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A  la ciutat de Xàtiva, a les 12 hores 10  minuts del dia 30 de març de dos mil dotze,
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 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 desenvolupa conforme al següent
ORDRE DEL DIA:

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 3, DEL 2 DE MARÇ DE
2012

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

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís sol·licita
que el punt número 2 de l'ordre del dia, les tres parts perfectament diferenciades de
què es compon el seu enunciat, es tracten de forma separada.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, sol·licita que s'especifique
en la pregunta que li va formular a la regidora M. Emilia Soro Perona, en la sessió
l'acta de la qual ara s'aprova, quants tikets es van repartir i quants se’n  van gastar
en la campanya de Nadal.

No havent-se formulat més observacions, per unanimitat dels vint-i-un
membres s'aprova  l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada
el dia 2 de març de 2012.

2n. EXP. NÚM. 237/2012 ACTUACIONS DINS DE LES OBLIGACIONS
ESTABLERTES PEL RDL 4/2012. DACIÓ DE COMPTE DE LA RELACIÓ DE
CREDITORS A 31 DE DESEMBRE DE 2011 PENDENTS DE PAGAMENT,
APROVACIÓ DEL PLA D'AJUST I APROVACIÓ  DEL RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS

La interventora informa que l'aplicació de “RDL 4/12, de 24 de febrer, pel qual
es determinen obligacions d'informació i procediment per a establir un mecanisme
de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals”, d'ara en avant
RD 4/12, afecta el propi Ajuntament, l'organisme autònom Consell Esportiu i la
societat de capital íntegrament municipal PROEXA SA, i ha suposat per a
l’Ajuntament l'obertura de tres expedients:
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• Exp. 225/2012 per a la certificació d'obligacions pendents de pagament, tant de
les aplicades a pressupost com dels pendents d'aplicar.

• Exp. 92/2012 per a l'aprovació de del reconeixement extrajudicial de crèdits, per
les operacions pendents d'aplicar a pressupost, de l'Ajuntament i del Consell
Esportiu, i que consten en la relació Certificada al ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques.
D'acord amb el que estableix l'art. 10.5 del RDL 4/12, aquest reconeixement es
finança en la seua totalitat amb càrrec a l'operació d'endeutament, i per tant està
condicionat a la seua autorització.
Així mateix i tenint en compte que la certificació pot contindre errors, i que per a
esmenar-los el ministeri obrirà l'aplicació, i que durant els cinc primers dies hàbils
d'abril i maig, es remetran al ministeri les certificacions individuals, es delega en
la Junta de Govern Local, l'aprovació dels expedients de reconeixement
extrajudicial de crèdits, que porte conseqüència l'aplicació del RDL 4/12.

• Exp. 237/2012 per a l'aprovació del pla d'ajust de l’Ajuntament.
Que el resum de les obligacions pendents de pagament d'acord amb els

articles 2 i 3 del RDL 4/2012, és de 10.474.694,87 euros i la seua distribució entre
entitats és la següent:
Entitat Import factures Pagat a compte Import pendent
Total Ajuntament 10.525.915,09 852.041,12 9.673.873,97
Total Consell
Esportiu Municipal

334.283,42 334.283,42

Total Proexa 466.537,48 466.537,48
Total 11.326.735,99 852.041,12 10.474.694,87

En relació a la situació pressupostària les factures poden estar
comptabilitzades i aplicades al pressupost, comptabilitzat pendent d'aplicar a
pressupost  i aquelles que no estan ni comptabilitzades ni d'aplicades a pressupost,
el resum per situació pressupostària seria:

Entidad

Obligacions
pressupostades =

P

Obligacions
Comptabilitzades =

C

Obligacions no
comptabilitzades =

N
Total pendent
de pagament

Ajuntament 7.139.524,64 1.684.325,68 850.023,65 9.673.873,97
Consell
Esportiu

143.791,48 190.491,94 0,00 334.283,42

Proexa 466.537,48 0,00 0,00 466.537,48
7.749.853,60 1.874.817,62 850.023,65 10.474.694,8

7
L'import total del reconeixement extrajudicial de crèdits, estaria constituït, per

a les entitats Ajuntament i Consell Esportiu, per la suma de les obligacions
comptabilitzats pendents d'aplicar al pressupost i de les obligacions no
comptabilitzades, la quantitat resultant s'incrementaria amb les retencions per IRPF.

