ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EL DIA 25 DE JUNY DEL 2012.
Lloc: Saló de plens de l’Ajuntament
Data: 25 DE JUNY DEL 2012
Hora: 19:00
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: extraordinària
Assistents:
ALCALDE-PRESIDENT
EL SENYOR FRANCISCO TARAZONA ZARAGOZÁ
REGIDORS ASSISTENTS:
El senyor Salvador Silvestre Larrea
la senyora Maria Isabel Delgado Vila
la senyora Maria José Ruíz Esteban
El senyor Javier Moreno Coll
Senyora Mª Cristina Vázquez Tarazona
la senyora Beatriz Córcoles Navarro
El senyor José Vicente Tarazona Campos
El senyor José Luís Folgado Corretja
la senyora Raquel Argandoña López
El senyor Francisco José Ferriols Gimeno
El senyor Roberto Pascual Raga Gadea
la senyora Ana Lujan Tarín
El senyor José Luís López Galdón
la senyora Silvia Guerrero Cánovas
El senyor José Ángel Hernández Carrizosa
la senyora Raquel Orellano Gómez
El senyor Rafael Gómez Sánchez
la senyora Carmen Folgado Teresí
El senyor Rafael Gómez Muñoz
El senyor Bernat García Sevilla
Regidors/es absents:
cap
Secretària
Senyora Nieves Barrachina Lemos.
En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en el Saló de Plens de
l'Ajuntament, el dia 25 de juny del 2012, sent les 19:00 hores, es van reunir en primera
convocatòria els senyors regidors indicats, havent-hi excusat la seua assistència els igualment
marginats, Tot això sota la Presidència del Sr. Alcalde el senyor Francisco Tarazona Zaragozá,
assistit de la Secretària senyora Nieves Barrachina Lemos.

Declarat obert l'acte per la presidència, es passa a l'estudi i acord dels assumptes
consignats en l'Orde del Dia.

PRIMER.APROVACIÓ
L’AJUNTAMENT EXERCICI 2012.-

INICIAL

PRESSUPOST

GENERAL

DE

Elaborat el Pressupost Municipal d'este Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic
2012, junt amb els annexos i documentació complementària que preveu l’article 166 en relació
amb el 168 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
I considerant el que estableixen els articles 169 i 170 de la Llei abans referida, els
articles 112 i 113 de la Llei 7/85, que regula el procediment legal d’aprovació del Pressupost
Municipal, i el que preveuen els articles 90.1 de la Llei 7/85, i 126 i 127 del Text Refós 781/86.
Vistos els informes de la Intervenció Municipal de data 18 de juny del 2012.
El Ple per majoria absoluta del número legal de membres i amb el vot favorable dels
Srs/es, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Córcoles, Tarazona, Folgado, Argandoña,
Ferriols del PP i Sr. Alcalde; i amb l'abstenció del Sr. García de CM-COMPROMÍS; i amb el vot
en contra dels Srs/es, Raga, Lujan, López, Guerrero, Hernández, Orellano, Gómez PSOE i dels
Srs Folgado, Gómez d'EUPV va adoptar l'acord següent:
PRIMER: Aprovar inicialment el Pressupost Municipal únic per a l'exercici econòmic
2012, així com els annexos i documentació complementària el resum dels quals per capítols és
el següent:
ESTAT DE GASTOS
CAPÍTOL
1
2
3
4
6
7
8
9

CAPÍTOL
1

DENOMINACIÓ
OPERACIONS CORRENTS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
GASTOS FINANCERS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
OPERACIONS DE CAPITAL
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST DE GASTOS
ESTAT D'INGRESSOS
DENOMINACIÓ
OPERACIONS CORRENTS
IMPOSTOS DIRECTES

IMPORT
(EN EUROS)
11.936.731,68
7.065.836,14
314.700,00
973.247,00
1.528.621,20
12.020,24
1.800,00
336.600,00
22.169.556,26
IMPORT
(EN EUROS)
11.935.000,00

2
3
4
5

IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

6
7
8
9

OPERACIONS DE CAPITAL
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

395.000,00
3.236.950,68
3.503.305,64
2.529.500,00
0,00
567.999,94
1.800,00
0,00
22.169.556,26

SEGON: Aprovar les Bases d'Execució del referit pressupost.
TERCER: Deixar sense efecte les modificacions de crèdits núm. 14/2012/TRFS i
32/2012/TRFS, i a l'estar inclosos en els crèdits inicials del Projecte de pressupost que s'aprova
les quanties dels crèdits.
QUART: Publicar en el Tauler d'Edictes d'este Ajuntament i en el BOP durant el termini
de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions
davant del Ple.
QUINT: Inserir en el BOP el Pressupost municipal definitivament aprovat, resumit per
capítols, junt amb la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
SEXT: Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, es podrà formular
RECURS DE REPOSICIÓ, en el termini d’un mes, a comptar de la recepció d’esta notificació,
davant del mateix òrgan que ho ha dictat, segons el que preveu l’article 116 i següents de la Llei
30/1992, de 27 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú, segons la redacció donada per la Llei 4/1999. La falta de resolució del
recurs de reposició, transcorregut el termini d’un mes, a comptar de la seua presentació, tindrà
efecte desestimatori.
Contra la possible desestimació del recurs de reposició interposat, bé per acte exprés o
bé pel transcurs del termini d’un mes establert per a resoldre’l, i en el termini de dos mesos,
comptats a partir del dia següent a la recepció de la notificació del mencionat acte o resolució, o
des del fi del termini resolutori, l'interessat podrà interposar RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU davant del Jutjat/Sala del Tribunal Superior de Justícia contenciosa
administrativa de la ciutat de València/la Comunitat Valenciana, segons el que disposa l’article
46.1 i 3 de la llei 29/2998, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa. Una vegada
transcorregut el termini sense que s'haja interposat recurs, l’acte quedarà ferm i no serà
impugnable.
En tot cas, l'interessat podrà interposar directament recurs contenciós administratiu
sense previ recurs administratiu de reposició, en el termini de dos mesos, a comptar de
l'endemà a la recepció de la notificació del present acte o resolució.
Podran interposar tal recursos els que tinguen la condició interessats segons l’article
170.1 del RDL 2/2004 i pels motius que es relacionen en l’apartat 2 de l'esmentat article del
referit text.
SÈPTIM: Del pressupost general definitivament aprovat, junt amb la plantilla de
personal i la relació de llocs de treball, es remetrà una còpia a l'Administració de l'Estat i de la
Comunitat Autònoma respectivament dins del termini reglamentari i als efectes pertinents.

