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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i cinc minuts del dia cinc de maigl de 
dos mil huit, es reuneixen en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial i sota 
la presidència de l’alcalde-president, Alfonso Rus Terol,  els regidors indicats,   
a fi de celebrar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament 
convocada. 

 
La corporació està assistidaper l’interventor accidental i pel vicesecretari, , que 
actua a més com a fedetari. 

 
El Ple es constitueix favorablement per complir els assistents amb el terç del 
nombre legal dels seus membres, i assistir el president i el secretari en 
funcions. 
 
L’alcalde declara oberta la sessió, la qual es desenvolupa segons el següent 
ordre del dia: 
 
 1r. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 4, DEL 7 D’ABRIL 
DE 2008 
 
 De conformitat amb el que preceptua l’article 91 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, de 28 de 
novembre de 1986, l’alcalde-president pregunta si algun membre de la 
corporació ha de formular alguna observació sobre l’acta de la sessió anterior, 
que es va distribuir juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
 
 Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal bloc, manifesta que el seu 
vot serà en contra i Roger Cerdà Boluda, del grup municipal socialista, que 
votarà a favor. 
 
 Sense cap objecció, amb desset vots a favor (el vot de l’alcalde, els deu 
dels regidors presents del grup municipal popular i els sis vots dels regidors 
presents del grup municipal socialista), dos vots en contra (els dos vots de les 
regidores del grup municipal bloc) i cap vot en contra, s’aprova l’acta de 
referència corresponent a la sessió ordinària realitzada el dia 7 d’abril de 2008. 
 
 2n. EXP. NÚM. 88/2008, MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS 
DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE XÀTIVA 
 
 Atès que amb data 28 de gener de 2008 i de conformitat amb la 
Providència d’alcaldia, es va acordar la modificació de la relació de llocs de 
treball. 
 
 Atès que de conformitat amb la Providència d’alcaldia de data 28 de 
gener de 2008, amb data de 4 de febrer de 2008 es va emetre un informe de 
Secretaria i d’Intervenció referent al procediment que cal seguir i a la legislació 
que s’ha d’aplicar en el procediment de modificació de la relació de llocs de 
treball. Amb la mateixa data, es va emetre un informe de Secretaria, referent a 
la valoració dels llocs d’habilitació de caràcter estatal. 
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 Atès que l’esborrany de la modificació de la relació de llocs de treball es 
va negociar amb els representants dels empleats públics d’aquesta 
Administració, com consta en cadascuna de les actes de la Taula General de 
Negociació que apareixen en l’expedient, on s’incorporen les modofocacions 
següents. 
 Vista la retenció de crèdit de la partida 315.160.02, per un import de 
300.000 euros, destinada a atendre les obligacions econòmiques que es 
deriven de la modificació de la relació de llocs de treball. 
 Vist l’informe que ha emés la directora de l’àrea de règim interior amb 
data de 25 d’abril de 2008. 
 Vist el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, que regula el 
règim d’incompatibilitats de personal al servei de les administracions públiques. 
 Vist el dictamen de la Comissió informativa permanent de règim interior i 
seguretat de 25 d’abril de 2008. 
 Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal bloc, anuncia que el seu vot 
serà en contra perquè considera que l’expedient no s’ha portat de forma clara i 
no hi ha hagut participació de l’oposició; que s’ha fet amb tardança i que no 
s’aborden problemes importants , com són l’organització de la Policia Local, 
que manté sistemàticament  provisions mitjançant interins, cosa amb la que no 
està d’acord. 
 Seguidament, Roger Cerdà Boluda, del grup municipal socialista, 
evidencia la inexistència de valoració econòmica sobre el cost que suposarà la 
nova relació de llocs de treball; manifesta que no hi ha cap informe detallat, que 
sols existeix la retenció de crèdit, la qual cosa suposa una gran omissió, a més 
so hi ha un acord d’aplicació retroactiva; pregunta pel cost de la relació dels 
llocs de treball i sol·licita que l’assumpte quede sobre la taula fins que existisca 
un informe econòmic. 
 Pren la paraula José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos 
Humans, que manifesta que el Ple s’hauria de congratular de nou per un altre 
acord amb la conformitat dels sindicats, una cosa que no havia aconseguit 
ningú abans; pel que fa al tema econòmic, manifesta que aquest any s’estarà al 
límit de la retenció de crèdit sense superar-lo en cap cas. 
 Intervé novament, ja en el segon torn de paraula, Cristina Mª Suñer 
Tormo, del grup municipal bloc, que diu que després de 13 anys de govern, era 
responsabilitat del Partit Popular fer la relació de llocs de treball, la qual cosa 
suposa més un deure que u mèrit. No obstant això, continua, també és 
responsabilitat de l’equip de govern que existisquen de 70 a 90 persones 
contractades, sense cap tipus de procés selectiu; manifesta que no hi ha hagut 
unanimitat sindical i que es manté la precarietat laboral per a que hi haja 
funcionaris servils; insisteix en què no es treballa de manera adequada en 
matèria d’organització i de recursos humans. 
 Roger Cardà Boluda, del grup municipal socialista, considera que no se 
soluciona l’excés d’hores extres, la qual cosa, si se li afegeix el 
desconeixement de l’import de la relació de llocs de treball i el seu caràcter 
retroactiu des d’abril de 2007, col·loca l’expedient en una situació perillosa i, 
sobre tot, sense previsió; acaba la seua actuació manifestant que si no hi ha 
cap valoració econòmica, votarà en contra, ja que l’expedient està incomplet. 
 
