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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PER
L'AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 22 DE JULIO DE 2010 EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les nou hores i quaranta-cinc minuts del dia 22 de
juliol de dos mil deu, en el saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors
Regidors, EDUARDO OVEJERO ADELANTADO, MIGUEL SABORIT ARRIBAS, M.
CARMEN PIQUER BERNET, FERNANDO BOHIGAS TOMAS, MILAGROS CANO
VALERA, SALVADOR ALBEDA ESTEVE, FRANCISCO DOMINGO FONTELLES
APARISI, LAURA CARBONELL SÁNCHEZ, DAVID BARRACHINA BADIA, ENRIC
CARBONELL I ROS i JOSEP LLUIS BUSTOS I MATEO que componen l'Ajuntament
en Ple, sota la Presidència del senyor alcalde JAIME GARCIA GARCIA, assistits del
senyor secretari FCO. JAVIER PELLUZ REQUENO, a fi de celebrar la present sessió
extraordinària, en primera convocatòria, per a la que prèviament havia sigut distribuït
l'Ordre del Dia.
Excusa la seua assistència Nuria Losada Natividad.
Amb caràcter previ a l'inici dels assumptes inclosos en l'orde del Dia el Sr. alcalde
expresses els condols en nom de tota la corporació al regidor D. David Barrachina, per la
defunció de son pare.
A continuació, i declarat obert l'acte públic, d'Ordre de la Presidència se va anar
donant compte dels assumptes continguts en l'Ordre del Dia, adoptant-se els següents

ACORD S

PRIMER.- PRONUNCIAMENT SOBRE LA URGÈNCIA DE LA MOCIÓ.
Per part del Sr. alcalde es dóna lectura de la justificació de la urgència de la sessió:
“La present sessió es convoca conseqüència de la necessitat adjudicar urgentment
la concertació de les operacions de crèdit que suplisquen a les que estan pròximes a
véncer.
Després de l'aprovació pel ple de data 30 de juny de la concertació de les dites
operacions de crèdit, es va iniciar el procés d'adjudicació per mitjà de remissió
d'invitacions a les distintes entitats bancàries; el dia 20 de juliol es va procedir a l'obertura
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d'ofertes, i després de l'estudi de les mateixes s'ha elevat informe de secretària-intervenció
al Ple respecte d'això.
Atés que una de les pòlisses de crèdit venç el pròxim dia 28 de juliol i l'altra el dia
31 de juliol, és necessari que amb caràcter urgent s'adjudiquen les mateixes, perquè
esperar que transcórreguen els terminis d'una convocatòria no urgent suposaria
segurament que arribat el termini del venciment les noves pòlisses no estarien subscrites.
Per tot això se sol·licita del Ple de l'Ajuntament que ratifique la urgència de la
sessió en compliment del que establix l'art. 46.2 b) de la Llei 7/85, Reguladora de les bases
del Règim Local i 79 del R.O.F.”

Sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar
aprovar la urgència de la sessió

SEGON.- ADJUDICACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D'OPERACIONS DE CRÈDIT
A CURT TERMINI (PÒLISSA DE CRÈDIT) PER A ATENDRE NECESSITATS
TRANSITÒRIES DE TRESORERIA, DAVANT DEL PRÒXIM VENCIMENT DE
LES VIGENTS EN L'ACTUALITAT.
El Sr. secretari dóna compte de l'expedient tramitat, indicant que després de
la celebració del Ple extraordinari de data 30 de juny es van sol·licitar ofertes a les distintes
entitats bancàries amb què habitualment treballa l'Ajuntament, rebent-se tres ofertes de les
següents entitats bancàries
•
•
•

