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A  la Ciutat de Xàtiva, a les 12 hores i 20 minuts del dia 29 de desembre de dos mil
huit, 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 per la interventora i pel vicesecretari, en funcions de
secretari, que actua a més com fedetària.

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

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

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 12, DEL 5 DE
DESEMBRE DE 2008

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 havia
estat distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta que el seu vot
serà en contra.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, diu que votarà a favor.
I no havent-se formulat més objeccions, per dènou vots a favor (el vot del Sr.

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, s'ACORDA:

Únic. Aprovar l'acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 5 de
desembre de 2008.

2n. EXP. NÚM.  832/2008 PER A L'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES DE TELEFONIA MÒBIL. APROVACIÓ
DEFINITIVA

Donat compte dels antecedents de l'expedient on consta que l'acord del Ple
de la corporació, de data 7 de novembre de 2008, per a la imposició i aprovació de
l'ordenança fiscal sobre l'aprofitament especial del domini públic per empreses de
telefonia mòbil, ha sigut exposat al públic mitjançant un edicte en el tauler d'anuncis
municipal, publicat en un diari regional i en el Butlletí Oficial de la Província del dia
11/11/2008, havent-se presentat una reclamació contra el mateix.

Vist que la Comissió d'Hisenda de data 23 de desembre de 2008 ha procedit
a l'estudi de la mateixa, i ha proposat la seua desestimació i per tant elevar a
definitiu l'acord d'aprovació inicial.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres presents,
ACORDA:
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Primer. Desestimar les al·legacions efectuades per María Teresa Arcos
Sánchez, en qualitat de directora de la mercantil REDTEL contra l'Acord Plenari
adoptat en sessió ordinària de data 7 de novembre de 2008.

Segon. Aprovar definitivament la imposició de la Taxa per Utilització Privativa
o Aprofitament Especial del Domini Públic Local per Empreses que presten serveis
de telefonia mòbil, d'aplicació a partir d'1 de gener de 2009.

Tercer. Aprovar definitivament l'Ordenança Fiscal reguladora de Taxa per
Utilització Privativa o Aprofitament Especial del Domini Públic Local per Empreses
que presten serveis de telefonia mòbil, per a la seua entrada en vigor i inici
d'aplicació a partir d'1 de gener de 2009.

Quart. De conformitat amb allò previst a l'apartat 4t de l'article 17 del
TRLRHL, es procedirà a publicar en el BOP el text íntegre de l'ordenança.

Cinqué. Comunicar el present acord als directors d'Àrea, a María Teresa
Arcos Sánchez, en qualitat de directora de la mercantil REDTEL, perquè en
prenguen coneixement i efectes.

3r. EXP. NÚM.  750/2008 PER A L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'APARCAMENT EN VIA PÚBLICA
PER A L'EXERCICI 2009. APROVACIÓ DEFINITIVA

Donat compte dels antecedents de l'expedient on consta que l'acord del Ple
de la corporació, de data 7 de novembre de 2008, per a la modificació de
l'ordenança fiscal reguladora de l'aparcament en via pública, ha sigut exposat al
públic mitjançant un edicte en el tauler d'anuncis municipal, publicat en un diari
regional i en el Butlletí Oficial de la Província del dia 11/11/2008, havent-se
presentat en el termini d'informació pública una reclamació contra el mateix.

Vist que la Comissió d'Hisenda de data 23 de desembre de 2008 ha acceptat
l'al·legació presentada i proposa la seua incorporació a la redacció final.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, diu que el seu vot serà en
contra perquè considera que la regulació de l'ORA no s'ajusta a les necessitats per
a les quals es va crear; no és intel·ligible que s'haja ampliat a zones sense influència
comercial; l'empresa que gestiona l'ORA abusa de la seua posició i l'equip de
govern sempre li dóna la raó; l'ORA deuria ajustar el seu horari al  dels comerços i el
pagament deuria ser per minut, s'hauria de pagar pel temps que realment s'usa,
sense que els problemes tècnics  siguen un problema, que més bé sembla un
pretext. Vol fer referència a l'ús abusiu de la grua perquè considera inadequat de la
grua que se’n porte vehicles que no han pagat el tiquet de l'ORA, sobretot en una
ciutat on abunden els aparcaments il·legals, i no retire els vehicles que estan
aparcats en zones prohibides o en zones per a passos de persones amb mobilitat
reduïda o carros de nadons, en aquests casos la grua no actua; manifesta que
l'equip de govern considera les al·legacions de l'empresa abans que les presentades
pels ciutadans i pels  comerciants.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista considera que l'ORA està
totalment desvirtuada, per ampliació de places d'aparcament i per prolongació a
zones no comercials; l'Ajuntament està per a defensar els interessos dels veïns i no
de les empreses. El seu vot serà en contra.

