ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió extraordinària
Lloc:
Data:

Llar dels Jubilats (sala d’actes)
31 de març de 2012

ASSISTENTS:

Sessió núm.
Hora:

4/2011
11.00 a 11.30 h

President: Serafín Simeón Peris (PP)

Regidors i regidores:
Grup municipal Partit Popular (PP)
Alfonso Benaches Riera (portaveu)
Mª Visitación Carrión Jiménez
Amada Garrido Cifuentes
Isidro Luis Prieto Giner
José Marcos Zaragozá Riera
Carlos Primo Giménez
Mª Pilar Bermell Espuig

Grup municipal Espanya-2000 (E-2000)
Andrés Vicent Zaragozá (portaveu)
José Alejandro Serrador Ferrer
Grup municipal Els Verds (VERDS)
Antonio Navarro Ruiz (portaveu)
Grup municipal Bloc-Coalició Compromís (BLOC)
José Luis Melero Martí (portaveu)

Grup municipal Socialista (PSOE)
Vicente Zaragozá Alberola (portaveu)
José Iván Cuenca Navarro
Josefina Vicenta Zaragozá Naranjo
José Felipe García Iborra

Grup municipal Esquerra Unida del PV (EUPV)
Valentín Mateos Mañas (portaveu)
REGIDORS/ES ABSENTS:

Secretari: J. Lluís Blanco Vega
Interventora: Manuela Montero Mouriz
A Silla, al lloc, la data i l’hora indicats, es reuneixen les persones relacionades, en la condició que per a
cadascuna s’hi assenyala, per tal de realitzar la sessió extraordinària prèviament convocada. Els assumptes
tractats són els del següent
ORDRE DEL DIA:
1r. RDL 4/2012. Pla d’ajust econòmic: aprovació
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈//≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

La Presidència obri la sessió amb un minut de silenci en manifestació de repulsa de la violència de gènere. A
continuació, procedeix a tractar els assumptes de l’ordre del dia amb el resultat que tot seguit s’indica.

1. RDL 4/2012. Pla d’ajust econòmic: aprovació
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
La Presidència obri seguidament el torn d’intervencions. Tan sols prenen la paraula als dos torns
d’intervencions, el regidor d’Hisenda, Marcos Zaragozá Riera, i l’alcalde, tot renunciant la resta de grups a fer-hi
cap intervenció. L’alcalde conclou la intervenció assenyalant les greus conseqüències que estima que pot tindre
la no-aprovació del Pla d’Ajust i fent una crida a la responsabilitat als regidors de la resta de grups municipals.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en
particular, les intervencions sobre aquest punt de l’ordre del dia.
Finalitzades les intervencions i ateses les següents consideracions:
1. Resulta aplicable el Reial decret llei 4/2012, pel qual s’estableix un mecanisme de finançament per al
pagament als proveïdors de les entitats locals, en particular el que es disposa en l’article 7.
2. Una vegada remesa la relació certificada prevista en l'art. 3 del reial decret llei, de la qual resulta un import
total d'obligacions pendents de pagament per valor de 3.805.975,16€, es preveu en l'art. 7 del reial decret llei
que, en cas de no haver efectuat el pagament de les obligacions reconegudes, les respectives corporacions
locals, d'acord amb la seua potestat d'organització, hauran de presentar al Ple de l’Ajuntament un pla d'ajust,
prèviament informat per la Intervenció municipal, per a la seua aprovació abans del 31 de març de 2012. El Pla
d’Ajust s’haurà de trametre al Ministeri, al dia següent a la seua aprovació.
Es preveu al reial decret llei que, valorat favorablement el Pla d’Ajust pel Ministeri, s'entendrà autoritzada
l'operació de préstec projectada. En cas de valoració desfavorable o de silenci negatiu per part del Ministeri, no
es podrà formalitzar l'operació d'endeutament prevista per al finançament del pagament de les obligacions
pendents per mitjà del mecanisme de finançament. En aquest cas, el finançament dels pagaments efectuats a
través del mecanisme de finançament, es produirà per mitjà de retencions en la participació en els tributs de
l'Estat del municipi, en la quantia i els terminis que es determinen en la Llei de Pressupostos de l'Estat en
cadascun dels anys.
3. S’ha observat que falta per determinar, de forma clara i precisa, quines serien les conseqüències per a
l'Ajuntament si no accedeix a la formalització d’una operació de préstec per a finançar el pagament de les
obligacions pendents i, per tant, haver d’optar per a finançar-les per la via de la retenció de quantitats sobre la
participació en els tributs de l'Estat. Elevada consulta sobre aquest assumpte al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, la resposta ha sigut: «Si un ajuntament no presentara pla d'ajust o bé no se li aprovara, es
procediria a la retenció de la participació en els tributs de l'Estat fins a cobrir la quantitat del deute que els proveïdors
hagueren cobrat per aquest mecanisme de finançament junt amb una compensació per les despeses i els costos financers
incorreguts. El percentatge de descompte de la participació en tributs de l'Estat serà el que fixe cada any la LPGE,
començant-se a practicar la retenció en l'exercici 2012, en un moment temporal pròxim a la data en què els proveïdors
cobraren les seues factures per aquest mecanisme de finançament».

