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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT
EN PLE EL DIA 30 DE JUNY DEL 2010 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores i trenta minuts del dia 30 de juny 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, NURIA LOSADA NATIVIDAD, 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.
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

ACORDS

PRIMER.- APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D'UNA OPERACIÓ 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.

Per part del Sr. alcalde es dóna compte de la proposta següent:
“El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 15 de juny de 2009 va aprovar la
concertació d'una operació de crèdit a curt termini per a atendre necessitats transitòries de
tresoreria, per un import de 2.500.000 de €. L'adjudicació es va realitzar per ple
extraordinari de data 17 de juliol de 2009 a les següents entitats financeres:
•

Banc Bilbao Biscaia-Argentaria (Banc de Crèdit Local d'Espanya SA), per un
import de 900.000 €, amb data venciment de 28 de juliol de 2010.
La Caixa, per un import de 1.600.000 €, amb data venciment del 31 de juliol de 2010.
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La concertació de les dites operacions va vindre motivada per les dificultats de
tresoreria derivades principalment de les causes següents:

*Existència de quanties impagades respecte de les quotes d'urbanització ja
vençudes del Sector IV.
*Endarreriment en què estan incorrent les Administracions Públiques en
l'abonament de subvencions respecte de projectes cofinançats, que implicava que
l'Ajuntament devia fer front a la totalitat dels gastos amb caràcter previ a l'abonament
íntegre de les subvencions.
Estes circumstàncies es mantenen en el moment present, fins al punt que hi ha hagut
necessitat disposar de la pràctica totalitat de les pòlisses de crèdit per a fer front al
pagament de proveïdors.
Respecte a les quanties impagades de les quotes d'urbanització del Sector IV per
part de propietaris particulars, el deute ascendix en el present moment a 1.359.906,13 €.
A això cal afegir que l'Ajuntament ha liquidat i pagat a Hisenda tot l'IVA derivat de
les quotes d'urbanització del Sector IV; a mesura que s'han anat pagant les factures de la
urbanització s'ha anat liquidant l'IVA sol·licitant el reintegrament; en l'actualitat la
quantitat reclamada a hisenda segons la liquidació de l'IVA de l'any 2.009 és de
786.870,72 €, que deuen procedir a la seua devolució i no s'ha reintegrat.
Al seu torn l'Ajuntament deu fer front anticipadament als gastos d'urbanització del
Sector IV amb caràcter previ a girar les quotes d'urbanització.
Quant a l'endarreriment en el pagament de les subvencions, indicar que respecte a
les obres incloses en el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local d'enguany,
per part de l'Estat s'ha procedit a l'ingrés del 85% assignat, devent fer front
anticipadament l'Ajuntament al 15% restant (124.004,55 €).
Respecte del Pla Confiança, s'ha procedit a l'abonament de la part de la
Generalitat Valenciana corresponent a les certificacions núm. 1 a 6 (430.985,87). Està
pendent d'abonament la part corresponent a la certificació núm.7 (119.292,85). Si bé
s'observa en este Pla que hi ha un pagament ràpid de les aportacions de la Generalitat,
sempre hi ha un desfasament que obliga a l'Ajuntament a anticipar el gasto de les
certificacions.
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Quant a les obres incloses a Plans provincials l'abonament de la participació de la
Diputació tant en el PPOS com en el Pla de Nuclis es realitza contra justificació del gasto,
existint per tant també un desfasament entre el gasto originat i l'abonament de la
subvenció.
Per les dites circumstàncies es considera necessari procedir a la concertació de
nova pòlissa de crèdit en substitució de les actuals, sol·licitant-se de la SecretariaIntervenció que emeta un informe en este sentit.”
Amplia l'exposició el Sr. alcalde indicant que la lentitud de les administracions a
satisfer els deutes per subvencions i l'impagament de les quotes d'urbanització ens fa
necessitar liquiditat immediata, per la qual cosa és necessari renovar les pòlisses que en el
seu moment es van subscriure, o buscar bancs que oferisquen noves pòlisses. L'import a
subscriure és el mateix, no es va a incrementar sinó que es farà per 2.500.000 €. A més les
ordes són que quan es vagen cobrant subvencions i quotes s'utilitzen per a reintegrar les
pòlisses. Per tant es tracta simplement d'aprovar esta operació de crèdit a curt termini.
El Sr. Carbonell, portaveu del Grup del Bloc, indica que no vol que l'Ajuntament es
quede sense liquiditat, encara que no compartix les causes que ens han portat a esta
situació. Encara que el seu vot siga a favor, es van a mostrar crítics amb les causes que han
portat a esta situació, i açò no és motiu per a futures crítiques que puga realitzar per les
causes que ens han portat a esta situació.
El Sr. Fontelles, portaveu del Grup del PSPV-PSOE manifesta que el seu grup es va
a abstindre. No voten en contra per la necessitat de liquiditat que té l'ajuntament, però no
compartixen determinades actuacions.
Finalitzat el debat i sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament per
deu vots a favor dels regidors dels grups del PP i del Bloc, i tres abstencions dels regidors
del grup del PSPV-PSOE, acorden aprovar la concertació d'una operació 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, per un import de 2.500.000 € sol·licitant-se
oferta a les distintes entitats bancàries amb què habitualment opera l'Ajuntament.

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