De la relació certificada remesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques i de les retencions practicades és desprén la informació següent:

Entitat

Pendent
d’aplicar a
pressupost

Retencions per
IRPF

TOTAL
reconeixement

crèdits
Ajuntament 2.534.349,33 25.648,54 2.559.997,87
Consell Esportiu 190.491,94 0,00 190.491,94
Total 2.724.841,27 25.648,54 2.750.489,81
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La interventora explica que el RD 4/2012, obliga les corporacions a presentar
un pla d'ajust equilibre les finances municipals davant del fort increment en la
despesa financera que suposa l'amortització de l'operació d'endeutament. Explica
que el Pla d'Ajust és una combinació de mesures que incrementen els ingressos de
compromisos ja adquirits per l'Ajuntament que disminueixen les despeses.

En relació a les mesures que incrementen els ingressos assenyala:
• Manteniment de la reducció del coeficient corrector a l'IBI urbà. Suposarà un

increment en la recaptació de 650 mil € fins al 2015.
• Conveni amb Diputació per a la recaptació municipal. Cobrament d'interessos de

demora fins a 30.000 € anuals.
• Millora en la inspecció tributària, noves altes cadastrals, plusvàlues i actuacions

inspectores a l'IBI. L'impacte d'aquestes mesures s'avaluen en 1 milió de € en
2012 i 300 mil € anuals fins a la finalització del Pla.

• Finançament de taxes i preus públics. Es compromet al manteniment de
l'equilibri financer mitjançant l'increment de taxes i preus en funció de la pujada
de l’IPC.

• Aplicació del cobrament de les subvencions. Aquesta mesura no té un efecte
directe en l'increment dels drets reconeguts, però afectarà la millora en la
liquiditat de la tresoreria i en una disminució dels interessos a pagar per
l'amortització dels préstecs que avalen convenis, però que no s'ha tingut en
compte per la dificultat en la periodificació del pagament de la Generalitat.

Pel que fa a la descripció de les mesures que disminueixen les despeses:
1. Reducció dels costos de personal. La posada en marxa del pla d'avaluació i

racionalització de la plantilla del personal de l'Ajuntament de Xàtiva, suposa
un estalvi de 650 mil €, distribuït al llarg de la vigència del Pla.

2. Centralització de la contractació menor. Aquesta mesura que es posarà en
marxa a partir de juny d'enguany suposa un estalvi en la despesa corrent de
330 mil € l'any.

3. Reducció en la prestació de serveis no obligatori (Fundar) o assumits pel
Consorci de Residus, (eliminació del cost de tractament de residus i del
servei de l'ecoparc). Aquesta mesura suposarà un estalvi de 535 € anuals a
partir de 2013.

4. Revisió de costos en serveis contractats. Reducció del contracte de recollida
de fems i neteja viària en un 10 %, reducció del cost de recaptació, increment
de l'eficiència energètica. Aquesta mesura suposarà un estalvi de 600 mil €
anuals a partir de 2013.
Finalitza el seu informe explicant que l'aplicació d'aquestes mesures

possibilitarà el finançament dels serveis públics i fer front a les quotes d'amortització
del préstec que concertarem per al pagament de proveïdors, per aplicació del RDL
4/12.

Vist que d'acord amb l'article 3.2 del RDL 4/12 la interventora ha d'informar el
Ple, de la relació certificada remesa al Ministeri.

Vist l'article 10.5 del RDL 4/12 pel que l'Ajuntament pot finançar les
obligacions reconegudes pendents d'aplicar al pressupost amb càrrec a l'operació
d'endeutament, així com l'informe de fiscalització realitzat conjuntament pel
vicesecretari i la interventora.
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Vist que el pla d'ajust ha estat elaborat, i per tant fiscalitzat de conformitat, per
la interventora, d'acord amb què estableix l'article 7 del RDL 4/2012, i la disposició
addicional tercera del RDL 7/2012.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, Miquel Àngel Lorente López, del
Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià.

Inicia la seua intervenció felicitant els treballadors de l'Ajuntament que, de
forma sobirana, van ser a la vaga. Manifesta que en la Constitució de Cadis es va
inaugurar la sobirania nacional a Espanya que després va tindre el seu reflex en
l'autonomia local i que ara es veu retallada amb plantejaments com els continguts en
el RDL 4/2012.

Considera que el RDL 4/2012 constitueix una intromissió del Govern en
l'Autonomia Local i en la sobirania del ple que lluny d'afavorir les PIMES i
proveïdors beneficia la  gran banca amb interessos del 5'5%. És la conseqüència de
la reforma constitucional efectuada l'estiu passat que prima els beneficis de la banca
sobre qualsevol altre postulat. El RDL 4/2012 condemna la nul·la gestió i la pràctica
irregular, hipotecarà el futur de la ciutat a 10 anys vista. S'oposa a això, diu que ho
considera il·lògic. S'ha estat malgastant en coses supèrflues mentre es desatenia la
despesa corrent. No pot tolerar-se  que el 50% del préstec vaja destinat a pagar
grans empreses el que va contra l'esperit del RDL.

