ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.
SESSIÓ:
05/2017
DATA:
06 D’ABRIL DE 2017.
CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA
ASSISTENTS:
Grup municipal Compromís

REGIDORS:
Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís
Grup municipal Popular
Grup municipal Popular
Grup municipal Popular
Grup municipal Popular

Excusa la inassistència

En el municipi de Xeresa, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial,
situada al carrer Alcodar, 16, el dia sis d’abril de de dos mil dèsset, a les vuit i
trenta sis hores, es reuneixen, prèviament convocats de manera reglamentària, sota
la presidència de l’Alcalde -President, Sr. Tomàs Ferrandis Moscardó, els membres de
la Corporació que s’assenyalen en l’encapçalament d’esta acta composen la majoria
necessària i suficient de la tercera part del nombre legal de membres de la Corporació
municipal per a dur a terme la sessió ordinària, assistits per la Secretaria -Interventora
de la Corporació, Lucía Matoses Oller.
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TOMÀS FERRANDIS MOSCARDÓ (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENT
Fecha Firma: 09/05/2017
HASH: 7aa8a6995576983ddaad150c2cef71a7

No excusa la inassistència

Número: 2017-0006 Fecha: 03/05/2017

Sra. Eva Calleja Roselló
Sr. Tomás Daviu Pellicer
Sr. José Antonio Pellicer Bou
Sra. Mari Carmen Liñana Fernández
Sr. Josep Antoni García Miragall
Sra. Ana Isabel Peiró Canet
Sr. Salvador de la Asunción Peiró
Sra. Melisa Velasco Martín
Sr. Daniel Moncho Aparisi
Sra. Neus Roselló Lloret

Tot seguit, la presidència entra a conèixer els assumptes de l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ DEL PLA DE SANEJAMENT FINANCER PER AL PERIODE
2017-2021, APROVACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE TRES ANYS DE PERIODE DE
CARÈNCIA ADDICIONAL D’AMORTITZACIÓ DEL PRINCIPAL AUGMENTANT
TANMATEIX EL PERÍODE DEL TERMINI D’AMORTITZACIÓ I ACCEPTAR ELS
COMPROMISOS DE LA RESOLUCIÓ DE 29 DE MARÇ DE 2017 DE LA
SECRETARIA GENERAL DE FINANCIACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL.
El Sr. Alcalde- President, pren la paraula i comenta que aquesta proposta ha sigut
dictaminada favorablement per la majoria absoluta dels membres que formen part de
la Comissió Informativa prèvia que s’ha celebrat.
Es tracta d’una mesura que ha adoptat la Secretaria General de Financiació
Autonòmica i Local, mitjançant Resolució de 29 de març de 2017 en la que ha inclòs a
l’Ajuntament de Xeresa. Dita mesura contempla la modificació de les condicions
financeres dels préstecs formalitzats fins l’any 2016 amb càrrec amb el Fons
d’Ordenació i el Fons de Liquidació per a la Financiació del Pagament als Proveïdors
de les Entitats Locals.
Les condicions consisteixen en un període de carència addicional per a la amortització
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LUCIA MATOSES OLLER (1 de 2)
SECRETARIA-INTERVENTORA
Fecha Firma: 03/05/2017
HASH: 04b2c9209c7dc7567fc0211b849ad660

ALCALDE-PRESIDENT:
Sr. Tomàs Ferrandis Moscardó

del principal de tres anys, augmentant tanmateix en dit període el termini
d’amortització.
Per a poder acollir-se a aquesta mesura es essencial adoptar els següents Acords, del
tenor literal següent:
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA
La Resolución de 29 de marzo de la Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local, incluye al Ayuntamiento de Xeresa entre aquellos que pueden
optar a la modificación de las condiciones financieras de los préstamos
formalizados hasta el año 2016 con cargo al Fondo de Ordenación y al Fondo en
liquidación para la Financiación de los Pagos a los Proveedores de Entidades
Locales, por haber presentado en la liquidación del presupuesto de 2015 un
remanente de tesorería para gastos generales negativo una vez minorado del
mismo el saldo de las cuentas de Acreedores por operaciones pendientes de aplicar
al presupuesto y de Acreedores por devoluciones de ingresos indebidos. La
modificación de las condiciones financieras, consiste en un periodo de carencia
adicional para la amortización de principal de tres años, aumentando asimismo en
ese mismo período el plazo de amortización que tuvieren.

