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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores quinze minuts del dia set de gener de dos
mil onze, es reuneixen en 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 ordinària 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 desenvolupa conforme al següent
ORDRE DEL DIA:

1r. EXP. NÚM. 1030/2010, PER AL COMPLIMENT DE LES PREVISIONS
CONTINGUDES EN EL DECRET 191/2010, DE 19 DE NOVEMBRE DEL
CONSELL, RESPECTE  DEL REGISTRE MUNICIPAL D'INTERESSOS

Es dóna compte dels antecedents que es troben en poder de l'expedient de raó i, en
particular, del següent:

I. En data 28 de setembre de 2009, i a requeriment del Ple, la Secretaria
General va emetre un informe en relació amb l'aplicació de la DISPOSICIÓ
ADDICIONAL NOVENA del Reial del Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de
juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Sòl que venia a
modificar la  Llei Reguladora de les Bases del Règim Local introduint una
successió de tècniques que tenen com a denominador comú l'habilitació de
mitjans tendents a millorar l'accés ciutadà als instruments relacionats amb
l'urbanisme, fent d'ells un marc més transparent i participatiu.

En particular, la reforma va introduir la inclusió d'una nova DA5ª, Règim
d'incompatibilitats i declaracions d'activitats i béns dels Directius locals i un
altre personal al servei de les entitats locals.

L'informe emés al seu dia per la Vicesecretaria, concloïa assenyalant que,
des del punt de vista de la protecció de dades de caràcter personal, la dicció
empleada pel legislador en regular el principi de qualitat, va ometre
l'establiment de les precises pautes que orientaren l'Administració, en la més
encertada interpretació i enteniment dels conceptes jurídics indeterminats que
conformen el sub principi de pertinència, que la imprecisa terminologia que
refereix a les dades “adequats”, “innecessaris” i “no excessius” (suficients)
dista molt de ser un model de perfecció jurídica i que, amb vista a mantenir la
seguretat jurídica recomanable, s'aconsellava esperar que l'Estatut municipal
a què fa referència l'article 75.7 LBRL desenvolupe la forma en què les dades
que es troben en poder del Registre Municipal d'Interessos han de veure la
llum pública; o bé, que el Reglament Orgànic Municipal s'erigira en
l'instrument que, en la mesura que siga possible, articulara el procediment en
què s'ha de pautar, canalitzar i acomodar l'adequat accés, a la informació
amb dades personals sotmeses a tractament.
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II. Amb data 19 de novembre de 2010 va ser aprovat el Decret 191/2010, del
Consell, pel qual es regulen les declaracions d'activitats i de béns dels
membres de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana, Decret que
es dicta en desplegament de l'article 131 de la Llei 8/2010 de Règim Local
Valencià.

En aquest Decret, per a l'aplicació del qual s'ha de prendre en consideració
l'article 75.7 de la Llei de Bases de Règim Local, abans al·ludit, i l'apartat 5.2
de la Disposició Addicional Segona de la Llei 7/2007, de l'Estatut de l'Empleat
Públic, s'ordena l'aprovació, en seu plenària, d'un nou model de declaracions
d'activitats i de béns adaptat a la vigent normativa, així com el seu
emplenament a càrrec dels edils i la seua publicació en el BOP.

III. El Servei d'Assessorament i Assistència als Municipis, de la Diputació
Provincial de València, va emetre en data 14 de desembre de 2010, un
informe referit a l'aplicació i abast de la meritada normativa  que desenvolupa
minuciosament el procedir que la Llei imposa a l'Ajuntament en aquesta
matèria.

Vist l'informe de 22 de desembre de 2010, de la Vicesecretaria de
l'Ajuntament, respecte de l'aplicació del Decret 191/2010.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior i Seguretat
Ciutadana.

Obert debat, Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal  Bloc, manifesta
estar a favor de la seua aplicació. Recorda que ja va sol·licitar que es donara
publicitat al registre d'interessos. Afegeix que queda pendent definir la publicitat
mitjançant web. Veu positiu que els càrrecs públics facen públics els seus béns i
interessos. Reitera la conveniència que es faça públic en el web.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista també manifesta estar a
favor, ja va presentar una moció en què ho sol·licitaven. Ha passat molt de temps
s'opta per la possibilitat més restrictiva però vota a favor.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, ACORDA:
Primer. Aprovar el nou model de declaracions de béns i d'activitats dels

membres de la corporació, subjecte a les determinacions del Decret 191/2010, del
Consell, pel qual es regulen les declaracions d'activitats i de béns dels membres de
les corporacions locals de la Comunitat Valenciana, d'acord amb les recomanacions
efectuades pel Servei d'Assessorament i Assistència als Municipi, de la Diputació
Provincial de València, en el seu informe de data 14 de desembre de 2010.

