ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE
El dia 14 de maig de 2012.
Lloc: Saló de plens de l'AJUNTAMENT
Data: 14 de MAIG de 2012
Hora: 14:15
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: extraordinària
Assistents:
ALCALDE-PRESIDENT
EL SENYOR FRANCISCO TARAZONA ZARAGOZÁ
REGIDORS ASSISTENTS:
El senyor Salvador Silvestre Larrea
La senyora María Isabel Delgado Vila
La senyora María José Ruíz Esteban
El senyor Javier Moreno Coll
La senyora María Cristina Vázquez Tarazona
La senyora Beatriz Córcoles Navarro
El senyor José Vicente Tarazona Campos
El senyor José Luis Folgado Correa
La senyora Raquel Argandoña López
El senyor Francisco José Ferriols Gimeno
El senyor Roberto Pascual Raga Gadea
La senyora Ana Luján Tarín
El senyor José Luis López Galdón
La senyora Silvia Guerrero Cánovas
El senyor José Ángel Hernández Carrizosa
La senyora Raquel Orellano Gómez
El senyor Rafael Gómez Sánchez
La senyora Carmen Folgado Teresí
El senyor Rafael Gómez Muñoz
El senyor Bernat García Sevilla
Regidors/s'absents:
Cap
Secretària
Senyora Nieves Barrachina Lemos.
En la vila de Riba-roja del Túria, província de València, en el saló de plens de
l'Ajuntament, el dia 14 de maig de 2012, sent les 14:15 hores, es van reunir, en primera
convocatòria, els senyors regidors indicats, havent-hi excusat la seua assistència els igualment
marginats, tot això sota la presidència del sr. alcalde, el senyor Francisco Tarazona Zaragozá,
assistit de la secretària, senyora Nieves Barrachina Lemos.

Declarat obert l'acte per la presidència, es passa a l'estudi i acord dels assumptes
consignats en l'Orde del Dia.
PRIMER.- PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA.
Sotmés a votació, el Ple, per unanimitat de tots els seus membres, la va aprovar.
2n PART RESOLUTIVA
2.1 PROPOSTES D'ACORD.
PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA CONCERTACIÓ DE L'OPERACIÓ UNA
OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI AMB EL FONS PER AL
FINANÇAMENT DE PAGAMENT A PROVEÏDORS, EN VIRTUT DELS REALS
DECRET LLEI 4/2012 I RDL7/2012.
Resultant que, de conformitat amb allò que s'ha regulat en l'article 3 del Reial Decret
Llei 4/2012, l'Ajuntament de Riba-roja del Túria, el passat 15 de març, va remetre per via
telemàtica i amb firma electrònica, la relació certificada expedida per la interventora municipal,
de totes les obligacions pendents de pagament que reunien els requisits 1 i 2 del citat RD Llei;
en concret, es van remetre dos fitxers, un de contractistes amb un total de 211 registres i un altre
de factures per un total de 861 registre, l'import total del qual va ascendir a 3.862.791,26 €.
Resultant que una vegada finalitzat el termini previst perquè els proveïdors continguts
en la relació certificada manifestaren telemàtica o presencialment l'acceptació al procés, i així
mateix atenent a noves sol·licituds d'emissió de certificacions individuals, han sigut totes
resoltes i carregades en la plataforma telemàtica de l'AEAT, basant-se en l'estimació i
majoritàriament desestimació.
Resultant que el total d'obligacions de pagament pendent remeses al MHAP dins del
mecanisme de pagament previst en el RD Llei 4/2012, ascendix a 3.826.583,82 €.
Resultant que una vegada remesa l'esmentada relació certificada, i de conformitat amb
allò que s'ha regulat en l'article 7 del RD Llei 4/2012, i atés que no es va efectuar el pagament de
les obligacions reconegudes certificades, mitjançant un acord plenari de 30 de març es va
aprovar el pla d'ajust, que complia amb els requisits de l'article 7 de l'esmentat R D Llei i el
contingut dels quals era d'acord amb allò que s'ha regulat en l'Orde HAP/537/2012, de 9 de
març.
Resultant que la secretària general de Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, en data 30 d'abril de 2012, després d'analitzar la
informació continguda en el pla d'ajust remés per este Ajuntament, ho va valorar
favorablement i va autoritzar la concertació de l'operació o operacions de préstec a llarg
termini precises per l'import de les obligacions pendents de pagament per les quals els
contractistes hagen manifestat la seua voluntat d'acollir-se al procediment instrumentat en el
citat Reial Decret Llei 4/2012.
Considerant allò que s'ha regulat en l'article 7.5 del RD Llei 4/2012, que arreplega que
“Valorat favorablement el pla d'ajust s'entendrà autoritzada l'operació
d'endeutament prevista en l'article 10.”

Considerant que l'article 10.1 del citat RD Llei, regula que “Les entitats locals
podran finançar les obligacions de pagament abonades en el mecanisme per
mitjà de la concertació d'una operació d'endeutament a llarg termini les
condicions financeres del qual seran fixades per Acord de la Comissió Delegada
del Govern per a Assumptes Econòmics”.
Resultant que la concertació de les dites operacions haurà d'aprovar-se dins dels
primers quinze dies naturals del mes de maig de 2012 per l'òrgan de la corporació local que
resulte competent d'acord amb l'article 52 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que, en el present cas, atés que
l'import de l'operació de crèdit a concertar és superior al 10 % dels recursos ordinaris previstos
en el pressupost prorrogat per a l'exercici 2012, que es xifren en 2.203.627,74 €, la competència
correspon al Ple de la corporació.
Vistes les obligacions pendents de pagament per les quals els contractistes han
manifestat la seua voluntat d'acollir-se al procediment instrumentat en el citat Reial Decret Llei
4/2012 a través de l'Oficina Virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals del
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, i tenint en compte que el Pla d'Ajust aprovat
compta amb l'informe favorable de la interventora municipal.
El Ple, per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot favorable dels srs.
Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña i Ferriols,
del PP, els srs. Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano i Gómez, del PSOE, el sr.
García, de Coalició Compromís, i el sr. alcalde, i amb el vot en contra dels srs. Folgado i Gómez,
d'EUPV, va adoptar l'acord següent:
PRIMER.- Aprovar la concertació d'una Operació de Crèdit a llarg termini per import
de 3.826.583,82 euros amb el Fons per al Finançament per al Pagament a Proveïdors,
constituït per Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, per al finançament del pagament de les
obligacions pendents de pagament per les quals els contractistes han manifestat la seua
voluntat d'acollir-se al procediment instrumentat en el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de
febrer.
El tipus d'interés aplicable serà el regulat en la característica sèptima de l'Acord de la
Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics d'1 de març, (Orde PRE/773/2012
de 16 d'abril, BOE de 17 d'abril), i quant al període d'amortització serà com a màxim de 10 anys,
sent els dos primers de carència.
SEGON.-Facultar a esta Alcaldia, tan àmpliament com en dret corresponga, perquè
procedisca a la formalització de l'operació o operacions de crèdit aprovades, en els termes que
dispose el Fons per al Finançament per al Pagament a Proveïdors.
I no havent-hi més assumptes que tractar pel sr. president s'alça la sessió sent les 14:55
hores del que com a secretària, done fe.