El Sr. Alcalde-President manifesta que el seu vot serà a favor.
L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i

els onze vots dels regidors del grup municipal Popular), nou vots en contra (els set
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vots dels regidors del grup municipal socialista i els dos vots dels regidors del grup
municipal Bloc) i cap abstenció, ACORDA:

Primer. Aprovar definitivament la modificació de l'ordenança fiscal reguladora
de l'aparcament en via pública, que queda redactat del tenor literal següent:

Ordenança fiscal reguladora de l'estacionament en via pública
“Art. 3r. Els preus vindran determinats en funció del temps que el vehicle

romanga estacionat dins de la zona delimitada a aquest efecte, d'acord amb les
tarifes següents:

TARIFES 2009
Període de temps en minuts Preu en €

Fins a 31 0,25
De 31 A 34 0,30
De 34 A 45 0,35
De 45 A 50 0,40
De 50 A 56 0,45
De 56 A 62 0,50
De 62 A 64 0,55
De 64 A 66 0,60
De 66 A 73 0,65
De 73 A 75 0,70
De 75 A 77 0,75
De 77 A 80 0,80
De 80 A 81 0,85
De 81 A 88 0,90
De 88 A 90 0,95
De 90 A 93 1,00
De 93 A 93 1,05
De 93 A 94 1,10
De 94 A 95 1,15
De 95 A 100 1,20
De 100 A 101 1,25
De 101 A 101 1,30
De 101 A 102 1,35
De 102 A 102 1,40
De 102 A 107 1,45
De 107 A 108 1,50
De 108 A 109 1,55
De 109 A 110 1,60
De 110 A 111 1,65
De 111 A 112 1,70
De 112 A 116 1,75
De 116 A 116 1,80
De 116 A 117 1,85
De 117 A 118 1,90
De 118 A 119 1,95
De 119 A 123 2,00

Els preus dels vehicles de residents en les zones delimitades i degudament
senyalitzades a aquest efecte, vindran determinades en funció del temps que el
vehicle romanga estacionat, d'acord amb els tarifes següents:

RESIDENTS                                   €
Matí 0,95
Vesprada 0,55
Dia sencer 1,50
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Anul·lació 1,70
Tan sols tindran la consideració de residents, aquells vehicles que estant

estacionats en les zones objecte d'aquesta ordenança, estiguen correctament
identificats com a tals, no sent motiu de reclamació la posterior presentació de la
mencionada identificació”.

Segon. De conformitat amb el que preveu a l'apartat 4t de l'article17 del
TRLRHL, es procedirà a publicar en el BOP el text íntegre de la modificació
proposada de l'ordenança fiscal per a l'exercici 2009, definitivament aprovada en
aquest acte.

Tercer. Comunicar el present acord als directors d'Àrea perquè en prenguen
coneixement i efectes.

4t. EXP. NÚM. 898/2008, PER A L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L'EXERCICI 2009 DE L'AJUNTAMENT, DE L'ORGANISME AUTÒNOM CONSELL
ESPORTIU I LA SOCIETAT ECONÒMICA MUNICIPAL PROEXA

Donat compte pel vicesecretari, en funcions de secretari general, de
l'expedient instruït per a l'aprovació del pressupost d'aquest Ajuntament per a
l'exercici 2009, el de l'Organisme Autònom Consell Esportiu i el de la Societat
Econòmica de propietat Municipal PROEXA SA, de conformitat amb allò que s'ha
preceptuat en els articles 162 i següents del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes,
de data 23 de desembre de 2008, del Pressupost General, integrat pel de la pròpia
entitat, el de l'Organisme Autònom Consell Esportiu i el de l'empresa municipal
PROEXA SA, per un import anivellat de 29.719.167,18 € en l'estat de despeses i
ingressos.