SEGON.- ACORD RELATIU A L'APROVACIÓ INICIAL PLANTILLA DE
PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL EXERCICI 2012.
Vista la proposta formulada per la Regidoria de Personal en data 19 de juny del 2011
sobre aprovació de la Plantilla i RPT per a l'exercici 2012.
Vist que en Taula Conjunta de Negociació de personal funcionari i laboral en diferents
sessions celebrades al maig i juny es va negociar la Plantilla i Capítol I del Pressupost per al
2012.
Donat compte de l'actual plantilla de personal d'este Ajuntament, exercici 2012, i donat
compte de la relació de llocs de treball del personal al servei d'este Ajuntament per al mateix
exercici econòmic.
Considerant allò que s'ha disposat pels articles 90 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18
d'abril, del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i la LPGE per
al 2011 i a la vista de l'informe jurídic del Vicesecretari de data 24 d'abril del 2012.
El Ple per majoria absoluta del número legal de membres i amb el vot favorable dels
Srs/es, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Córcoles, Tarazona, Folgado, Argandoña,
Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb l'abstenció dels Srs/es, Raga, Lujan, López, Guerrero,
Hernández, Orellano, Gómez PSOE i dels Srs Folgado, Gómez d'EUPV i del Sr. García de CMCOMPROMÍS va adoptar l'acord següent:
PRIMER.- Aprovar la relació de llocs de treball i la plantilla de personal d'este
Ajuntament de l'exercici 2012, que s'unix com annex a este acord.
SEGON.- Aprovar la rectificació d'errors materials de la Relació de Llocs de Treball
relatives al nivell de C.D. del lloc d'Intendent Principal i l'horari dels llocs de Telefonista.
TERCER.- Aprovar les següents modificacions de la RPT:
1.- Llocs de treball denominats “Coordinador d'Esports” i “Encarregat de compres i magatzem”
Se suprimix el lloc de “Coordinador d'Esports” i es manté el de “Encarregat de compres
i magatzem”, ocupat en a l'actualitat pel titular del primer. Es modifiquen les retribucions del
“Encarregat de compres i magatzem”, que passaran a ser les de “Coordinador d'Esports”, que
són les que actualment percep.
2.- S'amortitzen els següents llocs de treball:
FUNCIONARIS
23... Administrativa (María Ribera García)
116…Conductor Vehic. Oficial (Enrique Campos)
114…Inspector d'Activitats (Miguel Navarro)
9…Tècnic Ad. General (Vacant)
17…Tècnic Mig Patrimoni i Turisme.

LABORALS
95…Auxiliar d'Arxius i Biblioteca
194…Conserge
151…Operari de Serveis Múltiples
3.- Configuració de llocs de Segona Activitat:
Llocs 52, 53 i 56, Agents de la Policia Local, passa a Segona Activitat, amb les funcions
que s'assenyalen en l'informe de la Direcció de la Policia Local, que s'acompanya al present.
Lloc 42, Oficial de la Policia Local, passa a Segona Activitat, amb les funcions següents:
Inspecció de Medi Ambient i Serveis Públics
Inspecció i informes sobre denúncies veïnals en eixa matèria.
Inspecció sobre el grau de compliment i eficàcia dels diferents serveis públics.
Secretari expedients sancionadors de l'Àrea de Medi Ambient.
Tramitació d'expedients propis de la dita Àrea o Departament.
Altres tasques administratives que se li encomanen en la dita Àrea.
4.- Telefonistes:
Llocs 225 A 231, ambdós inclusivament. Es modifica el seu horari de treball, que
passarà a 37'5 hores.
5.- Adequació de factors de valoració:
Lloc 223, s'afigen en la valoració de les seues retribucions complementàries els factors
de nocturnitat, festivitat i tornicidat, a fi d'adequar-les a la prestació real de les seues funcions
consistents en el torn denominat 7x7, i sense perjuí que se li puga adscriure conjunturalment a
altres dependències on puga ser necessari.
QUART.- No aplicar increment retributiu tal com preveu la Llei de Pressupostos
Generals de l'Estat per al 2011 PRORROGATS PER AL 2012, i no aplicar als Òrgans de Govern i
personal de confiança cap increment.
QUINT.- Publicar el present acord d'aprovació inicial en el Tauler d'Edictes d'este
Ajuntament i en el BOP durant el termini de 15 dies hàbils, durant les quals els interessats
podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. La Plantilla i RPT es consideraran
definitivament aprovats si durant l'esmentat termini no s'hagueren presentat reclamacions, en
cas contrari el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les. Una vegada aprovat
definitivament, publicar la plantilla i la RPT íntegrament en el BOP i remeta's còpia a
l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma.

I no havent-hi més assumptes que tractar per l'Alcalde s'alça la sessió a les 22,05 hores
que com a Secretaria done fe.

