
Minuta núm. 11

SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  I  URGENT  DEL  PLE  DE  L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 19 DE JULIOL DE 2012.

HORA DE COMENÇAMENT: 14.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.20 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS

Sr. ALCALDE:
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Srs. REGIDORS:
MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ 
JOSE JESÚS APARISI ROMERO
MARIA VIRGINIA COTAINA VERDÚ
VICENTE FERMIN MORERA ROMAGUERA
ANDRÉS JESÚS SÁNCHEZ GÁMEZ
SALVADOR ESCRIVÁ TORMO
TERESA GASCÓN ESCRIVÁ
SALVADOR FUSTER MESTRE
FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ
JOSÉ VICENTE SANTACATALINA SANCHIS
MARÍA INMACULADA MAÑÓ PERIS
ROSA MARÍA SORIA ESCRIVÁ
ANA MARIA MORELL GÓMEZ
VICENT ROIG TOMÀS
VICENT CANET LLIDÓ
IMMA IBIZA COTS
BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
JOSÉ SALAZAR CUADRADO

SR. SECRETARI ACTAL:
JOSÉ SEBASTIÁN ESTELA CLIMENT

SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART 

El  dia,  hora  i  al  lloc  indicat  a 

l’encapçalament,  degudament 

convocats  en  forma de  l’Ordre  del 

Dia  que  comprén  els  assumptes  a 

tractar,  es  reuneixen  sota  la 

presidència del Sr. alcalde, DAVID 

GONZÁLEZ  MARÍNEZ,  en 

primera  convocatòria,  els  membres 

expressats  al  marge,  els  quals 

integren la majoria de l’Ajuntament, 

per dur a terme sessió extraordinària 

urgent  i pública.

Excusa la seua absència la regidora 

Sra. Rosanna Torres Pérez.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

PRIMER.  RATIFICACIÓ  DE  CARÀCTER   URGENT  D’AQUESTA  SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA.

El Ple de l’Ajuntament,  sense debat i per unanimitat  dels  membres presents,  acorda 
ratificar la convocatòria extraordinària i urgent i consegüentment s’entra a desenvolupar 
la resta d’assumptes que componen l’ordre del dia.

Sent les 14.02, entren en el saló de plens i s’incorporen a la sessió el regidor Sr. Peiró 
Sanchis i la regidora Sra. Pastor Bolo. 

SEGON.-  CONCERTACIÓ  D’UNA  SEGONA  DISPOSICIÓ  DE  PRÉSTEC, 
SEGONS EL REIAL DECRET LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER.

D’orde de la Presidència,  el Sr. secretari llig íntegrament la proposta que formula la 
regidora delegada d’Hisenda i Béns Municipals, de data 17 de juliol del 2012, el tenor 
del qual és el següent:

“El  Reial  Decret  Llei  4/2012,  de  24  de  febrer,  pel  qual  es  determinen  les  obligacions  
d’informació  i  mecanismes  necessaris  per  a  establir  un  mecanisme  de  finançament  per  al 
pagament als proveïdors de les entitats locals, obligava a remetre una relació certificada per part 
de les entitats locals al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, permetent identificar  
el volum real de deute amb els seus proveïdors (2.560.458,85 €). 

Aquest mecanisme de finançament porta aparellada una operació d’endeutament a llarg termini,  
amb un període d’amortització que no podrà superar  els  10 anys,  i  s’admet  un període de 
carència de 2 anys, estava garantit amb la participació en tributs de l’Estat.

L’import de l’operació venia determinat el total de factures de la relació certificada sobre la qual  
s’havia acceptat aquest sistema de pagament i que estaven pendents de pagament a data 8 de  
maig, més l’import de les certificacions individuals emeses (de les sol·licituds rebudes fins al 30 
d’abril) i excloses aquelles l’import pendent de les quals siga inferior a 2 €, resultant un total de  
2.631.879,41 €.

Després de la valoració positiva del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del Pla 
d’Ajust aprovat pel Ple de la corporació va ser aprovada, el dia 15 de maig, la concertació d’una 
operació d’endeutament per import de 2.631.879,41 € euros a un termini de 10 anys, i amb 
carència d’amortització de 2 anys, en les condicions establertes en el Reial Decret Llei 4/2012, 
de  24  de  febrer,  si  bé,  d’aquest  import  es  va  amortitzar  anticipadament  5.175,00  €  per  
correspondre a tres factures l’import de les quals a pagar No es recollia correctament en el llistat  
remés pel Ministeri  d’Hisenda i  Administracions Públiques a l’ICO, sense exigir la retirada 
d’aquestes factures nou acord.
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Mitjançant Nota informativa el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques comunica la  
possibilitat de concertar noves operacions de préstec per a aquelles entitats que fins al dia 6 de  
juliol tinguen pendents de pagament obligacions que reunesquen els requisits del RDL 4/2012, i 
els  proveïdors  dels  quals  hagen manifestat  a  l’AEAT la  seua voluntat  d’acollir-se  a  aquest 
procediment de pagament.