Vist que l'expedient ha sigut fiscalitzat de conformitat per la interventora.
Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Socialista, manifesta que el seu

vot serà en contra; es perd l'oportunitat que l'oposició aportació idees, igual que els
anys anteriors; només s'ha fet una Comissió Informativa; és fals que s'haja reduït la
despesa corrent; no és un pressupost per a època de crisi; s'incrementa la pressió
fiscal sobre el ciutadà; s'elimina la despesa corrent i es passa a inversió; no hi ha
voluntat de formalitzar contractes elementals com els de subministraments; no hi ha
recursos ordinaris per a inversió, tot es fa a càrrec de préstecs; la previsió de
finançament  d'inversions amb recursos propis és un mer maquillatge  per a passar
despesa corrent a inversió ; se segueixen els criteris d'anys anteriors i  l'únic ajust és
el dels ingressos urbanístics que ja no es produeixen; comparteix els criteris que es
complisquen els acords amb el personal però no que es paguen hores extres a
funcionaris amb horaris ordinaris i activitats extraordinàries; es congratula que els
acords no s'adopten sense fiscalització i espera que servisca perquè les il·legalitats
siguen reparades; acaba demanant al Sr. Alcalde que explicara quines seran les
línies d'aquest pressupost i que ho fera sense recórrer al passat.

A continuació Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista, diu que no
comparteix la recepta aplicada pel Partit Popular al pressupost de 2009 i que
consisteix a incrementar la pressió fiscal per damunt del IPC; no comparteix que es
gaste quasi el 90% del  pressupost en despesa corrent, com tampoc la ingent
quantitat que es destina a despesa financera, no aplicar cap tipus de mesures de
contenció de la despesa ni el d'aplicar mesures de reactivació de l'economia. El
pressupost és continuista i no pensa ni en la ciutat ni en els seus habitants; en els
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últims 8 anys s'ha gastat tant que la capacitat econòmica de l’Ajuntament està
esgotada; el capítol de personal i la despesa corrent s'ha multiplicat mentre que les
inversions o les amortitzacions s'han reduït; s'ha gastat a les mans plenes i ara no hi
ha reacció; les inversions no quadren ni tan sols després d'haver traslladat la
despesa corrent a inversió; no s'especifiquen les inversions que es van a escometre,
cada vegada es paguen més interessos que no aporten  res a la ciutat; acaba
manifestat que el seu grup ha tractat d'aportar idees però no se li ha permés ni atés.

Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Hisenda, manifesta que estem
davant d'un pressupost realista sobretot a nivell d'ingressos, que és la partida més
complicada; s'ha congelat la despesa corrent i també les retribucions dels membres
a òrgans col·legiats; s'han aportat 400.000 € de recursos propis a inversió; és un
pressupost seriós i realista per a una època de crisi, que ha sigut molt treballat i ha
tractat d'incorporar idees  sobre la base de la línia estratègica de l'equip de govern.

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, diu que desconeixen el
consens i la participació; és un pressupost d'emergència que marca les línies
mestres d'una acció política; eixes línies són les que el grup municipal Popular no és
capaç d'explicar; aquest pressupost és el resultat de la despesa desmesurada
d'anys anteriors; no s'han incrementat les inversions s'han traslladat crèdits de
despesa corrent; se segueix sense tenir ordenança de regularització d'espais
públics com Sant Domènec o Plaça de Bous; sol·licita que s'elimine del pressupost
l'assistència a Junta de Portaveus ja que considera que no serveix per a res i des
d'ara manifesta que no assistiran a cap Junta de Portaveus més; reitera el seu desig
que el Sr. Alcalde explique les línies mestres del pressupost des del punt de vista
polític.

Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista,  considera que la
tramitació del pressupost evidencia que prescindeix de la participació ciutadana; és
un concepte de pressupost que no comparteix; no s'ha fet defensa política del
pressupost;  no és un pressupost per a un moment de crisi ja que no s'aporta cap
solució als problemes actuals; reitera que és un pressupost d'emergència i sense
capacitat de reacció; la reducció en inversions entre el pressupost de l'any passat i
l'actual és alarmant.