 A les 12 hores i 30 minuts s’incorpora a la sessió Mª José Masip 
Sanchis. 
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 José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Règim Interior, acaba el 
torn d’intervencions manifestant que el bloc desconeix l’expedient i que pel que 
fa a la valoració econòmica, reitera el que ha dit anteriorment. 
 L’Ajuntament Ple, per dotze vots a favor (el vot de l’alcalde-persident i 
els onze dels regidors 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: 
 Primer. Aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de treball 
d’aquest Ajuntament, amb el detall que figura a l’expedient. 
 Segon. Adequar la plantilla de personal en congruència amb la 
modificació efectuada en relació amb els llocs de treball, segons els tràmits que 
estableix per a la seua aprovació l’article 126.3 del Real Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text Refós de les disposicions legals en 
matèria de règim local. 
 Tercer. Deixar sense efecte les compatibilitats reconegudes als 
treballadors públics d’aquest Ajuntament  abans de la data d’aprovació de la 
relació de llocs de treball, excepte si les compatibilitats concedides en virtut del 
que disposa l’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, les quals es 
mantindran vigents mentre acomplisquen els requisits que van servir per 
concedir-les. 
 Quart. Exposar al públic aquesta relació, durant un termini de vint dies 
hàbils que es contaran des del dia següent de la publicació de l’anunci 
corresponent al Butlletí Oficial de la Província de València. Durant els quals les 
persones interessades podran examinar-la i presentar les reclamacions al Ple. 
La modificació es considerarà aprovada definitivament si durant aquest temps 
no s’hi ha presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini 
d’un mes per tal de resoldre-les. 
 Cinqué. Una vegada s’haja aprovat definitivament la modificació, la 
relació de llocs de treball es publicarà íntegrament al Butlletí Oficial de la 
Província de València.  
 
 A les 12 hores i 35 minuts s’incorpora a la sessió Ana Francisca 
Sanhipólito Diego. 
 

3r.- EXP. NÚM. 102/2008, IMPLANTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA EN LES COMUNICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA 

 
Vist  l'escrit presentat pel grup municipal socialista, en el qual es 

contenen esmenes a l'acord plenari inclòs amb el número 4 en l'Ordre del dia 
de la sessió realitzada el dia 11 de febrer de 2008, sobre la implantació de 
l'Administració Electrònica en les comunicacions de l'Ajuntament de Xàtiva. 

Vista la proposta del regidor delegat de Modernització referent a 
l'esmena sobre l’accés a través d'Internet del contingut dels expedients, serà 
possible en el moment de la implantació del Projecte Modernit-Xat i amb les 
successives adaptacions per al compliment de la Llei 11/2007, de 22 de juny, 
d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

Pel que fa a l'esmena referida a la garantia d'accés dels regidors a la 
informació que forma part dels expedients inclosos en l'ordre del dia dels 
òrgans col·legiats, regulada en l'article 21 del Reglament Orgànic Municipal, 
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proposa afegir un segon paràgraf en l'apartat 8é d’aquest article 21, del 
següent tenor literal: 

“Els serveis administratius, sempre que siga possible tècnicament, 
facilitaran la informació a què es refereix l'article 15 del ROF, a les adreces de 
correu electrònic dels regidors o grups polítics municipals que sol·liciten la 
informació.” 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Règim Interior 
i Seguretat de 12 de març de 2008. 

Vist l'acord de l'Ajuntament Ple d'11 de febrer de 2008 pel que es va 
acordar modificar el Reglament Orgànic Municipal en diversos dels seus 
articles, amb la finalitat d'implantar, pel que fa al règim de convocatòries i 
remissió d'ordes del dia, actes i la resta de documentació relativa a les sessions 
dels òrgans col·legiats d'aquest Ajuntament, la utilització de les tècniques i 
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics a l'empara del que disposa l'article 
45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sobre el règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú, en relació amb 
els articles 70 bis de la Llei 7/1985 i 27, 28 i disposició addicional primera de la 
Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics. 

 
Obert el torn de paraula Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal 

bloc, manifesta que està a  favor de mesures que reduïsquen l'excés de 
consum de paper i que afavorisquen la comunicació electrònica; no obstant 
això, considera que aquest acord només busca perjudicar i dificultar l'accés a la 
informació dels grups de l'oposició; que no poden tardar 1 mes a accedir a les 
factures, que l'actitud de l'equip de govern és una burla cap a l'oposició, és una 
aventura, que els costarà molt la implantació de la mesura ja que el seu grup 
no facilitarà les coses; diu que com se’ls dificulta l'accés a l'obtenció de còpies 
també el seu grup dificultarà la notificació electrònica; acaba manifestant que 
no entén la modernització electrònica quan ara per ara se'ls obliga a copiar a 
mà documents en compte de facilitar fotocòpies. 

A continuació, Roger Cerdà Boluda, del grup municipal socialista recorda 
que va fer algunes esmenes de les quals s'ha arreplegat una; està a favor del 
procés de modernització però creu que s'està fent al revés, ja que els regidors 
no tenen mitjans; per responsabilitat diu que votarà a favor però desitja que 
siguen escrupolosos en el compliment de les normatives vigents; manifesta que 
es tracta d'un vot condicionat ja que en els pròxims tres mesos comprovarà el 
seu desenvolupament. 

Pren la paraula Marco Antonio Sanchis Fernández, regidor delegat de 
Participació Ciutadana, que manifesta que la mesura constitueix un pas 
endavant en el compliment de la Llei; que és un tema que ha d'anar a més i a 
millor; diu que no entén l'actitud del bloc en tractar-se d'una millora en la 
comunicació amb l'Administració que, a més, suposa una comoditat en l'accés 
a la informació. 