El dia 6 de juliol l’Ajuntament d’Oliva tenia pendent de pagament 4 factures, relacionades en 
annex adjunt,  que reuneixen  els  requisits  abans  citats  corresponents  a  les  factures  retirades 
incloses en la relació principal, l’import pendent de pagament de les quals  puja a 1.651,44 €, i 
una altra factura de 600,00 € la sol·licitud i  certificat individual  positiu de la qual  ha sigut  
posterior a la concertació del préstec inicial d’aquest RDL 4/2012, resulta un total de 2.251,44 € 
que serà abonat en la segona fase de l’esmentat mecanisme, que podrà ser finançat a través de  
l’operació d’endeutament prevista en el RDL 4/2012.

Considerant  que  la  present  operació  d’endeutament,  igual  que  la  ja  aprovada,  s’haurà  de 
concertar a través del Fons per al Finançament per al Pagament a Proveïdors, constituït  per 
Reial  Decret  Llei  7/2012,  entre  els  dies  10 a  22 de juliol,  ambdós inclusivament  i  la  seua 
formalització entre els dies 16 a 27 de juliol, no sent l’ajuntament el competent per a tramitar els  
procediments de selecció de les entitats financeres a través de les quals s’articularà el procés.

Vist que en l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció, de data 17 de juliol, es fa constar que  
“Quant a l’anàlisi de la capacitat de l’entitat local per a fer front, en el temps a les obligacions  
que es deriven de la present operació d’endeutament, la mateixa ja va ser objecte d’anàlisi i  
informe  favorable  amb  motiu  de  la  tramitació  del  pla  d’ajust  aprovat  per  l’ajuntament,  
considerat el mètode d’amortització francés, interés fix del 5%, quota única anual, si bé aquestes 
condicions s’han determinat amb posterioritat i no coincideixen exactament amb les estimades 
en  el  Pla  d’Ajust,  per  la  qual  cosa  hauran  de  realitzar-se  les  oportunes  adaptacions  en  els 
exercicis de vigència de l’operació que garantesquen la cobertura de les despeses que es deriven 
d’aquesta operació. En qualsevol cas l’import d’aquesta segona disposició del préstec no resulta 
significativa i no requereix d’una modificació del pla ja aprovat”.

Vist que, tal com es fa constar en aquest informe “l’import d’aquesta operació, acumulat al de la  
ja  concertada,  excedeix  del  10%  de  l’import  dels  recursos  ordinaris  del  pressupost  de  
l’Ajuntament d’Oliva de l’exercici 2012, actualment prorrogat que puja a 2.121.740,82 € i que 
es tracta d’una operació No prevista en el pressupost, de conformitat amb el que disposa l’art.  
52.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  
Reguladora  de  les  Hisendes  locals,  correspondrà  al  Ple  de  la  corporació  l’autorització  de 
l’operació d’endeutament per l’import  abans esmentat,  i  es requereix el  vot  favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres (art. 47 LBRL)”.

Vistes les atribucions conferides per l’art. 21 de la Llei 7/85, RBRL, i la delegació acordada  
mitjançant  Decret  núm.  2495/12,  aquesta  Delegada  d’Hisenda,  eleva  al  Ple  la  següent 
PROPOSTA D’ACORD
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PRIMER.- Aprovar  la  concertació  d’una  segona  disposició  de  l’operació  d’endeutament 
prevista en el  RDL 4/2012 per import  de 2.251,44 € euros a un termini  de 10 anys i  amb 
carència d’amortització de 2 anys, en les condicions que s’estableixen, en el Reial Decret Llei  
4/2012, de 24 de febrer i en l’Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril.

SEGON.- Autoritzar l’alcalde a la firma de tots els documents que siguen necessaris per a la  
concertació d’esta operació.

TERCER.- Donar  compte  d’aquest  acord  als  departaments  d’Intervenció  i  Tresoreria  als 
efectes oportuns.”