A continuació intervé el Sr. Alcalde-President, manifesta que sabia el que des
de l'oposició s'anava a dir, ja que és el mateix any rere any; la gran part de
l'endeutament són subvencions o el préstec del Patrimoni Municipal del Sòl, sense
això l'endeutament de l’Ajuntament a penes supera els 8 milions d'euros; no hi ha
cap ajuntament de més de 20.000 habitants que tinga els comptes com els té
l'Ajuntament de Xàtiva; els interessos que es paguen es compensen amb els
interessos que es cobren, així l'endeutament es redueix dia darrere de dia; quan el
grup municipal Socialista governava  l'endeutament era molt superior, si el Partit
Popular haguera seguit amb el percentatge d'endeutament que consumia l'anterior
govern, al present moment li quedaria un marge de maniobra d'11 milions d'euros; el
pressupost es fa perquè els comptes quadren i es pague a tot el món; el pressupost
és una responsabilitat de l'equip de govern; el consens no és possible quan hi ha un
grup que governeu i els altres grups són oposició; les inversions que fa l'Ajuntament
de Xàtiva es preveuen a mesura que es produeixen les subvencions i els convenis;
els increments en les taxes vénen motivats pels dèficits dels serveis; en el servei del
fem no es recapta ni la meitat del cost; Xàtiva no es para. El  pressupost de 2009 és
el millor des de 1996, és el pressupost més treballat i perfecte, per això se sent
orgullós juntament amb el regidor; s'alegra que l'oposició no li vaja a aprovar el
Pressupost; si votaren a favor es preocuparia.
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L'Ajuntament enPle, per dotze vots a favor (el vot del Sr. 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 inicialment el Pressupost General de la corporació per a
l'exercici econòmic de 2009, i la plantilla de personal amb el següent resum
d'ingressos i despeses:

PRESSUPOST  CONSOLIDAT  2009

DESPESES
Pressupost
Ajuntament

Pressupost
Consell
Esportiu PROEXA

Pressupost
General

Deducció
Transferèn

cies
internes

Pressupost
Consolidat

C-I PERSONAL 8.923.773,34 40.419,37 8.964.192,71 8.964.192,71
C-II COMPRA DE BENS CORRENTS 11.974.173,72 705.800,00 13.470,00 12.693.443,72 12.693.443,72
C-III INTERESOS 544.090,43 40.000,00 584.090,43 584.090,43
C-IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.267.580,00 139.500,00 1.407.080,00 746.000,00 661.080,00
C-VI INVERSIONS 3.167.237,60 2.207.469,21 5.374.706,81 5.374.706,81
C-IX AMORTITZACIÓ PRÈSTECS 695.653,51 695.653,51 695.653,51

TOTAL DESPESES 26.572.508,60 845.300,00 2.301.358,58 29.719.167,18 746.000,00 28.973.167,18

INGRESSOS
Pressupost
Ajuntament

Pressupost
Consell
Esportiu PROEXA

Pressupost
General

Deducció
Transferèn

cies
internes

Pressupost
Consolidat

C-I IMPOSTOS DIRECTES 9.825.900,00 9.825.900,00 9.825.900,00
C-II IMPOSTOS INDIRECTES 1.005.200,00 1.005.200,00 1.005.200,00
C-III TAXES I ALTRES INGRESSOS 4.655.000,00 85.000,00 4.740.000,00 4.740.000,00
C-IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.517.800,00 759.500,00 8.277.300,00 746.000,00 7.531.300,00
C-V INGRESSOS PATRIMONIALS 828.500,00 800,00 2.301.358,58 3.130.658,58 3.130.658,58
C-VI VENDA D’IMMOBILITZAT 40.000,00 40.000,00 40.000,00
C-VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.090.688,60 2.090.688,60 2.090.688,60
C-IX VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS 609.420,00 609.420,00 609.420,00

