal socialista i els vots de les
dues regidores del grup municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Únic. Aprovar la proposta anteriorment transcrita sobre drets econòmics dels
membres de la corporació.



9é. EXP. NÚM. 472/2007, SOBRE DOTACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS
POLÍTICS

El secretari procedeix a la lectura de la proposta realitzada pel Sr. Alcalde,
amb el següent tenor literal:

“En compliment d'allò que s'ha preceptuat per a l'organització i constitució de
la nova corporació sorgida de les passades Eleccions locals de 27 de maig de 2007,
el Ple ha quedat assabentat, a instàncies dels seus mateixos integrants i en
compliment del que disposa l'art. 23 i 24 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986, de
la constitució dels següents Grups Polítics:
Grup PP, integrat per 11 regidors
Grup PSOE , compost per 7 regidors
Grup Bloc Nacionalista Valencià, compost per 2 regidors.

Atés, el que disposa l'art. 73.3 de la Llei de Bases del Règim Local, núm.
7/1985, de 2 d'abril,  en el sentit que el Ple de la corporació, a càrrec dels
Pressupostos anuals, pot assignar als grups polítics una dotació econòmica, amb un
component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del nombre
de membres de cadascun d'ells.

Atés, que en la Partida Pressupostària “Retribucions alts càrrecs,
111.100.00”, hi ha consignació suficient per a atendre aquestes despeses, segons
informe dels serveis econòmics.

Per la present, en virtut de les atribucions que m'estan conferides per as
vigents disposicions en matèria de Règim Local, PROPOSE:

Primer. Assignar als ressenyats grups polítics la següent dotació econòmica
per al desenvolupament de la seua actuació corporativa, de la manera següent:

Component fix: 660 Euros  anuals  un dels tres grups.
Component variable: 660 Euros anuals per cada regidor integrant de

cadascun d'ells.
 Als efectes del càlcul de l'assignació econòmica, cada grup es tindrà per

compost pel nombre de regidors constants en l'Acta de Proclamació de la Junta
Electoral referit a la candidatura amb què es va concórrer a les passades eleccions
locals.

Segon. Cadascun dels grups polítics de referència haurà de portar una
comptabilitat específica de la dotació econòmica que percebera, que estarà a
disposició del Ple de la corporació sempre que se sol·licite per aquest.

Tercer. Del present acord haurà de donar-se compte als portaveus de cada
grup i a la Intervenció de Fons, perquè en prenguen coneixement i efectes. Deurà
així mateix publicar-se en el BOP de la província per a general coneixement.”

Obert el debat, la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc,
manifesta que votarà a favor i el Sr. Roger Cerdá Boluda, del grup municipal
Socialista anuncia que s'abstindrà per no haver formulat proposta.

L'Ajuntament en Ple, per tretze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors presents del grup municipal popular i els dos vots de les
dues regidores del grup municipal Bloc), sis abstencions (les sis abstencions dels
regidors presents del grup municipal socialista) i cap vot en contra, ACORDA:

Únic. Aprovar la proposta anteriorment transcrita sobre dotació econòmica als
grups polítics.



10é. EXP. NÚM. 472/2007, SOBRE DESIGNACIÓ I NOMENAMENT DE
PERSONAL EVENTUAL

El secretari en funcions procedeix a la lectura de la proposta realitzada pel Sr.
Alcalde, amb el següent tenor literal:

“Vistos els antecedents relatius  a la designació de personal eventual, segons
el que estableixen els articles 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i 176 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, per quant es refereixen a aquesta classe de personal al servei de les
corporacions locals,  establint-se que quant al nombre, característiques i retribucions
serà determinat pel Ple de cada corporació, al començament del seu mandat, i que
el nomenament i cessament d'aquests funcionaris és lliure i correspon a l'alcalde.

Per la present propose al Ple l'adopció de l'ACORD següent:

Primer. La designació del següent personal eventual:
1. Un responsable de Gabinet de l'Alcaldia.
2. Un responsable de Protocol i Comunicació.
3. Un coordinador d'Actes i Esdeveniments, Gran Teatre i Joventut

El contingut de les funcions i tasques a exercir pel personal eventual que
ocupe els llocs de referència serà el que es desprén de les seues respectives
denominacions.

Les característiques funcionals d'aquests llocs de treball són:
Les retribucions assimilades a la dels funcionaris del grup de classificació C ,

de l'article 25 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la
Funció Pública (o assimilat de la Llei 7/2007, Estatut Bàsic de l'Empleat Públic) i de
la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Xàtiva.

Jornada de treball: La normal establerta per als serveis administratius de la
plantilla de l'Ajuntament, i  les que excepcionalment establisca l'Alcaldia, amb plena
disponibilitat per a aquesta del funcionari en relació amb les comeses pròpies de les
tasques encomanades.

Segon. Establir en la Plantilla de Personal eventual, els següents llocs de
treball:

1 - Responsable de Gabinet de l'Alcaldia, es proposa la senyora Marivi Soler
Valls, equiparable al Grup de Classificació C, Complement de Destí 22,
Complement Específic 1.450 punts.
2 – Responsable de protocol i comunicació,  pendent de nomenament,
equiparable al Grup de Classificació C, Complement de Destí 21.Complement
Específic 900 punts.
3 – Coordinador d'Actes i Esdeveniments, Gran Teatre i Joventut, es proposa
el senyor Armando Vila García, equiparable al Grup de Classificació C,
Complement de Destí 22.Complement Específic 1.450 punts.
Tercer.   Els funcionaris eventuals que ocupen els llocs de treball de què es

tracta seran donats d'alta en el Règim General de la Seguretat Social amb efectes
des de la data de constitució de la corporació, data des de la qual se'ls reconeixeran
drets econòmics.

Quart. Correspondrà a l'alcalde nomenar i cessar, lliurement, el personal que
haja d'ocupar cadascun dels tres llocs de treball de què es tracta.



          Els funcionaris eventuals cessaran automàticament, en tot cas, quan es
produïsca el cessament o expire el mandat de l'alcalde que els va nomenar.

Cinqué. Els nomenaments de funcionaris d'aquesta classe, el règim de les
seues retribucions i la seua dedicació es publicaran en el Butlletí Oficial de la
Província.
          Sisé. L'exercici d'un lloc de treball reservat a personal eventual no constituirà
mèrit per a l'accés a la funció pública o a la promoció interna.

Obert el debat, la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc,
manifesta que s'abstindrà i el Sr. Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista,
anuncia que votarà a favor perquè considera la distribució lògica.

L'Ajuntament en Ple per dèsset vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President,
els deu vots dels regidors presents del grup municipal popular i els sis vots dels
regidors presents del grup municipal socialista), dues abstencions (les abstencions
de les dues regidores del grup municipal Bloc) i cap vot en contra, ACORDA:

Únic. Aprovar la proposta anteriorment transcrita sobre designació i
nomenament del personal eventual.

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

            VIST I PLAU:
      L'ALCALDE,                                                           EL VICESECRETARI,

EN FUNCIONS DE SECRETARI,