El Pla d'Ajust no ha tingut consens. Respecta totalment els tècnics però les
decisions  sobre despeses i ingressos les han de prendre els càrrecs electes i
representatius. Ho considera un Pla d'Ajust fictici contra ingressos superiors ficticis
majoritàriament i, en tot cas, contra les butxaques dels ciutadans. Un ajuntament no
és una empresa. La central de Compres és un desideràtum molt antic que no es
complirà donat el clientelisme de la gestió de l'actual govern. Manifesta que el millor
Pla d'Ajust és gestionar amb sentit comú i amb prioritats, entre el que no estaria la
Fira. La gestió del senyor Rus passarà per les arques municipals com el cavall
d'Àtila, sense capacitat futura de gestió ni d'inversió i sense teixit productiu, cada
vegada amb més desocupació. Es dedicaran 3'5 milions d'euros a pagar la banca
comercial.

Acaba dient que a la llum d'allò que s'ha proposat en el Pla, s'incrementa el
risc que l'Ajuntament siga intervingut a la grega.

A continuació pren la paraula Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal
Bloc-Compromís.

Manifesta que com no ha obtingut resposta a la sol·licitud  de separar els
punts, com seria degut, intervindrà de forma separada.

− Respecte de la Relació certificada:

 Evidencia que s'hagen deixat de pagar serveis essencials. Sense el RDL
4/2012 mai s'haguera tingut coneixement  del deute real i de la situació econòmica
de l'Ajuntament. Altres ajuntaments semblants no han presentat cap factura pendent
o relacions molt assumibles, això evidència que  l'Ajuntament està molt lluny de com
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l'alcalde ho descrivia. El RDL apropa els ajuntaments a una capacitat de maniobra
de futur molt limitada. El en altre temps reclamat finançament  per a ajuntaments i la
Comunitat Valenciana mentre el Partit Popular estava en l'oposició ha passat a
l'oblit. El RDL oblida qualsevol altre criteri que no siga augmentar l'endeutament.
També s'ha oblidat  d'eliminar les diputacions i evitar amb això la seua despesa.

− Respecte del reconeixement extrajudicial de crèdit.

Ha passat d'1,9 milions d'euros a quasi 3 milions  entre l'Ajuntament i el
Consell. La Institució ha hagut de traure a  passejar les seues pròpies vergonyes. És
lamentable que malgrat haver imposat normes sobre contractació menor a fi
d'abaratir costos es continuen vulnerant. Moltes factures contenen inconvenients per
incomplir la Llei de Contractes, per adjudicacions importants sense procediment,
obres sense memòria valorada. Anuncia que aniran a la fiscalia, no  és de rebut
contractar sense ordre  ni concert. No es contracta, s'adjudica lliurement i després
els tècnics referenden que l'obra o servei s'ha produït però sense procediment. Es
manté una política de clientelisme i burla a la ciutadania.

− Respecte al Pla d'Ajust.

És un Pla merament tècnic sense directrius polítiques que pateix del
problema consistent en què la classe política no està disposada a complir-lo. No
estan disposats a controlar la despesa corrent. Allò més cridaner és que ni tan sols
es contemplen les propostes aprovades pel ple relatives a la revisió de l'IBI i a la
modificació de l'Ordenança de l'IBI. Ambdós acords millorarien els principis d'equitat
i redistribució de la riquesa i no comportarien una minva recaptatòria i sí que una
baixa generalitzada del rebut. L'únic objectiu del govern és incrementar la recaptació
a càrrec del que siga. Sembla lamentable que continuen havent-hi unitats fiscals que
no tributen  per IBI, no ha funcionat la inspecció. Els ciutadans de Xàtiva no són co-
responsables  de la mala gestió del govern. El Pla no pot fiar algunes de les seues
variables al pagament de les subvencions de la Generalitat Valenciana, donat el
continu incompliment. En personal no pot basar-se tot l'ajust a amortitzar places i no
contractar. Aquesta mesura precisa abordar concretes necessitats  cada servei. El
problema és l'important nombre de treballadors que han accedit sense cap tipus de
procés. Es postula en contra de qualsevol tipus de consolidació que no respecte els
principis d'igualtat, mèrit, publicitat i capacitat. Sobre la reducció de la celebració de
contractes menors, de nou és una mesura dogma de fe o fum, ja que en l'actualitat
hi ha normes i limitacions que es vulneren. La reducció dels contractes de neteja i
recollida de residus tampoc la veu viable, atés que després es pacten neteges
extraordinàries no previstes i fora de contracte. El resum és que el Pla no comporta
cap ajust sinó la redistribució del deute entre tota la ciutadania. El deute comercial a
curt termini passa a una hipoteca a 10 anys.