TOTAL INGRESSOS 26.572.508,60 845.300,00 2.301.358,58 29.719.167,18 746.000,00 28.973.167,18

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARI

1. HABILITACIÓ NACIONAL
Denominació Grup Nivell Llocs
Secretari A1 30 1
Interventora A1 30 1
Vicesecretari A1 30 1

2. ADMINISTRACIÓ GENERAL
A) TÈCNICA
Tècnic A1 30 3
B) DE GESTIÓ A2 24 7
C) ADMINISTRATIVA
Administratiu C1 21 19
D) AUXILIAR
Auxiliar C2 18 22
E) SUBALTERNA
Cap d'Ordenances AP 14 1
Cap d'Ordenances C2 18 1
Ordenança AP 12 6
Conserge AP 12 3
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3. ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
A) TÈCNICA
Arqueòleg A1 26 1
Biòleg A1 26 1
Arxiver A1 25 1
Director de Museu A1 25 1
Arquitecte A1 29 1
Arquitecte A1 25 1
Psicòleg A1 25 2
Bibliotecari A1 25 1
Economista A1 30 1
Economista A1 29 1
Arquitecte Tècnic A2 24 3
Enginyer Tècnic A2 24 2
Topògraf A2 24 1
Tècnic de Biblioteca C1 22 1
Tècnic Jardiner C1 21 1
Assistent social A2 22 2
Educador Social A2 19 1
Operador Analista A2 24 1
Delineant C1 19 1
Tècnic Informàtica C1 21 3
Tècnic auxiliar Informàtica C2 18 1
Tècnic auxiliar de biblioteca C2 18 2

B) SERVEIS ESPECIALS
a) Policia Local i els seus auxiliars
Intendent Principal  A1 30 1
Intendent A2 25 1
Inspector A2 24 2
Oficial C1 21 5
Agent C1 21 48
Auxiliar Policia C1 21 1
b) Places de Comeses Especials
Tècnic de Promoció Lingüística A2 24 1
Tècnic de Protocol i Comunicació A2 24 1
Tècnic de Promoció Cultural C1 21 1
Tècnic de Turisme C1 21 1
Tècnic Auxiliar de Turisme C2 18 3
Encarregat d'Instal·lacions del Castell C2 18 1
Encarregat d'Instal·lacions i Activitats Culturals C2 18 1
Auxiliar d'Arxiu C2 18 1
Encarregat d'Instal·lacions i Activitats Esportives C1 21 1
Encarregat d'Instal·lacions i Activitats Esportives C2 18 1
Coordinador Esportiu C2 18 1
Coordinador d'Actes i Esdeveniments, Gran Teatre i Joventut A2 24 1
Inspector d'obres i Activitats C1  21 1
Inspector d'Obres i Urbanisme C1 19 1
Inspector d'Activitats  C1  19 1
Auxiliar d'Oficis Universitat C2 18 1
Personal de Custòdia i conservació AP 14 7
Personal de Custòdia i conserv. (Escorxador a extingir) C2 141
c) Personal d'Oficis
Jardiner Major C1 21 1
Jardiner Major C2 18 1
Capatàs BPU C2 18 1
Capatàs Cicle Hidràulic C2 18 1
Oficial Llanterner C2 18 3
Oficial Especialista C2 18 2
Oficial  C2 18 11
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Oficial Manteniment C2 18 2
Peó Medi Ambient C2 16 2
Conductor de Vehicles AP 12 3
Conductor de Vehicles C2 18 3
Lector de Comptadors (Escorxador a extingir) C2 18 1
Peó AP 12 29
Capatàs de Neteja C2 16 1
Netejadora AP 10   3

PERSONAL LABORAL FIX
Denominació Grup Nivell Llocs
Professor C. Luis Milán A1 22 18
Netejadora AP 10 2

PERSONAL EVENTUAL
Denominació Llocs
Responsable de Gabinet d'Alcaldia (a extingir) 1
Assessor de Protocol i Comunicació 1
Coordinador d'Actes i Esdeveniments, Gran Teatre i Joventut. (a extingir) 1

Segon. Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost, que tindran la mateixa
vigència que el Pressupost i la seua pròrroga legal, si és el cas.

Tercer. Continuar l'expedient pels tràmits administratius assenyalats en els
articles 168 i 169 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, per a
l'aprovació definitiva del Pressupost, mitjançant la seua exposició al públic en el
Butlletí Oficial de la Província, durant quinze dies, a fi que els interessats puguen
examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. El Pressupost es considerarà
definitivament aprovat si no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d'un mes per a resoldre-les.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les  tretze hores i deu    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 secretàri que done fe.

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

EL VICESECRETARI,