Intervé novament Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal bloc, que 
manifesta que la postil·la constant en l'acord que diu “sempre que siga possible 
tècnicament” significa, en realitat, “quan li done la gana al grup popular”; diu 
que l'actitud positiva es demostra facilitant l'accés a la informació; que aquest 
és un Ajuntament que funciona amb enorme imprevisibilitat; que amb aquesta 
mesura només es podrà accedir al que els tècnics tinguen en els seus 
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ordinadors. Conclou dirigint-se a l'equip de govern i manifestant que, en 
definitiva, al no necessitar el seu vot per a tirar endavant l'acord, faran el que 
creguen convenient. 

Roger Cerdà Boluda, del grup municipal socialista coincideix amb el 
senyor Sanchis Fernández en que es tracta d'un pas endavant, no obstant això, 
qüestiona el seu desenvolupament futur i la seua administració; considera 
lamentable que no es facilite el fotocopiat d'expedients; conclou manifestant 
que estarà expectant i vigilant per veure com es desenvolupa la mesura. 

Marco Antonio Sanchis Fernández, considera que l'actitud del bloc és 
autoexcloent. 

Acaba el torn d'intervencions l’alcalde-president, diu que es donarà la 
informació que s'haja de donar i que la mesura que s'implanta és, únicament, 
per agilitzar. 

L'Ajuntament Ple per dèneu vots a favor (el vot de l’alcalde-president, els 
onze vots dels regidors del grup municipal popular i  els set vots dels regidors 
del grup municipal socialista), dos vots en contra (els dos vots de les regidores 
del grup municipal bloc) i cap abstenció, ACORDA: 

Primer. Aprovar la proposta del regidor delegat de Modernització referida 
a l'esmena presentada pel grup municipal socialista i, en conseqüència, 
incorporar una nova modificació en  el Reglament Orgànic a les aprovades per 
acord plenari d'11 de febrer del 2008, consistent a afegir un segon paràgraf a 
l'apartat 8é de l'article 21, amb el tenor literal següent: 

“Els serveis administratius, sempre que tècnicament siga possible, 
facilitaran la informació a què es refereix l'article 15 del ROF, a les adreces de 
correu electrònic dels regidors o grups polítics municipals que sol·liciten la 
informació.” 

Segon.- Seguir amb el tràmit d'aprovació del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de l'Ajuntament de Xàtiva, i incloure-hi les 
modificacions acordades en els apartats del segon al sisé de la part dispositiva 
de l'acord plenari d'11 de febrer de 2008, i també la modificació prevista en 
l'apartat primer anterior. 

Tercer. Sotmetre l'acord a exposició pública durant trenta dies hàbils 
mitjançant un edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d'anuncis, en 
les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, a l'efecte d'al·legacions. 

Quart. Comunicar l’acord a tots els departaments municipals, regidories, 
i grups polítics de l'Ajuntament de Xàtiva.  
 

4t. EXP. NÚM.  163/2008, ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA 
PER CONCURRÈNCIA A PROVES SELECTIVES DE PERSONAL DE 
L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA 

 
Els regidors a qui s’ha fet referència anteriorment, que componen la 

Comissió informativa permanent de règim interior i seguretat, proposen per 
unanimitat al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord següent: 

Vist l'informe emés per la secció de Recursos Humans sobre la 
procedència d'aprovar l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la 
concurrència a proves selectives de personal de l'Ajuntament de Xàtiva. 

Vist que l’ordenança s’ha fiscalitzat de conformitat per la interventora. 
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa permanent 

d'hisenda i especial de comptes, de 28 de febrer de 2008.  
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Vist, també, el dictamen favorable de la Comissió informativa permanent 
de règim interior i seguretat, de 12 de març de 2008. 
 Roger Cerdà Boluda, del grup municipal socialista, pregunta si es 
cobrarà  per tal d’accedir a la borsa de treball, alhora que valora negativament 
que es tramite l'ordenança fiscal fora de termini. 
 Mª Isabel Molina Devesa, del grup municipal bloc, aclareix que només és 
per a processos selectius a funcionaris en què hi ha borsa de treball; manifesta 
que s'abstindrà. 
 L’alcalde-president diu que li pareix curiós que en la comissió votaren a 
favor per unanimitat i que ara s'abstinguen.  

L'Ajuntament Ple per dotze vots a favor (el vot de l’alcalde-president i els 
onze vots dels regidors del grup municipal popular), nou vots en contra (els set 
vots dels regidors del grup municipal socialista i els dos vots de les regidors del 
grup municipal bloc) i cap abstenció, ACORDA: 

Primer. Aprovar l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la 
concurrència a proves selectives del personal de l'Ajuntament de Xàtiva del 
tenor literal següent: 

 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
CONCURRÈNCIA A PROVES SELECTIVES DE PERSONAL DE 
L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA 

 
Article 1. Naturalesa i fonament 

 
Fent ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 
per l'article 108 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les  hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per concurrència a 
les proves selectives convocades per la corporació per a l'ingrés de personal al 
seu servei, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 
s'atenen al que prevé l'article 58 de la Llei 39/1988. 

 
Article 2. Fet imposable 

 
Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat administrativa desenvolupada 
amb motiu de la convocatòria i realització de proves selectives per a l’ingrés de 
personal al servei de l'Ajuntament de Xàtiva. 

 
Article 3. Subjecte passiu 

 
Són subjectes passius les persones físiques, que sol·liciten participar en la 
realització de les proves selectives per a l’ingrés de personal al servei d'aquest 
Ajuntament. 

 
Article 4. Quota tributària 

 
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa segons les 
classificacions de personal en grups i al tipus de proves selectives. 
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Article 5. Tarifes 
 
Les quotes es determinaran d'acord amb les tarifes dels epígrafs següents: 

 
Epígraf 1. Proves selectives funcionaris de carrera: 
 
  

Categoria 
 

 
Tarifa, en euros 

 Grup A/  50 
 Grup B/ 40 
 Grup C/C1 30 
 Grup D/C2 25 
    Grup E 20 

 
En cas que les proves del Grup C/C1 siguen per a l'ingrés en el cos de la 
Policia Local, s'aplicarà un recàrrec de 30 euros sobre la taxa establida. 