En tercer lloc intervé Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista.

Diu que el seu vot serà en contra i que explicarà el que ha passat en els
últims anys en l'Ajuntament. El seu partit sempre ha criticat i rebutjat la gestió
econòmica del Partit Popular. Durant els primers anys la gestió balafiadora  es va
basar en l'urbanisme, es va anunciar el que vindria i es va dir que es canviara el
model passant a una inversió productiva. No es va fer cas, es van executar obres
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faraòniques i amb sobrecostos, durant eixe temps es parlava de gran gestió i
superàvits. Amb l'arribada de la crisi es va dir que la culpa era del Govern de
Zapatero, fóra quin fóra el motiu de la crítica. Es va mantindre la bena en els ulls i va
perdurar el balafiament. No s'assumia la situació ja que el monstre creat  exigia més
d'un 90% per a despeses preestablides. Un exemple és la contractació de personal,
amic o afí, sense cap tipus de publicitat ni procés. Ara han aparegut  més de 10
milions d'euros amb una enorme antiguitat, d'ells 7,7 milions són factures
reconegudes que no es poden pagar malgrat ser correctes i 2,7 milions d'euros en
factures sense consignació, d'entre ells 1,9 milions estaven comptabilitzats però
850.000 € estaven en calaixos. La situació és lamentable i perillosa i ara s'ha
conegut la veritat. Exigeix explicacions fins a l'últim cèntim gastat però, en especial,
exigeix dues mesures:

1. Un informe de responsabilitat comptable.
2. Que es complisca la normativa sobre registre de factures

Continua dient que, si no s'imposen mesures serioses d'ací a uns anys
estarem davant de la mateixa situació. El Pla és purament tècnic i proposa quelcom
bàsic: ingressar més i gastar menys. Açò últim és poc creïble a la vista d'allò que
s'ha gestionat en els últims anys.

En suma estem davant d'una gestió política de terra cremada que hipoteca el
futur de la ciutat. Demana al Sr. Alcalde que dimitisca i demane perdó.

Segueix Ramón Vila Gisbert, regidor delegat d'Economia i Hisenda.

Discrepa del que s'ha dit pels seus predecessors. Diu que el Pla és realista i
prudent. Està fonamentat sobre ingressos que han anat materialitzant-se. No
contempla  acomiadament de personal, reordena serveis per a estalviar despesa, no
s'incrementen tipus impositius, manté transferències i subvencions municipals,
manté serveis socials, redueix dies de pagament a proveïdors.

El Pla és viable. L'Ajuntament tenia capacitat de sol·licitar operacions de
tresoreria a de llarg termini i la relació de deutors seria una altra. En donar compte
de la liquidació es van donar les xifres pendents de pagament per obligacions
reconegudes i per informe de morositat. La relació certificada demostra que el deute
era ajustat. Els drets pendents de cobrament en la liquidació recentment aprovada
ascendeixen  a 15,3 milions d'euros.

En segon torn de paraula, Miquel Angel Lorente López, del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià, es pregunta com sense pagar llum, calefacció o
fem s'ha gastat en festes i protocol, quelcom que ningú faria en la seua pròpia casa.
Si s'haguera tingut en compte no faria falta un préstec de 10 milions. Hi ha algunes
factures la inclusió de les quals no  veu clara.

Cristina María Suñer Tormo, del Grup Municipal Bloc-Compromís diu que ha
realitzat preguntes concretes que el regidor d'Hisenda no ha contestat. Pregunta per
què cal pagar 179.000 euros adjudicats irregularment, encara que s'haja realitzat el
servei. Hi ha moltes factures amb inconvenients que han generat excessos per la
mala gestió del govern, perquè s'han incomplit  les bases d'execució  respecte dels
contractes menors. Pregunta per què cal pagar hores extraordinàries de l'escola
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d'estiu. Entén que no contestant les seues preguntes se li nega una explicació clara
a la ciutadania. Pregunta qui es fa responsable ara de la Plaça de Bous. Diu que a
aquestes preguntes no es contesta perquè no hi ha explicació i la situació és
ruïnosa. Tampoc li expliquen per què s'han deixat de pagar serveis especials i per
què no s'han incorporat les propostes  aprovades pel Ple sobre l'IBI.