Segon. Ordenar als serveis tècnics de la Secció de Modernització de
l'Ajuntament la confecció del pertinent model, d'acord amb les esmentades
recomanacions constants en el també esmentat informe.

Tercer. Que es notifique als membres de la corporació l'obligació de prestar
nova declaració de béns i activitats, ajustada al model aprovat, abans d'1 de març
de 2011.
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Quart. Que s'ordene als serveis de la Secretaria General la publicació de les
dades consignades, amb les excepcions a què fa referència l'informe del Servei
d'Assessorament i Assistència de la Diputació, abans de 31 de març de 2011.

2n. EXP. NÚM. 1036/2010, COMPLIMENT DE LA LLEI DE MESURES DE
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en el qual consta informe
conjunt de la interventora i del tresorer municipal de data 30 de desembre de 2010
sobre el compliment de la Llei/15 per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat, de tenor literal següent:

“de conformitat amb el que estableixen els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de
5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
s'emet el següent informe,

ANTECEDENTS

PRIMER. El que disposa el següent informe, és d'aplicació a tots els
pagaments efectuats com contraprestació en les operacions comercials entre
empreses i l'Administració d'aquesta entitat Local, de conformitat amb el que
disposa la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Així, segons estableix l'article 200.4 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Públic, l'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins
dels trenta dies següents a la data d'expedició de les certificacions d'obres o dels
corresponents documents que acrediten la realització total o parcial del contracte.

En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració haurà
d'abonar al contractista els interessos de demora així com la indemnització pels
costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.

No obstant això, s'ha d'estar al que disposa la Disposició Transitòria Huitena
de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, que estableix
una aplicació progressiva d'aquests terminis per al pagament previstos en l'article
200.4 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic.

SEGON. S'acompanya un informe en compliment de les previsions de la Llei
15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada entitat Local, que
inclou el número i quantia global de les obligacions pendents amb una antiguitat
superior a cinquanta-cinc dies.

TERCER. Sense perjudici de la seua possible presentació i debat en el Ple de
l'Ajuntament, aquest informe haurà de remetre's, en tot cas, als òrgans competents
del Ministeri d'Economia i Hisenda i a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma
de València que té atribuïda la tutela financera de l'entitat Local.
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LEGISLACIÓ APLICABLE

− Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.

− Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

A la vista d'això, aquesta Tresoreria i Intervenció, de forma conjunta emeten
el següent,

INFORME

  1. Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l'entitat Local, en la
qual s'especifica el número i quantia de les obligacions pendents a què fa referència
la Llei 15/2010 classificades per anys, dades totes elles referenciades a 20 de
desembre de 2010:

Any Número Import

1993 3 33.621,94.
1994 5   5.373,56.
1995 22   7.819,19.
1996 18   3.767,54.
1997 12 17.207,24.
1998 12   2.487,91.
1999 16   4.465,00.
2000 20   4.881,91.
2001 10   4.452,33.
2002 11   3.860,97.
2003 10   3.065,17.
2004 13   4.492,22.
2005 14   3.716,78.
2006 20 76.988,33.
2007 23 28.420,94.
2008 38 70.514,69.
2009 207        1.426.018,34.
2010. 897        4.083.985,72.

2. Respecte a les factures en què han transcorregut més de tres mesos des de la
seua anotació en el registre de factures i no han sigut aprovades, detalle a
continuació una relació de les factures de l'entitat Local, en la qual s'especifica el
número i quantia de les factures pendents a què fa referència la Llei 15/2010
classificades per anys, dades totes elles referenciades a 20 de desembre de 2010:

Any Número Import

2008 5 174.624,87.
2009 7   99.945,21.
2010. 752         1.033.775,18.
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3.Proposar l'inici d'expedient de prescripció d'obligacions anteriors a l'exercici 2004 i
la seua consegüent baixa en la comptabilitat.”

Obert debat, Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta
que no entén com en l'informe es fa proposta de prescripció de deutes  però res es
diu de les conseqüències de l'incompliment de pagament en què afecta els
consegüents interessos de demora. Pregunta que les mesures es van a adoptar per
evitar retards en el pagament de factures. Recorda que a allò que s'ha exposat en
l'informe s'uneix la situació de les factures que existeixen però que no estan
registrades. Proposa que s'impose i s'exigisca la responsabilitat directa  del regidor
que ordena una prestació i després no registra les factures.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que en el Ple del
pressupost ja va anunciar que l'import de factures pendents era més d'un milió
d'euros. Ara s'evidencia que aquest import supera els 4 milions d'euros (6'8 milions
són dels últims tres anys). La situació demostra  que es fan  trampes constantment  i
maquillen les liquidacions i que els patidors són els proveïdors de l'Ajuntament.
Pregunta com es pensa solucionar  la situació.