 
Epígraf 2. Proves selectives de personal temporal (bosses de treball): 
 
  

Categoria 
 

 
Tarifa, en euros 

 Grup A/  25 
 Grup B/ 20 
 Grup C/C1 15 
 Grup D/C2 10 
   Grup E   5 
 
Article 6. Meritació 

 
Es meritarà la taxa i naix l'obligació de contribuir quan l'interessat presenta  la 
sol·licitud per a participar en les proves selectives de què es tracte. 

 
Article 7. Ingrés 

 
Juntament amb la presentació de la sol·licitud de participació en les proves 
selectives, es presentarà una còpia del pagament que acredite que s’ha 
ingressat la quota corresponent a la prova que se sol·licita la participació. 
L'ingrés s’ha de  realitzar en el compte que es designarà en les bases 
específiques de cada convocatòria . 
 
Article 8. Exempció i Bonificació  
 
1. Estan exemptes del pagament de la taxa: 
 

− Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %. 
 
− Les persones que figuraren com a demandants d'ocupació durant el 

termini, almenys, d'un mes anterior a la data de convocatòria de proves 
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selectives d'accés als Cossos i Escales de funcionaris o a les categories 
de personal laboral convocades per l'Administració pública estatal en 
què sol·liciten la seua participació. Són requisits per al gaudi de 
l'exempció que, en el termini de què es tracte, no hagen rebutjat l’oferta 
d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte per una 
causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió 
professionals i que, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al 
salari mínim interprofessional. 

 
2. Gaudeixen d'una bonificació del 50 per cent els empleats que participen en 
processos de funcionarització i/o de consolidació d'ocupació així com els 
funcionaris que participen en processos de promoció interna. 
 
Article 9. Devolució 

 
Es tornaran les taxes que s'hagen exigit quan no es realitze el seu fet 
imposable per causes no imputables al subjecte passiu. 
 
Per tant, no es tornaran els drets d'examen  en els supòsits d'exclusió de les 
proves selectives per causa imputable a l'interessat, circumstància que haurà 
de constar en les bases de les corresponents convocatòries. L'exclusió per no 
complir els requisits o no aportar els documents exigits en la convocatòria, no 
donarà lloc a la devolució dels drets d'examen.  
 
En cas que procedisca el dret a la devolució de la taxa és l'entitat convocant qui 
ha de procedir al reconeixement d’aquest dret i dur a terme la posterior 
tramitació per al seu deute. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 

 
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publique al Butlletí 
Oficial de la Província, i romandrà en vigor fins que es modifique o es derogue 
expressament. 
 
 Segon. La Intervenció ha de seguir els tràmits reglamentaris per a 
l'aprovació d’aquesta. 

 
5é. EXP. NÚM. 145/2008 PER A L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 

DEL PRESSUPOST DE 2007 DE L'AJUNTAMENT I DEL CONSELL 
ESPORTIU. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE L'AJUNTAMENT I 
DEL CONSELL 

 
L'interventor-acctal, en compliment del que disposa l'article 193.4 del text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, dóna compte de la Resolució 
de l'Alcaldia número 189, de 2 d'abril del 2008, sobre la liquidació dels 
pressupostos de l'Ajuntament de Xàtiva i de l'Organisme Autònom Consell 
Esportiu, del tenor literal següent i del contingut de la qual queda assabentat 
l'Ajuntament Ple. 

 
Resolució de l'Alcaldia número 189 de 2008 

 9



“Confeccionat per l'Oficina Pressupostària la liquidació del Pressupost de 
l'exercici de 2007, tant el de l'Ajuntament com el corresponent a l'Organime 
Autònom Consell Esportiu, vist l'informe elaborat pel director de l'àrea 
Econòmcia Financera, en funcions d'Interventor-acctal., fent ús dels atribucions 
que m'estan conferides en el vigent Règim Local, en especial l'article 191.3 del 
text refós de la Llei reguladora dels hisendes locals, pel present RESOLC: 

PRIMER: Aprovar la liquidació del Pressupost Municipal de l'Ajuntament 
de Xàtiva de l'exercici de 2007, amb el resultat següent: 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2007 2006
1 Drets reconeguts nets ………………………... 31.570.836,94 34.090.651,97
2 Obligacions reconegudes netes …………….. 31.866.736,47 29.304.950,73
3 Resultat pressupostari (1-2) …………………. -295.899,53 4.785.701,24
4 Desviacions positives de finançament ……… 3.461.383,64 5.696.752,07
5 Desviacions negatives de finançament  
6 Despeses finançades amb romanent líquid 

de tresoreria ……………………………………
 

5.867.132,50 4.032.598,41
7 Resultat pressupostari ajustat  (3-4+5+6) 2.109.849,33 3.121.547,58

 
ROMANENT DE TRESORERIA 2007 2006
1 Fons líquits en tresoreria a fi d'exercici …….. 7.756.335,90 4.964.929,09
2 Deutors pendents cobrament a fi d'exercici 

…. 
14.674.049,99 16.487.628,24

3 Creditors pendents pagament a fi d'exercici 11.175.680,04 7.935.731,12
I Romanent de tresoreria total (1 +2 -3) ……... 11.254.705,85 13.516.826,21
II Saldos de dubtós cobrament ………………... 673.652,34 720.245,88
III Excés de finançament afectat ……………….. 8.946.598,90 10.660.439,23

IV 
Romanent de tresoreria per a despeses 
generals (I-II-III) ……………………………….