La Caixa.
Cajacampo
Ruralcaja

A la vista de les ofertes es va elaborar un informe per part del secretari-intervenció
en què s'analitzen el contingut de les mateixes, fent referència al mateix i explicant els
detalls de les ofertes, i en el que es conclou proposant:
*La concertació d'una operació de tresoreria per un import de 1.000.000 € amb l'entitat
financera Cajacampo.
*La concertació d'una operació de tresoreria per un import de 1.600.000 € amb l'entitat
financera La Caixa.
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*La subscripció amb l'entitat La Caixa del contracte marc d'operacions financeres, a fi
de contractar la cobertura del tipus d'interés en els termes oferits
Afig que l'import total de les pòlisses de crèdit a concertar excedix en 100.000 € allò
que s'ha determinat en l'acord plenari inicial, però donades les dificultats de les entitats
Financeres a variar la seua oferta, es considera oportú concertar-les per estos imports,
perquè no se superaria el 30% dels recursos ordinaris de l'últim exercici liquidat, i a més
alleujaria l'actual situació de tresoreria de l'Ajuntament.
Així mateix s'indica que el BBVA ha presentat oferta a la concertació d'una nova
per l'import actual durant el termini de dos mesos, a fi de facilitar a l'Ajuntament la
tramitació de la pòlissa de crèdit amb l'altra entitat financera (Cajacampo) que cobriria la
que està subscrita amb ells, donant compte del contingut de l'oferta. En conseqüència, es
proposa adoptar acord en el sentit de, amb caràcter cautelar, concertar una pòlissa de crèdit
de 900.000 € amb l'entitat BBVA-Argentaria-Banc de Crèdit Local per les condicions
oferides i pel temps necessari per a formalitzar la nova pòlissa de crèdit acordada amb
Cajacampo, i per un termini màxim de dos mesos, amb la finalitat d'evitar situacions de
descobert.
Afig que amb caràcter previ s'ha celebrat una reunió de la Comissió Informativa, el
dictamen de la qual ha sigut favorable per huit vots ponderats a favor, dels representants del
Grup Popular, i cinc abstencions ponderades, dels representants dels grups del PSPV-PSOE
i del Bloc.

Otrogada la paraula als portaveus dels Grups Polítcios el Sr. Carbonell, portaveu del
Bloc, manifesta que s'ha reaccionat tard, perquè ja se sabia el venciment de les pòlisses i es
podia haver programat la renovació amb major antelació. També mostren la seua
preocupació perquè la concertació d'estes pòlisses de crèdit és símptoma de la situació
financera actual. Ens deuen IVA, subvencions,… però s'està treballant amb préstecs a
encara que siguen a curt termini. També considera que és mostra de preocupació el que de
les sis entitats del municipi, tres no hagen participen, i de les que oferixen cap oferix el total
del que sol·licita.
Afig que la pòlissa amb la Caixa, té un interés del 3,37% el que suposa 53.900 €
anuals. La comissió d'obertura i la contractació de l'assegurança de risc suposen un total de
21.000 €. El total de la pòlissa suposa 72.900 € a l'any.
La de Caixa Camp, que té un interés més baix, el 3,14%, suposa 31.400 € a l'any i
de la comissió d'obertura és de 5.000 €. El gasto total anual d'esta pòlissa és de 36.400 €.
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Si sumem ambdós els gastos de les pòlisses suposen 109.000 € a l'any.

El Sr. Fontelles, portaveu del Grup PSPV-PSOE, inicia l'exposició indicant que
crida l'atenció que el Banc de Crèdit Local no renove la pòlissa que tenim subscrita i que
només la prorrogue per dos mesos.
Afig que l'equip de govern manifesta que la situació ve donada pel retard de les
altres administracions a pagar el que deuen, però consideren que també ve motivada per la
urbanització Sector IV, i això ja és degut a la gestió del partit popular, que considera que
ha eixit malament.

Respon el Sr. alcalde que tot és segons el vidre com es mire. Si a l'Ajuntament se li
pagara el que li deuen, no haurien de subscriure una pòlissa. Posa l'exemple , del deute per
la meritació de l'IVA que ascendix a 800.000 € d'IVA, des de fa mig any, indicant que si
l'hagueren pagat, s'estaria parlant de 800.000 € menys. Afig que si no s'haguera volgut
donar una solució al finançament de les quotes dels propietaris del Sector IV, tampoc
tindrien este problema, afegint que es tracta d'un problema de solidaritat amb estes
persones, que els ha agafat una crisi que de no existir no haguera existit este problema,
reiterant que els interessos i el cost d'este finançament ho pagaran ells.
Insistix en el fet que les administracions no paguen amb rapidesa i l'Ajuntament ha
d'assumir la responsabilitat del pagament anticipadament, considerant que és la dinàmica
pròpia d'un ajuntament.
Quant a la referència realitzada sobre presentació de les ofertes per part de les
entitats bancàries, considera que és un és problema d'ells, perquè igual et somriuen que et
posen mala cara.
Respecte a què s'han iniciat tard els tràmits, es va pensar que el 30 de juny era
suficient.
Finalment indica que quan es vagen cobrant deutes se n'aniran restablint les
pòlisses.