Se’n dedueix, consegüentment, que encara no està clar el percentatge de retenció que s’ha d’aplicar, ni els
costos afegits, i que tampoc no pot preveure’s la repercussió immediata en la Tresoreria municipal, d’optar per
l’opció de les retencions en la participació en les tributs de l’Estat.
4. L’Alcaldia ha confeccionat el Pla d'Ajust, amb el detall dels ajustos que s’han de realitzar.
5. La Intervenció ha emés informe en què valora positivament la proposta del Pla d’Ajust confeccionada per
l’Alcaldia.

6. L’Alcaldia formula al Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord:
«Primer. Aprovar el Pla d’Ajust elaborat per aquest Ajuntament en compliment del que disposa l’article 7 del Reial decret
llei 4/2012, pel qual s’estableix un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
En l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Corporació Local, del Pla d’Ajust aprovat.
Segon. Manifestar i fer palesa la preocupació i el rebuig de l’Ajuntament de Silla per la indeterminació que presenta el
contingut del Reial decret llei 4/2012, pel qual s’estableix un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de
les entitats locals; quant a les condicions que hauran de suportar els ajuntaments que, per una o altra raó, NO concerten
l’operació de préstec que preveu l’article 10 d’aquesta norma.
L’Ajuntament de Silla pensa que l’obligació de fer efectiu el pagament als contractistes que tenen el dret de cobrament
reconegut, de conformitat amb l’article 4 del reial decret llei, es podia finançar directament a compte de les participacions
de l’Ajuntament en els tributs de l’Estat sense la necessitat d’interposar una operació de préstec amb una entitat bancària
privada , encara que aquest finançament comportara, igualment, la meritació dels corresponents interessos i/o despeses
de tramitació a favor de l’Estat.
L’Ajuntament de Silla pensa que, de la indeterminació del reial decret llei sobre de les condicions que hauran de suportar
els ajuntaments que NO concerten l’operació de préstec prevista en l’article 10, pot resultar que aquests ajuntaments
tinguen finalment unes condicions més favorables que els ajuntaments que SÍ que hagen aprovat el pla d’ajust previst a
l’article 7 del reial decret llei i que SÍ que hagen concertat l’operació de préstec prevista a l’article 10.
Per tant, l’Ajuntament de Silla es reserva la possibilitat d’optar per demanar i exigir que se li apliquen les condicions que
finalment resulten aplicables als ajuntaments que NO hagen concertat l’operació préstec de l’article 10 del Reial decret llei,
en el cas que aquestes condicions resulten més favorables per als interessos municipals.
Tercer. Traslladar aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.»

7. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament, tot requerint-se majoria simple.

El Ple de l’Ajuntament, amb els vots següents: 9 en contra (4 PSOE, 2 E-2000, 1 VERDS, 1 BLOC, 1 EUPV) i 8 a
favor (8 PP), ACORDA:
Primer. Desestimar la proposta d’acord relativa a l’aprovació del Pla d’Ajust elaborat per aquest Ajuntament en
compliment del que disposa l’article 7 del Reial decret llei 4/2012, pel qual s’estableix un mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.

Sense més assumptes a tractar, l’alcalde alçà la sessió i, perquè hi conste, estenc aquesta acta.
L’alcalde president

El secretari