 
1.634.454,61 2.136.141,10

SEGON: Aprovar la liquidació de l'Organisme Autònom Consell Esportiu 
de l'exercici de 2007, amb el resultat següent: 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2.007 2006
1 Drets reconeguts nets ……………………………. 848.826,25 875.449,22
2 Obligacions reconegudes netes ………………… 840.613,59 822.341,86
3 Resultat pressupostari (1-2) ……………………... 8.212,66 53.107,36
4 Desviacions positives de finançament  
5 Desviacions negatives de finançament  
6 Despeses finançades amb romanent líquid de 

tresoreria 
 

7 Resultat pressupostari ajustat  (3-4+5+6) …... 8.212,66 53.107,36
 

ROMANENT DE TRESORERIA 2.007 2.006
1 Fons líquids en tresoreria a fi d'exercici ……… 109.557,38 123.544,11
2 Deutors pendents de cobrament a fi d'exercici 

.… 
25.287,69 27.401,42

3 Creditors pendents de pagament a fi d'exercici 
… 

87.208,43 116.996

I Romanent de tresoreria total (1 +2 -3) …………. 47.636,64 33.949,98
II Saldos de dubtós cobrament 0,00 0,00
III Excés de finançament afectat 0,00 0,00
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IV 
Romanent de tresoreria per a despeses 
generals (I-II-III) …………………………………..

 
47.636,64 33.949,98

En compliment del que estableix l'article 193.5 del text refós de la Llei 
d'hisendes locals, és remetrà una còpia de l’expedient a la Direcció General 
d'Administració Local i al Servei de Coordinació dels Hisendes Territorials. 

Done compte d'aquest decret al Ple de la corporació perquè en prenga 
coneixements i efectes. 

Ho mana i signa l'alcalde-president, a Xàtiva, 2 d'abril del 2008” 
 
Per l’interventor accidental es serveix una succinta explicació de la 

liquidació. 
Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal bloc, obri el debat 

manifestant que, amb aquest, són ja dos pressupostos que incompleixen  el 
principi d'estabilitat pressupostària; que està en contra de la forma de gestionar 
el pressupost de l'equip de govern i considera que haurien de prendre's més 
seriosament l'Ajuntament. 

A continuació Roger Cerdà Boluda, del grup municipal socialista, diu que 
hi ha un important superàvit fruit d'ingressos vinculats a la construcció, 
superàvit que no respon a una situació real; que s'ha tancat l'any amb un dèficit 
de 600.000 € que caldrà detraure del pressupost de 2008 cosa que, si 
absorbeix el pressupost, encara faltaran 600.000 €, la qual cosa deixarà 
algunes partides en una situació  molt complicada; afegeix que es gasta a 
mans plenes i sense cap mirament;  que la liquidació de l'any 2007 evidencia 
una premonició que s'advertia des de fa anys; afirma que cal prendre mesures i 
pregunta quines seran. 

 
I, no sense més intervencions, el  Ple: 
 
Queda assabentat del contingut de la resolució de l'Alcaldia. 
 
6é.- EXP. NÚM.  206/2008 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2/2008, 

DE SUPLEMENTS DE CRÈDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS, 
FINANÇADA AMB EL ROMANENT DE TRESORERA PER A DESPESES 
GENERALS 

 
Donat compte dels antecedents de l'expedient on consta Providència de 

l'Alcaldia que ordena l'obertura de l'expedient, així com la proposta del regidor 
d'Hisenda per a incrementar les partides que han suportat els majors imports 
del reconeixement de crèdits i per a atendre diverses despeses que no s’han 
previst en el pressupost, i el resum per partides del qual és el següent: 

 
Fun Eco R Nompartida Import
121 21300 R Administració general rmc maquinària i instal. 5.000,00
121 22000 R Administració general msa material oficina 5.000,00
121 22603 R Administració general. Defensa jurídica 25.000,00
123 22000 R Modernització admó msa material oficina 7.000,00
223 22104 R Protecció civil msa vestuari 5.000,00
422 22103 R Educació msa combustible – calefacció 18.000,00
423 22608 R Conservatori msa altres despeses especials 3.000,00
432 22608 R Foment. Altres despeses especials 7.000,00
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432 60102 R Foment. Despreniments talús castell 16.640,47
434 21300 R Enllumenat públic. Maquinària i instal·lacions 50.000,00
434 22100 R Enllumenat: energia elèctrica vies públiques 50.000,00
434 22110 R Enllumenat.msa energia elèctrica dependències 50.000,00
435 21000 R Parcs i jardins rmc infrastructura i bens 70.000,00
435 22800 R Parcs i jardins. Altres activitats de la funció 25.000,00
436 21000 R BPU. Infrastructura i bens naturals 135.000,00
436 22109 R BPU msa material tècnic i especial 15.000,00
441 22109 R CI aigua msa material tècnic i especial 10.000,00
441 22608 R CI aigua. Altres despeses especials 65.000,00
443 21200 R Cementiri rmc edificis 3.000,00
444 22900 R Medi ambient escola taller castell menor 35.000,00
444 62201 R Medi ambient rehabilitació casa la llum 280.635,81
451 22608 R Arxiu. Altres despeses especials 4.000,00
455 22608 R Fira i festes msa altres despeses especials 648.178,33
457 41100 R Consell esportiu transferències  40.000,00
464 22608 R Joventut msa altres despeses especials 2.000,00
751 22608 R Turisme. Altres despeses especials  60.000,00
total modificació del pressupost ………………………………… 1.634.454,61

 
Vist l'informe de l'interventor-acctal. sobre el procediment que s'ha de 

seguir i la legislació aplicable. 
Vist el dictamen favorable de la Comissió d'hisenda i especial de 

comptes, de data 24 d'abril de 2008. 
Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal bloc, manifesta que votarà 

en contra en entendre que s'està actuant, en matèria de gestió i execució del 
Pressupost, de forma fictícia des de fa temps. Considera que es traslladen 
factures per un import de 1.600.000 € d'un any a un altre, la qual cosa es veurà 
incrementat per les factures i certificacions d'última hora; que la major part del 
reconeixement és de Fira i Festes, la qual cosa considera una despesa 
abusiva. Explica, a manera d'exemple  de mala gestió, l'increment de 7.000 € 
en material d'oficina o el cas del Consell Esportiu, que se suplementa amb el 
que ja està gastat quedant-se de nou a zero. Conclou que tot allò que s'ha 
exposat, a més de mala gestió, és una il·legalitat. 

