SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE
l'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 31 DE DESEMBRE DEL
2010.

Essent els catorze hores i deu minuts del dia trenta-u de desembre de dos mil deu, és
reuniren al saló de sessions de la Casa Consistorial de Benifairó de la Valldigna, amb caràcter
extraordinari i urgent, prèvia citació telefònica a l'efecte, i en primera convocatòria, el Ple de
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, baix la presidència del senyor alcalde D. JESÚS
FERRANDO PERIS, i assistència dels regidors i les regidores D. HERMINIO PELLICER
PELLICER, D. JOAN ENRIC ALBEROLA SENDRA, D. JESÚS VICENTE ALVAREZ
CUÑAT, SRA ROSA ALBEROLA FERRANDO, SRA YOLANDA CUÑAT FERRANDO, D.
DOMÉNECH ESTRUCH LLORCA, D. ANTONI R. VERCHER FERRANDO i D. JOSE LUIS
FERRANDO MARTÍ.
Assisteixen per tant la majoria necessària i suficient del número legal de membres de la
corporació per a celebrar sessió en primera convocatòria, prevista a l'article 46 de la Llei 7/1.985,
de 2 d'abril, i en l'article 90 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic, aprovat
per Reial Decret 2.568/86, de 28 de novembre.
Assisteix igualment el Secretari-Interventor
BALLESTER, que autoritza la present.

D.

FRANCISCO

A.

MURILLO

Declarada oberta la sessió pel senyor president, és vaig procedir a la discussió dels
assumptes que componen l'ordre del dia, amb el següent resultat:

1r. – PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
Pel senyor alcalde es fonamenta el caràcter urgent del Ple, en la necessitat de concertar
l’operació de crèdit abans de que acabe l’exercici econòmic de 2.010.
La corporació, per unanimitat, acorda:
Apreciar la urgència de la sessió.

2n. – APROVACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2/2010, AMB BANCAIXA..
Pel senyor alcalde s'informa que el termini d’amortització del prèstec serà de 15 anys,
inclosos dos de carència.
Pel senyor Secretari-Interventor es dona lectura a la proposta de l’Alcaldia, de data 30 de
desembre de 2.010, amb el següent contingut:
“Este Ajuntament te previst en l’Estat d’Ingressos del Pressupost Municipal per a l’any
2010, en el concepte 913, del capítol 9 Passius Financers, la concertació de préstecs a llarg termini
per import de 1.200.000,00 euros, amb la finalitat de finançar determinades inversions incloses al
capitol 6 de l’Estat de Despeses.
Examinada la oferta comprensiva de les condicions econòmiques per a la concessió d'un
préstec, presentada per la Caixa d'Estalvis de València, Castelló i Alacant (Bancaixa), que ofereix
un tipus d’interès inicial per al primer any del 7’70 %, i per a la resta del termini del EURIBOR a
un any més el 4’50 %, un import de 500.000,00 euros, termini d’amortització de 180 mesos i 24
mesos de carència, amb una comissió d’obertura del 0 %.
Atesa la referida oferta i l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient.
Vist el Reglament per al funcionament de la Caixa de Cooperació Provincial a les Obres i
Serveis municipals, en el que s'instrumenta la concessió de subvencions destinades a bonificar el
tipus de d'interés de préstecs formalitzats pels ajuntaments.
Esta Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Formalitzar una operació de crèdit a llarg termini amb la Caixa d'Estalvis de
València, Castelló i Alacant (Bancaixa), en els termes que consten a l'expedient, a saber:
Import total del préstec: cinc-cents mil euros (500.000,00 €).
Destí: Inversions.
Termini: 180 mesos.
Període de Carència: 24 mesos.
Tipus d'interés: inicial per al primer any del 7’70 %, i per a la resta del termini del
EURIBOR a un any més el 4’50 %.
Comissions d'obertura: 0%.
Segon.- Comunicació i no remissió de l'expedient a l'òrgan de tutela de la Comunitat
Autònoma, al no necessitar autorització per trobar-se en els supòsits previstos a l'article 53 Tex

Refos de la Llei Reguladora dels Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març.
Tercer.- Sol.licitar a l'Excma. Diputació Provincial la concessió per la Caixa de
Cooperació Provincial d'una subvenció per a bonificar el tipus d'interés del préstec a formalitzar
amb la Caixa d'Estalvis de València, Castelló i Alacant (Bancaixa).”
La corporació, per quatre vots a favor dels membres del Grup Municipal Bloc Nacionalista
Valencià i Grup Municipal Esquerra Unida-Els Verds i cinc abstencions dels regidors i regidores
del Grup Municipal Socialista i del Grup Municipal Popular, acorda: aprovar la anterior proposta;
però requerint que dit acord siga aprovat per la majoria absoluta dels membres de la Corporació, es
a dir, cinc vots a favor, i no obtenint-se, no es considera aprovada la concertació de la operació de
crèdit proposta.
El Sr. Ferrando Martí justifica el sentit del seu vot, argumentat que la desició de concedir el
prèstec per l’entitat bancaria no està acordada, i si de cas es concedira tornaria a considerar la
decisió.
El Sr. Alvarez Cuñat manifesta, que l’abstenció del seu grup respón a la decisió de deixar
les mans lliures a l’equip de govern.
El senyor Alcalde contesta, que en tots els prèstecs d’anteriors legislatures quan governaba
el PSOE, els regidors del PP, EU i Bloc, estant en l’oposició, han votat a favor.
Davant l’insistència cap al Sr. Ferrando Martí per a que recolze la proposta dels companys
de govern, diu, que ell és un més, que també estàn els membres del grup socialista.
El Sr. Vercher Ferrando contesta, que ell no es un membre de la Corporació més, si no que
forma part de l’equip de govern.
El Sr. Ferrando Martí replica, que han hagut moltes decisions que s’han portat a cap sense
que haja sigut consultat. Sembla que en certes ocasions l’hagen ningunetjat i ara siga don preciso.
El senyor Alcalde, dirigint-se als membres dels grup socialista, insisteix ens els seus
arguments per a que aproven el prèstec.
El Sr. Alvarez Cuñat contesta, reafirmant-se en la postura mantesa per seu grup.
El senyor Alcalde informa de que al mes que ve es convocarà una reunió per a tractar del
pressupost de 2.011.

3r.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT.
Vista la factura nº 2008-013, de data 8 d’octubre de 2.008, expedida per “La Romàntica del
Saladar, S.C.” CIF G-54191572, per import de 1.598,00 euros, en concepte de Concert celebrat
el 8-10-2008, comprensiva de despesa corresponent a l’exercici de 2008, sense que s’haga
reconegut com a obligació dins del referit any:
La Corporació, per cinc vots a favor (Bloc, E.U. i PP) i quatre abstencions (PSOE), acorda:
Reconèixer el referit crèdit, que s’abonarà amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2010.

I no hi havent mes assumptes a tractar, i transcrites els incidències ocorregudes a la sessió,
el senyor alcalde la va declarar finalitzada essent els quinze hores i dotze minuts, i als efectes de
l'article 109 i concordants del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels
entitats locals, jo, el secretari, estenc la present i de tot certifique.

Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió d’01 de febrer de
2011.
I s'estén en quatre pàgines de full timbrat de l'Estat, classe 8a., números
OJ9994608 (revers) a OJ9994609 (anvers), la qual firmen l'Alcalde i el Secretari, de
conformitat amb l'article 110.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, per a la seua enquadernació.
L'Alcalde,

Jesús Ferrando Peris

El Secretari,

Francisco Murillo Ballester