El Sr. Alcalde-President diu que la intervenció del Grup Socialista  demostra
que no sap del que parla; cap de les empreses que treballen per a l'Ajuntament ha
reclamat interessos ni desitja deixar de treballar; l'Ajuntament ha gestionat 45
milions d'euros en 2010 i el que té pendent de pagament és un 12% que, qualsevol
empresa, paga a 90 o més dies. El passat exercici es van pagar 32 milions d'euros.
En l'actual retard ha influït la cancel·lació de pòlisses a  31 de desembre, dictada per
Decret Llei, si bé, cal assenyalar que les operacions de tresoreria en data de hui
estan disponibles en la seua totalitat fins a 2,5 milions d'euros.

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, manifesta que
l'administració no pot pagar més enllà de 30 dies, la Llei contra la morositat pretén
evitar ajornaments. Repeteix la seua pregunta sobre previsió de reclamació sobre
interessos moratoris i sobre la previsió pressupostària per a pagar interessos.
També pregunta  sobre les factures que es troben en calaixos i no accedeixen al
registre.

Roger Cerdá Boluda, del Grup Municipal Socialista manifesta que no es pot
dir que es paga a 45 dies quan les dades diuen el contrari. Desitja saber com es van
a liquidar les factures, amb càrrec a quin pressupost. La realitat que el seu grup
trasllada no és alarmista sinó real.

El Sr. Alcalde-President diu que no pot pressuposar-se que vagen a haver-hi
reclamacions d'interessos; l'expedient de prescripció determinarà si les factures
anteriors s'han de pagar o estan prescrites. A l'Ajuntament de Xàtiva se li deuen 16'6
milions  d'euros. L'Ajuntament ha donat compliment a una obligació que molts altres
ajuntaments no han realitzat.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat i sense debat previ, ACORDA:
Primer. Quedar assabentat de l'informe conjunt presentat per la Intervenció i

la Tresoreria Municipal sobre el compliment de la Llei/15 per la qual s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat.

Segon. Notificar el present acord, d'acord amb l'article 4  de la Llei 15/2010 de
5 de Juliol pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les



7

operacions comercials, als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i,
en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d'acord
amb els seus respectius Estatuts d'Autonomia, tinguen atribuïda la tutela financera
de les entitats locals.

6é. DESPATX EXTRAORDINARI

6é.1. MOCIÓ “IN VOCE” PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL “BLOC”

Cristina M. Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc,  sol·licita  que el Ple
adopte acord en el sentit que s'estudie la situació de les factures que presenten
diferència entre la data d'emissió i la data de registre en l'oficina pressupostària de
l'Ajuntament i que, si és el cas, s'atribuïsca  la responsabilitat per desajustos a
l'alcalde.

El Sr. Alcalde suggereix que es realitze prèviament un estudi a fi de poder
adoptar, si és el cas, l'acord més convenient.

I vist açò, el Ple, per unanimitat i sense debat,  ACORDA:

Únic. No declarar la urgència de la moció “in voce” presentada per Cristina M.
Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc i sol·licitar que s'amplie informació respecte
d'això.

7é. PRECS I PREGUNTES

Es realitzen els següent precs i preguntes:

• Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc, reitera a M. Emilia Soro
Perona, regidora delegada del Conservatori Professional de Música Luis Milán la
pregunta, pretèritament formulada, en relació amb el document entregat des del
conservatori sobre acceptació de les taxes per matriculació aprovades per
l'Ajuntament i renuncia a l'exercici d'accions.

M. Emilia Soro Perona, respon que es desconeix d'on ha eixit  i pregunta si les
cartes de queixa que s'han repartit entre l'alumnat han eixit del Grup Municipal
Bloc.

Cristina María Suñer Tormo, replica que en el Conservatori es diu que ningú ha
redactat la carta difosa i que el document de queixa no l'ha fet el Bloc.
L'Ajuntament ha fet les coses malament i ha sigut incapaç de corregir, bastava
amb haver sigut diligents i treballar en la modificació de les tarifes del
Conservatori.

M. Emilia Soro Perona diu que bastava d'haver demanat  l'expedient per a tindre
tota la informació i que, malgrat tot, la matrícula d'enguany ha sigut superior a
tota la resta.

• Sr. Joan Josep Garcia Terol, del Grup Municipal bloc, pregunta al regidor de
Règim Interior, el senyor José Antonio Vidal Piquer, si els funcionaris que van
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eixir en la cavalcada de Reis cobraran  hores extres o cobraran de l'empresa, a
la qual cosa aquest contesta que respondrà en la següent sessió.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les   tretze hores cinc 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 en funcions que done
fe.

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

EL VICESECRETARI,