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista, diu que votarà en 
contra. Entén que l'única cosa que es fa és suplementar per a passar despeses 
del 2007 al 2008; que és la primera vegada que el romanent no pot pagar totes 
les factures; que es deixen d'aplicar  600.000 € de factures ja gastades; que es 
tracta d'una mala forma de gestionar diners públics. Acaba dient que li 
agradaria saber quines seran les fórmules de contenció de la despesa davant 
de la minoració d'ingressos urbanístics. 

Pren la paraula Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Hisenda, 
considera que és el mateix debat catastrofista de tots els anys; que les dades 
manen, que l'endeutament es troba dins dels paràmetres de la Llei d'hisendes 
locals, fins i tot molt  per davall; que la meitat de l'endeutament està vinculat  a 
convenis, que l'Ajuntament continua generant suficients ingressos per a 
atendre despeses i préstecs; que s'han  adoptat mesures com la reducció de la 
inversió quan hi ha excés de despesa corrent; que és la quarta legislatura de 
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govern popular i les dades econòmiques sempre han sigut favorables fins i tot 
en èpoques de desacceleració. 

Intervé Mª Isabel Molina Devesa, del grup municipal bloc, creu que és 
necessari que alguns regidors deixen de gastar al ritme que ho han fet; que cal 
prendre's seriosament temes com a serveis jurídics o compra de paper on 
s'evidencia una alarmant falta de control; que un exemple d'imprevisibilitat  és 
el servei de parcs i jardins on es calculen sempre crèdits a la baixa. 

Roger Cerdà Boluda, del grup municipal socialista, diu que no es pot 
parlar de resultat positiu quan el romanent no dóna per a pagar la despesa 
corrent; és la primera vegada que açò ocorre i és significatiu; reduir la inversió 
és el contrari del que s'ha de fer; reitera la seua preocupació  del que ocorrerà 
en un Ajuntament com aquest que  està molt pendent del desenvolupament 
urbanístic en un moment de desacceleració. 

Pren la paraula l’alcalde-president, diu que l'any 1995, quan governava 
el partit socialista, es devien 4'5 milions d'euros sobre un pressupost de 6 
milions, ara amb un pressupost de 24 milions d'euros es deuen 5'8, la qual 
cosa suposa una baixada de més del 60%; que l'Ajuntament de Xàtiva té un 
endeutament del 54% enfront del 110% que permet la llei; que l'any 2007, 
donada la cita electoral, va ser un any extraordinari en què es va reduir el 50% 
de l'endeutament nou pel que moltes xicotetes inversions van ser a despesa 
corrent; que l'Ajuntament té un sobrant de 14'44% d'estalvi net, sobrant que cap 
altre ajuntament de la seua grandària pot exhibir; que les mesures es van 
prendre en 2007 en confeccionar el pressupost per al 2008, reduint en més 
d'un milió d'euros els ingressos per llicències d'obres, són un exemple de gestió 
responsable; que, a més, enguany es regularitzarà el capítol II i es passarà a 
inversions factures que es col·loquen com a despesa corrent; que, com a 
exemple de solvència, l'Ajuntament té un 5'5 milions d'euros en actius 
financers. 

 
Després de la seua intervenció l’alcalde-president anuncia que en el 

futur presentarà una moció perquè l'Estat amoneste el finançament dels 
municipis ajustats als serveis i població reals. 

L'Ajuntament Ple per dotze vots a favor (el vot del l’ alcalde-president i 
els onze vots dels regidors del grup municipal popular), nou vots en contra (els 
set vots dels regidors del grup municipal socialista i els dos vots de les 
regidores del grup municipal bloc) i cap abstenció, ACORDAt: 

Primer. Aprovar la modificació del pressupost número 2/2008, per 
suplement de crèdits i crèdits extraordinaris per un import de 1.634.454,61 €, 
finançada mitjançant el romanent líquid de tresoreria, amb el següent resum 
per capítols: 

C II COMPRA DE BÉNS CORRENTS 1.297.178,33 
C IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS      40.000,00 
CVI INVERSIONS    297.276,28 
TOTAL MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1.634.454,61 
Segon.-  Exposar al públic aquesta modificació del pressupost, 

mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, durant el termini de 
15 dies hàbils, per al seu examen i presentació de reclamacions per part dels 
interessats, s’ha d'entendre definitivament aprovada si no s'han formulat 
reclamacions de la modificació pressupostària una vegada transcorregut el 
termini d'exposició pública. 
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Tercer. Notificar l’acord a l'Oficina Pressupostària per a la seua 
tramitació i efectes oportuns. 
 