Resultant que, obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sra.  Escrivá  Herraiz: “Ens  alegrem que per  fi  aparega  la  factura  del  Grup de 
Treball Social Reed 21, perquè es curiós, resulta que es tracta d’una empresa que 
tanca quan a més a més li deu diners a aquest ajuntament, al voltant de 3.600 euros; 
és a dir, li devia diners a l’ajuntament perquè havia facturat serveis que no havia fet, 
per  la  qual  cosa,  ens  agradaria  que  la  regidora  de  Benestar  Social  en  aquells 
moments,  Sra.  Francisca  López,  explicara  com s’actuava  en  el  Departament  de 
Serveis Socials.”

 Sra. Morell Gómez: “Això ja va passar per la corresponent Comissió Informativa i 
posteriorment en el plenari de maig; per altra banda, va ser vosté qui en desembre de 
2011, i  per Decret de l’Alcaldia,  va reconèixer el deute amb l’empresa al·ludida 
Reed 21, per la qual cosa, haurà de ser vosté qui ho hauria de clarificar.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Ací ningú es fa el bovo. El problema el van crear vostés i el 
tenen vostés, i ha de ser la Sra. López Fernández qui haja d’explicar què es feia amb 
les certificacions per justificació de subvencions que s’havien de trametre davant la 
Conselleria  de  Benestar  Social,  i  li  recorde  que  va  ser  precisament  l’anterior 
regidora de Benestar Social, ací present, Sra. López, la que no va voler firmar una 
factura d’aquesta empresa de compensació de diners.” 

 Sra.  Morell  Gómez: “Vosté  continua  portant  a  cap  la  dita  que  diu  “embruta, 
embruta, que sempre queda alguna cosa”; s’ha compensat la factura a la qual vosté 
fa referència i queda un deute pendent que es pagarà; quin problema te? El delicte és 
que no s’ha pagat encara? En maig es va aprovar favorablement i en aqueix moment 
no hi havia problema; només hi ha problema ara? O é que en aquell moment no era 
il·legal segons vosté”.
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 Sra. Escrivá Herraiz: “Il·legalitat? Vosté no s’ha ensenyat la lliçó, i per tant li ho 
preguntaré de forma reiterada per a obtindre una resposta. Per què es van facturar 
serveis que no s’havien prestat?”

 Sra.  Morell  Gómez: “Vosté  està  fent  acusacions  molt  fortes  i  espere  que  les 
demostre.  Nosaltres  no hem comés cap irregularitat  en incloure  en la  relació  de 
factures per aquesta segona disposició del Préstec ajustat  al Reial Decret 4/2012, 
entre altres, l’import pendent que es deu a Reed 21, en tot cas, l’errada l’ha comesa 
el Ministeri en no poder incloure aquesta factura dintre de la primera disposició del 
préstec.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Si hi ha algú que ho ha de demostrar ha de ser precisament 
el seu grup, perquè en aquells moments es trobaven gestionant el govern municipal; 
per la qual cosa vull conèixer quins programes es van dur a cap per tal de justificar 
la  despesa.  Reed  21  deu  diners  a  l’Ajuntament  d’Oliva  i  no  es  lògic  que  això 
ocórrega, perquè òbviament, en tot cas ha de ser a l’inrevés; o siga, es presten els 
serveis i s’emet la factura. Estic convençuda que eixiran més romanents i espere que 
siguen transparents a l’igual que la mercantil Reed 21 ho va ser, perquè almenys, va 
admetre que devia diners a l’ajuntament.”

Finalment, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels membres assistents, que representen la 
majoria absoluta legal del nombre de membres de la corporació municipal, acorda:

Primer.- Aprovar la concertació d’una segona disposició de l’operació d’endeutament 
prevista en el RDL 4/2012 per import de 2.251,44 € euros a un termini de 10 anys i amb 
carència  d’amortització  de  2  anys,  en  les  condicions  que  s’estableixen,  en  el  Reial 
Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer i en l’Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril.

Segon.- Autoritzar l’alcalde a la firma de tots els documents que siguen necessaris per a 
la concertació d’esta operació.

Tercer.- Donar compte d’aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria als 
efectes oportuns.

I  no  havent  més  assumptes  a  tractar,  el  senyor  president  alça  la  sessió  a  l’hora 
assenyalada a l’encapçalament; de tot el que ha ocorregut i de les intervencions emeses 
s’estén aquesta acta, cosa que, com a secretari, certifique, amb el vist i plau del senyor 
president.

 Vist i plau
El president
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