SEGUNDO.- Aprobar la ampliación de tres años de periodo de carencia
adicional de amortización de principal, aumentando asimismo en ese mismo
período el plazo de amortización , del siguiente préstamos:
- Préstamo formalizado con Caja Rural para la Financiación de Pagos a
Proveedores (R.D. Ley 4/2012) por importe inicial de 746.891,95 euros (minorado a
656.891,95 euros).

ACTA DEL PLE

PRIMERO.- Aprobar el Plan de saneamiento financiero para el periodo
2017-2021 que obra en el expediente, incorporando los resultados obtenidos a la
Oficina Virtual de las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función
Pública.
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Considerando favorable para los intereses municipales la modificación de las
condiciones financieras citadas, por esta Alcaldía se propone al Pleno de la
Corporación la adopción de los siguientes Acuerdos:

Abans de procedir a la votació d’aquesta proposta, intervé la Sra. Regidora del
Grup Municipal Popular Neus Roselló i comenta que els dubtes que ha exposat en la
Comissió Informativa i que han segut aclarits els ho trasladarà als seus companys. En
relació a aquesta proposta pregunta si aquest préstec que s’allargaria fins a 2025,
durant els tres anys de carència es pagarien els interessos....
El Sr. Alcalde- President respon i exposa que aquest préstec està regulat per
normativa estatal, no és com la resta de préstecs que disposa l’Ajuntament i per tant,
les condicions no les posa ni el Ajuntament ni el Banc, sinó el Ministeri, es tracta d’una
mesura que ha tret en la que s’han inclós un llistat de municipis que poden acollir-se a
dites mesures, no les sol·licitem nosaltres sinó que d’ofici el Ministeri com sap la
situació dels Ajuntaments dona facilitats per a que puguen anar disminuint altre tipus
de deute que tinguen.
El Sr. Alcalde comenta que amb l’estalvi que suposa s’ha pres la decisió
d’amortitzar altres préstecs de legislatures anteriors que sabem que les condicions no
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TERCERO. Aceptar los compromisos contenidos en la Resolución de 29 de
marzo de 2017 de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local,
relativos al cumplimiento de los objetivos fijados y seguimiento de los mismos.”

se van a canviar.
La Sra. Regidora Neus Roselló pregunta que si el que val diners són els
interessos perquè ens acollim a eixa mesura???
El Sr. Alcalde respon que inclús acollint-nos a aquesta mesura com ho
destinem a amortitzar capital i interessos de préstecs concertats en més de 20 anys
enrere, ens estalviem eixos interessos que són molt més elevats que els d’aquest
préstec en concret.
La Sra. Regidora Neus Roselló comenta que no li pareix be que notifiquem el
plenari en dilluns i que l’últim dia per a adherir-se siga divendres, i no s’haja fet una
comissió prèvia per a consultar-ho en ells, ja que és molt poc de temps per a estudiar
la proposta ja que consideren que és un tema molt important.

El Sr. Alcalde finalitza el debat i es sotmet a votació dita proposta és aprovada
per la majoria absoluta dels seus membres (7 vots a favor del Grup Municipal
Compromís i 4 abstencions del Grup Municipal Popular).
Esgotat l’ordre del dia, el Sr. Alcalde dona per conclòs l’acte públic, aixecant la
sessió a les vuit hores i cinquanta un minuts del dia indicat en l’encapçalament. De tot
això, com a Secretaria- Interventora, done fe.

LA SECRETARIA – INTERVENTORA,
Lucía Matoses Oller.
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L’ALCALDE
Tomàs Ferrandis Moscardó
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El Sr. Alcalde pren la paraula i li pregunta a la Secretaria- Interventora per a
que informe als membres del Plenari sobre les dates de comunicació a l’Ajuntament en
relació a dites mesures per tal de que servixca d’aclariment, aquesta pren la paraula i
comenta que la Resolució és de data 29 de març de 2017, però la notificació de la
mateixa per a poder adherir-se a dites mesures fou notificada al correu de Secretaria
per el Departament d’Assumptes Jurídics de Delegació de Govern el dia 3 d’abril,
dilluns, a les 14:36 hores, tal i com es pot comprovar en la documentació annexa en
l’expedient en qüestió.
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La Sra. Regidora Ana Isabel Peiró comenta que considera més important la
Comissió Informativa en la que s’exposava l’aprovació inicial del pressupost 2017 i la
regidora no va comparèixer a la mateixa.