7é. EXP. NÚM.  348/2008 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1/2008, 
DEL CONSELL ESPORTIU, PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS, FINANÇADA 
AMB EL ROMANENT DE TRESORERA PER A DESPESES GENERALS I 
INCREMENT D'APORTACIÓ PER L'AJUNTAMENT 

 
A proposta de la presidència del Consell Esportiu, s'ha iniciat l’expedient 

per a la modificació del pressupost, per un import de 87.636,64 €, que es 
finança mitjançant el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de 
l'exercici 2007 per un import de 47.636,64 €, i una aportació extraordinària de 
l'Ajuntament per un import de 40.000 €, els crèdits que cal suplementar 
corresponen a les partides que han suportat el major import en el 
reconeixement de crèdits de l'any 2007 i que a continuació s'expressen: 
 
Fun Eco R Nompartida Import 
4520 21200 R Admó. Gral. Manteniment i conservació 12.000,00
4520 22605 R Admó. Gral. Altre material especial 12.836,64
4520 22802 R Admó. Gral. Pujada al castell 1.000,00
4520 22803 R Admó. Gral. Mitja marató 1.000,00
4520 22804 R Admó. Gral. Escola estiu i curs natació 1.000,00
4520 22850 R Admó. Gral. Altres esdeveniments esportius 6.300,00
4521 21200 R Les pereres. Manteniment i conservació 13.500,00
Modificació del pressupost finançat amb romanent per a 
despeses generales …………………………………………………. 47.636,64

 
Fun Eco R Nompartida Import
4522 21200  Pavelló voleibol. Manteniment i conservació 11.700,00
4522 22605  Pavelló voleibol. Altre material especial 1.000,00
4523 21200  Pavelló Fco. Ballester. Manteniment i conserv. 1.100,00
4524 21200  Camp futbol Murta. Manteniment i conservació 5.700,00
4524 22605  Camp futbol Murta. Altre material especial 7.500,00
4525 21200  Camp Paquito Coloma.manteniment i conserv. 13.000,00
Modificació pressupost finançat amb aportació municipal 
……………………………………………………………… 40.000,00

 
Vist l'informe de la interventora delegada del Consell Esportiu sobre el 

procediment que s'ha de seguir i la legislació aplicable. 
Vist el dictamen favorable de la Comissió d'hisenda i especial de 

comptes, de data 24 d'abril de 2008. 
Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal bloc, manifesta que totes 

les despeses del Consell Esportiu es realitzen sense cap previsió i que es fa 
una mala utilització d’aquest. 

Roger Cerdà Boluda, del grup municipal socialista, diu que ocorre el 
mateix que amb l'assumpte anterior; hi ha un excés de despeses corrents i 
impossibilita d'atendre allò que s'ha gastat amb els propis ingressos; que hi 
haja  factures de manteniment  i conservació pendents de reconeixement és 
una falta de previsió enorme. 
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L’alcalde-president reitera que la gestió del partit socialista va ser 
nefasta mentre que la del partit popular és una de les més brillants de la 
província. 

L'Ajuntament Ple per dotze vots a favor (el vot de l’alcalde-president i els 
onze vots dels regidors del grup municipal popular), nou vots en contra (els set 
vots dels regidors del grup municipal socialista i els dos vots de les regidores 
del grup municipal bloc) i cap abstenció, ACORDA: 

Primer. Aprovar la modificació del pressupost número 1/2008, del 
Consell Esportiu, per suplement de crèdits per un import de 87.636,64 €, 
finançada mitjançant el romanent líquid de tresoreria i aportació de 
l'Ajuntament, amb el següent resum per capítols: 

C II COMPRA DE BÉNS CORRENTS 87.636,64 
TOTAL MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 87.636,64 
Segon.  Exposar al públic la modificació del pressupost, mitjançant la 

seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, durant un termini de 15 
dies hàbils, per al seu examen i presentació de reclamacions per part dels 
interessats. S’ha d’entendre definitivament aprovada la modificació 
pressupostària si una vegada transcorregut el termini d'exposició pública, no 
s’han formulat reclamacions. 

Tercer. Notificar l’acord a la Intervenció delegada del Consell Esportiu 
per a la seua tramitació i efectes oportuns. 
 

8é. EXP. NÚM. 434/2008, PROPOSTA PER A L'ADOPCIÓ DE 
MESURES DE CONSCIENCIACIÓ CIUTADANA EN REBUIG DE LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA 

 
Vist el dictamen de la Comissió informativa sociocultural, en sessió 

realitzada el 18 d'abril del 2008, del següent tenor literal: 
Yolanda Sipán, Regidor Delegada de Promoció Humana, dóna compte 

de la instància presentada per l'Associació XATEBA, en la que exposa: 
• Que un dels seus objectius és la lluita per la igualtat i contra la violència 

de gènere. 
• Que la Junta de l'Associació va acordar que s'adopte, com a mesura de 

conscienciació ciutadana i com a denúncia pública, penjar una banderola 
en el balcó de l'edifici del Centre Cívic “Ferroviària”, cada vegada que es 
produïsca un assassinat com a conseqüència de la violència masclista, 
amb un llaç negre en senyal de condol per les víctimes. 

La regidora proposa acceptar la proposta formulada per aquesta associació, 
tenint en compte que: 

• La violència de gènere no és un assumpte que afecte exclusivament a 
les dones, és un problema de tota la societat que ha de comportar una 
ferma condemna pública per a sensibilitzar a tota la ciutadania. 

• Els responsables polítics, com a representants dels ciutadans, han de 
mostrar la seua enèrgica repulsa davant d'aquest tipus d'atemptats 
contra els drets humans de les dones que, com a tals, han de ser 
considerats socialment intolerables. 

• És necessària la unanimitat de tots els grups polítics per combatre 
aquest alifac que pateix la nostra societat. 

A banda d’acceptar la proposta formulada per XATEBA, la Sra. Sipán 
proposa modificar-la en el sentit que la pancarta amb el llaç negre penge del 
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propi edifici de la Casa de la Ciutat, ja que tindrà més repercussió en la 
ciutadania. 