Roger Cerdà Boluda, del Grup Municipal Socialista, diu que al Govern del
Partit Popular el que no li agrada no ho escolta. Tant de temps proclamant el “tant
tinc tant gaste” i apareixen 2,7 milions de factures  sense consignació, de les quals
900.000 euros no existien oficialment. Demana explicacions sobre com i per què
s'han gastat. Considera que el millor que podria passar és que el Partit Popular
deixara de governar  ja que el Pla d'Ajust no va a complir-se, com així ha sigut
durant 17 anys. El Partit Popular sembla que no haver-se assabentat que no es pot
gastar sense consignació. L'Ajuntament gasta 1,4 milions d'euros en interessos.

Pren la paraula el Sr. Alcalde-President.

Diu que explicarà en què s'ha gastat els diners.
La liquidació de 2011 i l'informe de morositat ja va posar de manifest

públicament  el deute tant reconegut com no reconegut, per la qual cosa no hi ha
cap factura  en els calaixos. Explica la situació  i exposa la seua conclusió  que el
deute, després del préstec, és de 5,8 milions d'euros, la qual cosa equival a un
endeutament d'un 25%. La liquiditat és una altra cosa, però l'endeutament, amb
l'operació de 10,5 milions, és de 5,8 milions d'euros. Explica que el 1994 el
reconeixement extrajudicial de crèdits presentat pel govern socialista va ser aprovat
per unanimitat, incloent-hi Esquerra Unida i el Bloc. També la liquidació tirava més
de 800 milions de pessetes pendents de pagament. El pressupost de 1994 es va
aprovar a l'abril i per unanimitat, per responsabilitat institucional.

El nivell de contractació en concurrència de l'Ajuntament és del 85% i la resta
són xicotetes factures. No obstant això, diu, l'auditoria de la Sindicatura de 1987,
posa de manifest que el Govern Socialista contractava exclusivament per contracta
directa. L'administració deu a l'Ajuntament 7,5 milions d'euros. L'endeutament  de
Xàtiva és el més baix de tota la província. Les factures pendents existeixen  i
existiran  tota la vida. La lleialtat institucional exigeix recolzar aquestes mesures.
Quan es cobre de la Generalitat s'amortitzarà el préstec. Constantment en altres
ajuntaments estan acomiadant personal i augmentant impostos, mentre l'Ajuntament
de Xàtiva no acomiada ningú ni augmenta impostos. Cap servei es quedarà per
atendre. S'evidencia deslleialtat  de l'oposició i canvi de criteri de quan governaven a
quan no ho fan. El flux de pagaments de l’Ajuntament és, en aquesta situació,
normal i prova d'això és que cap proveïdor ha deixat de subministrar l'Ajuntament.

L'Ajuntament en Ple, per onze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i
els deu vots dels regidors del Grup Municipal Popular) deu vots en contra (els sis
vots dels regidors del Grup Municipal Socialista, els dos vots dels regidors del Grup
Municipal Bloc-Compromís i els dos vots dels regidors del Grup Municipal Esquerra
Unida del País Valencià) ACORDA:

Primer. Acollir-se al mecanisme de finançament de les factures certificades,
pendents d'aplicar-se al pressupost, incrementant crèdit en les aplicacions
corresponents a càrrec de l'operació d'endeutament.
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Segon. Delegar en la Junta de Govern Local l'aprovació del reconeixement
extrajudicial de crèdit en relació a l'aplicació del RD 4/2012, així com de les
modificacions pressupostàries que corresponguen, havent de donar compte a la
Comissió d'Hisenda en la primera sessió que celebre.

Tercer. Aprovar la primera relació del reconeixement extrajudicial de crèdits
de l'Ajuntament per l'import de 2.559.997,87 €, i del Consell Esportiu per l'import de
190.648,54 €, segons la relació de factures que consta a l'expedient, condicionada a
la concertació de l'operació d'endeutament.

Quart. Aprovar el Pla d'Ajust per als exercicis 2012-2022, elaborat per la
interventora, i per tant autoritzar l'operació d'endeutament que es deriva del
mecanisme de finançament del RD 4/12, ordenat a la interventora remeta amb
caràcter d'urgència el Pla d'Ajust en el Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques, per via telemàtica i amb firma electrònica.

Cinqué. Quedar assabentat de la relació certificada remesa al Ministeri
d'hisenda i d'Administracions Públiques en compliment del RDL 4/2012.

Sisé. Donar compte del present acord a l'Oficina Pressupostaria, perquè en
prenguen coneixement i efectes

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

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

EL VICESECRETARI,