Intervé el sr. Carbonell indicant que la responsabilitat de l'Ajuntament no és
finançar la gent, i que el problema de liquiditat deriva del Sector IV, perquè este ajuntament
ha estat funcionant amb pòlisses de 500.000 € i ara s'ha de treballar amb pòlisses de
3.100.000 €, amb la generació d'interessos que suposa.
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Respon el Sr. alcalde que no afecta només l'Ajuntament de Rafelbuntol, indicant
que el problema és de tal envergadura que pareix que l'ICO obrirà línia de crèdit de
3.000.000 €. Si ixen bé les coses, tancaran.

Intervé el Sr. Fontelles indicant que ells tampoc pensen que es tracta d'un acte de
solidaritat, i que no s'ha tingut en compte que no es va cobrar el solar de la VPO, perquè si
es cobrara no faria falta concertar pòlisses. Ara el solar s'ha devaluat. Tot això demostra
també una mala gestió

Respon el Sr. alcalde que la culpa és d'una crisi econòmica. No estan d'acord en què
es tracte d'una mala gestió. Si no haguera vingut la crisi, s'haguera pagat el solar. Tampoc
hi hauria el problema del Sector IV, insistint que es tracta d'una situació general.
Insistix el Sr. Fontelles que la venda del solar va ser anterior a la crisi, si s'haguera
cobrat abans de l'inici de les obres, no haguera passat el que ha passat.

Finalment sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament per huit vots a favor
dels regidors del grup municipal del Partit Popular, i cinc abstencions dels regidors dels
grups municipals del PSPV-PSOE i del Bloc, ACORDA:
PRIMER: Adjudicar la concertació d'una pòlissa de crèdit per a atendre necessitats
transitòries de tresoreria per un import de 1.000.000 €, a l'entitat financera Cajacampo,
davall les condicions següents:
•

•
•
•
•
•
•

Import total: 1.000.000 €
Destí: atendre necessitats transitòries de tresoreria
Comissió d'obertura: 0,50 %
Comissió per cancel·lació anticipada: 0 %
Tipus d'interés aplicable: EuroEuroibor anual + 1,75
Període de liquidació d'interessos: trimestral
Comissió per no disponibilitat: No establix

SEGON: Adjudicar la concertació d'una pòlissa de crèdit per a atendre necessitats
transitòries de tresoreria per un import d'1.600.000 €, a l'entitat financera La Caixa, davall
les condicions següents:
• Import total: 1.600.000 €
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•
•
•
•
•

Comissió d'obertura: 0,75 %
Comissió per cancel·lació anticipada: No establix
Tipus d'interés aplicable: Euribor trimestral + 2,50%
Període de liquidació d'interessos: trimestral.
Comissió per no disponibilitat: No establix

TERCER: Aprovar la contractació amb l'entitat La Caixa del contracte marc
d'operacions financeres, a fi de contractar la cobertura del tipus d'interés en els termes
oferits, suposant un 0,56% aproximadament de la quantitat sol·licitada (1.600.000 €).
QUART: Amb caràcter cautelar, i a fi d'evitar situacions descobert, contractar
transitòriament en tant i quant no es formalitzen la pòlisses de crèdit descrita en el punt
primer, i per un termini màxim de dos mesos, una pòlissa de crèdit amb l'entitat
Financera Banc Bilbao Biscaia-Argentaria, en les condicions següents:
•

•
•
•

Import: 900.000 €
Termini: dos mesos
Tipus interés: Euribor 3 mesos + 1,75%
Sense comissions.

QUINT.- Facultar al Sr. alcalde-president, o la persona que per delegació esta designe,
perquè amb la seua firma subscriga els documents oportuns amb vista a portar a efecte el
present acord.
SEXT: Notificar el present acord a totes les entitats financeres que han participat en el
procediment d'adjudicació.

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. alcalde va donar per finalitzada la
sessió a les deu hores i trenta minuts, de tot això com a secretari certifique.
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