La Comissió municipal informativa permanent sociocultural, per unanimitat, 
dictamina proposar al Ple de la corporació l'adopció de l'acord següent: 

Primer. Acceptar la proposta realitzada per la regidoria de Promoció 
Humana, i, en conseqüència, aprovar penjar una pancarta en el balcó de 
l'edifici de la Casa de la Ciutat, cada vegada que es produïsca un assassinat 
com a conseqüència de la violència masclista, amb un llaç negre en senyal de 
dol per les víctimes, com a mesura de conscienciació ciutadana i denúncia 
pública per a combatre aquest alifac que pateix la nostra societat. 

Segon. Donar compte al Consell de la Dóna, perquè trasllade l’acord als 
seus integrants, així com a les regidories de Promoció Humana i Règim Interior, 
als efectes procedents. 

  
 Obri el debat Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal bloc, que 

congratula que hi haja consens i demana més diners a favor del Pla d'igualtat; 
prega que no es faça d'aquest assumpte política partidista. 

 Roger Cerdà Boluda, del grup municipal socialista manifesta que votarà 
a favor i que de la mateixa manera que la seua predecessora també es 
congratula de què existisca consens; s'alegra que aquest assumpte vaja al Ple  
i no a la Junta de Govern Local per a evitar debat, com es va fer amb el Pla 
d'oportunitats. 

 Intervé Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, regidora delegada de 
Promoció Humana, manifesta que és important que existisca consens;  explica 
que continua augmentant el nombre de morts a pesar de l'existència de la Llei, 
per la qual cosa considera que el Govern hauria d'aportar més recursos, 
especialment en Justícia; reconeix que la col·locació d'una pancarta no 
soluciona res, que es tracta d'una mera exclamació pública de rebutja i que cal 
invertir més en educació. 

 MªIsabel Molina Devesa, del grup municipal socialista, diu que la falta 
d'inversions en Justícia és competència de la Generalitat. 

 A continuació Roger Cerdà Boluda, del grup municipal socialista, diu que 
el govern socialista té una sensibilitat en matèria d'igualtat molt superior a la del 
partit popular; i considera que la Generalitat no està fent res. 

Acaba el debat Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, que assenyala que la 
culpa de la violència masclista no és de ningú en concret, si bé, el Govern 
d'Espanya té la responsabilitat d'administrar recursos, especialment econòmics. 

 L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres presents,  
ACORDA: 

Primer. Aprovar la proposta transcrita i, en conseqüència, ordenar la 
col·locació d'una pancarta en el balcó de l'edifici de la Casa de la Ciutat cada 
vegada que es produïsca un assassinat com a conseqüència de la violència 
masclista, amb un llaç negre en senyal de dol per les víctimes, com a mesura 
de conscienciació ciutadana i denúncia pública per a combatre aquest alifac 
que pateix la nostra societat. 

Segon. Donar compte al Consell de la Dóna, perquè trasllade l’acord als 
seus integrants, així com a les regidories de Promoció Humana i Règim Interior, 
als efectes procedents. 
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 9é. RESOLUCIONS D'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, a l'efecte 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 de l’alcalde-president: 

Números del 181 al 269 (corresponent al mes d'abril del 2008) 
  
De tot això, queda el Ple assabentat. 

 
  10é. DESPATX EXTRAORDINARI 
 
 No es van tractar assumptes fora de l'Ordre del dia. 
 
 11é. PRECS I PREGUNTES 
 
 Es van formular els següents precs i preguntes: 

 
 Mª Consuelo Angulo Luna, del grup municipal socialista, pregunta 

a Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'educació, sobre la distribució de línies i 
adscripció de col·legis en relació amb l'Institut d'Educació Secundària la 
Costera. 

 
Ramón Vila Gisbert, respon que les persones vinculades a la política han 

mal informat i han fet demagògia respecte d'això; diu que sempre ha lluitat 
perquè l'Institut d'Educació Secundària la Costera fóra específic de formació 
professional i que açò serà una realitat per a mitjans de 2009, que llavors serà 
quan es distribuirà tota la població entre  els Instituts d'Educació Secundària 
Josep de Ribera i Doctor Simarro; que s'està treballant amb la idea de 
recol·locar col·legis de Xàtiva i col·legis de pobles pròxims. Acaba manifestant 
que està treballant per aconseguir la màxima proximitat i la decisió última la 
tindrà el Consell Escolar. 

 
Mª Consuelo Angulo Luna, prega que es done la màxima informació 

possible. 
 

 Rafael Llorens Gosalbez, del grup municipal socialista  diu que la 
pedrera de Granitos Ordiñana, SL està treballant a pesar d'estar clausurada per 
l'Ajuntament, i pregunta quines accions s'han pres. 
 

L’alcalde-president informa que l'Ajuntament la va precintar i davant de 
la desobediència es va manar l'expedient a fiscalia, que està pendent de 
resolució judicial. 

 
Yolanda Esperanza Sipán Sarrión, regidora delegada de Medi Ambient 

explica que el passat 15 d'abril de 2007 va ser el forense ecotoxicòleg 
juntament amb el tècnic municipal. L'Ajuntament ha demanat auxili judicial i 
s'està a l'espera de l'informe del Ministeri Fiscal. 
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 Rafael Llorens Gosalbez, del grup municipal socialista, sol·licita 
l'informe de l’arquitecte municipal sobre la Plaça de Bous, el qual no es troba 
en l'expedient. 

Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, contesta 
que en la pròxima Comissió informativa ho exposarà i es discutirà. 
 
Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les catorze hores i vint  
minuts, alça la sessió.  De la qual estén aquesta acta que, amb el vistiplau 
de l’alcalde-president, autoritze amb la meua signatura, que com a 
secretari en done fe. 
 

VIST-I-PLAU: 
       L'ALCALDE,                                                     EL VICESECRETARI, 

EN FUNCIONS DE SECRETARI, 
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