CONCELLO DE RIANXO CORUÑA-

- PROVINCIA DE A

ACTA Nº 12-2012
DA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO
PLENO MUNICIPAL
DIA 19/07/2012
Marxe que se cita:

ASISTENTES
Presidente ( Alcalde accidental
por R.A nº 386/2012):
JOSE CARLOS GEY HERMO (PSOE)

Concelleiros/as asistentes:
ADELINA CES QUINTANS (BNG)

Na Casa Consistorial de Rianxo na data sinalada ut
supra, ás 20:00 horas reúnense os/as Concelleiros/as
que á marxe se indican, coa asistencia da Secretaria da
Corporación, que subscribe, co obxecto de celebrar, en

XOAN VICENZO CES RODRÍGUEZ (BNG)

primeira convocatoria, sesión do Pleno Municipal, neste

Mª TERESA SOBRADELO IGLESIA.- (BNG)

caso sesión extraordinaria.

CONSTANTINO CASTAÑO CALVO (BNG)
Mª OLGA GONZÁLEZ DOURADO (PSOE)
JOAQUIN DOMINGUEZ SALGADO (PSOE)

Constatada

a

presenza

de

membros

en

quórum

Mª VANESA MARTÍNEZ DURAN (PP)

suficiente para celebrar a sesión deste órgano, pola

Mª DE LAS NIEVES VICENTE VARELA (PP)

Presidencia declárase aberta a sesión e procédese a

ELISA BOUZAS VICENTE (PP)

tratar os asuntos incluídos na seguinte

HADRIANA ORDOÑEZ OTERO (BNG)
SONIA CASTAÑO EIRAS (PSOE)

Concelleiros ausentes:
ADOLFO F. MUIÑOS SANCHEZ.- (BNG)
JOSE RICARDO BESADA GESTO (PP)

ORDE DO DÍA:
( ÚNICO) .- OPERACIÓN DE ENDEBEDAMENTO NO
MARCO DO R.D.LEI 4/2012, 2ª FASE.-

JOSE LUIS CASTIÑEIRAS LESENDE (PP).ANA MARIA EITOR VIDAL (PP)
ANA MARIA AGRELO REY (PSOE)

Secretaria:
Carolina Costoya Pardo

Interventora Accidental:
Maria Jesus Suarez

( ÚNICO) OPERACIÓN DE ENDEBEDAMENTO NO MARCO DO R.D.LEI 4/2012,
2ª FASE.O Alcalde Accidental parte da proposta que figura no expediente deste asunto, que
literalmente di:
<<Por resolución da Secretaría de Estado de Administracións Públicas de 30 de abril de
2012 informouse favorablemente o Plan de Axuste aprobado no Pleno de 26 de marzo
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último, en desenvolvemento do artigo 7 do RD Lei 4/2012. A mencionada Resolución
indica que a Corporación local deberá aprobar dentro dos primeiros 15 días naturais do
mes de maio a concertación da operación de préstamo a longo prazo recollida no citado
RD Lei, polo importe das obrigas pendentes de pago polas que os contratistas
manifestaron a súa vontade de acollerse ao procedemento instrumentado nesta última
norma.Esta primeira fase da operación de endebedamento formalizouse cun prestamo
por importe de 998.501,32 o día 21 de maio de 2012.
Segundo nota relativa ao procedemento aplicable a partir do día 9 de xullo de 2012 para
o desenvolvemento do pago aos proveedores das entidades locais, publicada na oficina
virtual das entidades locais (consta no expediente): habilitase un período de ampliación
ao que poden acollerse as entidades locais que non esgotaran o crédito inicial concedido
mediante informe favorable ao plan de axuste ( No caso de Rianxo concedeuse un
importe de 1.266.906,52).
A Orden PRE/773/2012 de 16 de abril, pola que se publica o acordo da Comisión
delegada do Goberno para asuntos económicos de 1 de marzo de 2012, para a posta en
marcha do mecanismo de financiamento para o pago aos provedores das entidades
locais, dispón, entre outros temas, que correspondente ao ICO a xestión e transmisión da
información necesaria para a operación de endebedamento que subscriba cada unha das
entidades locais (disposición terceira); o prazo da operación será de máximo dez anos
con dous de carencia na amortización do principal (disposición quinta). O tipo de interese
será o equivalente ao custe de financiamento do Tesouro público aos prazos sinalados
máis un marxe de 115 puntos básicos ao que se engadirá un marxe de intermediación
dun máximo de 30 puntos básicos (disposición sétima). O ICO actuará como axente coa
colaboración das entidades de crédito que se adhiran a este sistema (disposición oitava).
Por outra banda, ata o 6 de xullo de 2012 procedeuse a actualizar a relación de
provedores que aceptaron este sistema de abono e, ademais o importe a financiar o
decidirá en última instancia a Administración Central, sendo no caso de Rianxo nesta
segunda fase un total de 227.794,24 €.
Do anterior dedúcese que no estreito marxe temporal para aprobar a operación de
endebedamento, esta pendente de definir a entidade financieina que prestará os fondos,
xestionada polo ICO, o tipo de interese, así como o importe definitivo da operación de
endebedamento.
Por todo iso, proponse ao Pleno aprobar o seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar unha operación de crédito a longo prazo por importe máximo de
douscentos vintesete mil setecentos noventa e catro euros con vinte catro centimos
(227.794,24) , por un prazo máximo de dez anos con dous de carencia na amortización
do principal, con un tipo de interese equivalente a ao custe de financiamento do Tesouro
público aos prazos sinalados máis un marxe de 115 puntos básicos ao que se engadirá
un marxe de intermediación dun máximo de 30 puntos básicos, con a entidade financeira
que se adhira a este mecanismo xestionado polo ICO, sendo de aplicación en todo o
demais as determinacións contidas na Orde 773/2012, de 16 de abril e demais normativa
complementaria.
Segundo.- Delegar na Alcaldía a concertación da operación, sen sobrepasar os límites
do punto anterior.>>

Remata a súa exposición o Alcalde accidental lembrando os pasos previos dados ao abeiro
do RD. 4/2012 e a aprobación no mes de maio anterior da primeira fase.
A devandita proposta someteuse a DITAME da COMISION INFORMATIVA DE
ECONOMIA, FACENDA, INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO do día 19/07/2012, sendo
este favorable.
Procédese polo Sr.Alcalde a dar a palabra aos voceiros dos grupos políticos.
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DEBATE:

A voceira do grupo municipal Partido Popular, D.ª Mª Vanesa Martínez Duran di que se
absteñen.
A vicevoceira do grupo municipal do PSdeG-PSOE, Dª Sonia Castaño Eiras manifesta o
apoio á proposta.
A voceira do grupo municipal do BNG, Dona Adelina Ces Quintáns, di que van a apoiar xa
que logo hai que pagar aos proveedores, pero que unha vez mais imponse o aparato do
Estado e o sistema financeiro e bancario.
Rematado o debate, sométese a proposta recollida ao principio deste punto a VOTACIÓN,
e con 9 votos a favor ( os dos 5 do BNG e os 4 do PSOE), 3 abstencións ( dos 3 membros
do PP) e cero votos en contra, dos 12 membros presentes dos 17 que legalmente
constitúen a corporación, resulta APROBADA coa maioría absoluta esixida pola
normativa nos termos desta.Levántase a sesión ás 20:16 horas, da que se estende a presente acta, do que eu,
Secretaria, dou fe.
O Alcalde Accidental

A Secretaria

Jose Carlos Gey Hermo

Carolina Costoya Pardo
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