ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 14 DE MAIG DE 2012
Assistents:
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidors i regidores
Grup PSOE
B. Nofuentes López
M. C. Campos Malo
J. A. Medina Cobo
C. Mora Luján
J.M. Campanario Díaz
P. Jiménez Hernández
M.C. Abellán García
J. Carrión Pérez
C. Ortiz Notario
Grup PP
Mª A. Mora Castellà
E. Espinós Villena
F. Rabuñal Alarcón
J.M. Sanmartín Aguilar
B. Gasent Ronda
J.J. Sevilla Bermúdez
J.M. Pla Martínez

Al saló del Ple de l'Ajuntament de la Vila de
Quart de Poblet, quan són les tretze hores i
trenta minuts del dia catorze de maig de dos
mil dotze, es reuneixen, sota la presidència
de la Sra. Alcaldessa, Carmen Martínez
Ramírez, les senyores i els senyors regidors
anotats al marge, assistits pel Sr. Secretari i
amb la presència del Sr. Interventor a fi de
celebrar sessió extraordinària, en primera
convocatòria, segons l’ordre del dia rebut.

A l'hora assenyalada, la Sra. Alcaldessa obri
la sessió i es tracta l’assumpte següent:

Grup EU
I.Valiente Marco
Grup Coalició Compromís
X. Torres Medina
Interventor
J.A. Valenzuela Peral
Secretari
J. Llavata Gascón
No hi assisteix
M. A. Cubells Lagullón

ASSUMPTE ÚNIC: CONCERTACIÓ DE L’OPERACIÓ D’ENDEUTAMENT
CONTINGUDA EN EL REIAL DECRET LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER
L'Ajuntament de Quart de Poblet s'ha acollit al que disposa el Reial Decret Llei
4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d'informació i
procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al
pagament als proveïdors de les entitats locals.

El 14 de març de 2012 va ser tramesa la relació certificada d'obligacions que,
en aquell moment, es trobaven en els supòsits inclosos en el Decret Llei
esmentat, per un import de 2.947.690,97 euros.
Havent transcorregut els terminis per a esmenar errors, i perquè els proveïdors
sol·liciten ser inclosos en la relació, com també perquè aquests accepten de
concórrer al sistema de pagament que regula la norma esmentada, ens trobem
que, de la relació original, els proveïdors han acceptat concórrer en un import
total de 2.936.001,69 euros i s'han dut a terme certificacions individuals
favorables per un import de 133.400,59 euros, cosa que fa un import total de
3.069.402,28 euros, que suposa un augment net de 121.711,31 euros respecte
a la relació inicial.
Vist l'informe d'Intervenció, atés que l'òrgan creat per l'Estat per a dur a terme
les accions que es deriven del Decret Llei és el Fons per al Finançament dels
Pagaments a Proveïdors.
Vist el dictamen favorable que ha emés la Comissió Informativa d'Hisenda, el
Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dènou senyores i senyors regidors
assistents a la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, acorda:
U. Concertar, amb el Fons per al Finançament dels Proveïdors, l'operació
d'endeutament autoritzada per al pagament a proveïdors per un import de
3.069.402,28 euros, d’acord amb les condicions següents:
– Termini: 10 anys, inclosos dos de carència.
– Tipus d'interés: cost de finançament del Tresor Públic als terminis
assenyalats més un marge màxim de 115 punts bàsics al qual s'afegirà un
marge d'intermediació d'un màxim de 30 punts bàsics.
Dos. Subscriure l'operació d'endeutament i incorporar-la, en el termini màxim
d'un mes a partir de la data de la seua formalització, a la Central d'Informació
de Riscs, d'acord amb el que estableix l'article 55 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes locals.
Tres. Facultar la Sra. Alcaldessa perquè, en nom de l’Ajuntament, subscriga
tots els documents que siguen necessaris per a dur a terme aquest acord.
I vist que no hi ha més assumptes que tractar, a les tretze hores i trenta-cinc
minuts del dia catorze de maig de dos mil dotze, la Sra. Alcaldessa alça la
sessió, i de l’acord adoptat s'estén la present acta de què jo, el secretari,
certifique

