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_________________________________________________________________
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial en: 1ª convocatòria.
ASSISTENTS:
ALCALDE
REGIDORS

SECRETARI GENERAL
INTERVENTOR

Xavier Garcia Albiol
Ramón Riera Macia
Mª Jesús Hervàs Mínguez
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
Sònia Egea Pérez
Rosa Bertran i Bartomeu
Salvador Lerma Timonel
David Gómez Villar
Montserrat Salgado Romero
Daniel Gracia Álvarez
Jordi Serra Isern
Francesc Serrano Villarroya
Desirée García Roig
Josep Durán Vázquez
Teresa González Moreno
José Antonio Lara Olivera
Concepcion Botey i Teruel
Pablo Hernán Tapias
Aniceto Ramírez Vilches
Ferran Falcó Isern
Jordi Subirana Ortells
Josep Pera Colomé
Maria Mercè Rius Serra
Carles Sagués Baixeras
Asuncion García Cotillas
Alex Mañas Ballesté
Juan Ignacio Soto Valle
Julián Alamo Guijarro

ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2012/2296 PROPOSTA. Aprovar la formalització d'una operació d'endeutament a llarg
termini per un import de 30.843.014,18 Euros, d'acord amb el RDL 4/2012.
3 AP-2012/2297 DONAR COMPTE. Donar compte de la situació a 09/05/2012 de la relació
certificada definitiva de totes les obligacions pendents de pagament enviada per via telemàtica
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques el paddat 15 de març.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió que va tenir lloc el dia
24 de març de 2012, la qual és aprovada per unanimitat.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2012/2296
PROPOSTA. Aprovar la formalització d'una operació d'endeutament a llarg termini per un
import de 30.843.014,18 Euros, d'acord amb el RDL 4/2012.
Vist que el Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, va establir un mecanisme de finançament
per al pagament als proveïdors de les entitat locals, d’obligat compliment per totes elles.
Vist que el Reial Decret-llei 7/2012, de 9 de març, va crear el Fons per al finançament dels
pagaments a proveïdors, regulant, entre d’altres i de maner parcial, el procediment per executar
el pagament als proveïdors.
Vist l’Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril, per la que es publica l’Acord de la Comissió Delegada
del Govern per Assumptes Econòmics d’1 de març de 2012, per la posada en marxa del
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les Entitats locals.
Vist que el Reial Decret-llei 4/2012, preveia que el finançament del pagament als proveïdors es
podria fer mitjançant una operació d’endeutament a llarg termini de l’Ajuntament, i que caldria
que prèviament l’Ajuntament aprovés un Pla d’Ajust.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del 27 de març de 2012, va aprovar el Pla d’Ajust
que s’havia d’enviar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Atès que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha comunicat, mitjançant una
nota en la seva web, que el Pla d’Ajust presentat per l’Ajuntament ha estat valorat
favorablement.
Vistos els articles 48 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, on es disposa que les Entitats Locals podran concertar,
entre d’altres instruments financers, préstecs o crèdits a llarg termini.
Atès que l’informe de la Intervenció, emès en data 9 de maig de 2012, posa de manifest que
l’operació d’endeutament a llarg termini a concertar per l’Ajuntament no es troba prevista en el
pressupost municipal i supera el 10% dels recursos de caràcter ordinari previstos en el
pressupost, i en conseqüència l’òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de
l’Ajuntament.
Atès que en aquest mateix informe de la Intervenció, emès en data 9 de maig de 2012, es
constata la capacitat de l’Ajuntament en aquest exercici 2012 per fer front a les despeses
financeres derivades de l’operació d’endeutament referida
Vistes que les condicions financeres de l’operació són les fixades en l’Ordre PRE/773/2012, en
els seus apartats cinquè, sisè i setè.
Vist que l’article 7 apartat cinquè del Reial Decret-llei 4/2012, estableix que un cop valorat
favorablement el pla d’ajust l’operació d’endeutament s’entendrà autoritzada, als efectes del
previst en l’article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist el que disposa l’Ordre ECF/138/2007 de 27 d’abril, en matèria de tutela financera dels ens
locals, del Departament d’Economia i Finances, on diu que les operacions de crèdit que no
estiguin subjectes a autorització, s’han de comunicar a la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor, segons determina l’art. 4.1 d’aquesta Ordre.
En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, previ informe favorable de la
Intervenció, l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- APROVAR la formalització d’una operació d’endeutament a llarg termini per un import
de 30.843.014,18 euros (trenta milions, vuit-cents quaranta-tres mil catorze euros amb divuit
cèntims), amb les següents condicions:
Entitat financera: La que s’assigni a aquest Ajuntament en el marc del Reial Decret-llei 4/2012,
de 24 de febrer.
Termini: 10 anys, inclosos dos de carència de principal.
Tipus d’interès: L’equivalent al cost de fiançament del Tresor Públic als terminis assenyalats
més un marge màxim de 115 punt bàsics als que s’afegirà un marge d’intermediació d’un
màxim de 30 punts bàsics.
Sistema d’amortització: El que finalment s’acordi en la formalització de l’operació, si bé
s’admetrà amortitzacions avançades de l’operació.
Segon.- ESTABLIR que es doni compte al Ple de les condicions definitives de la present
operació d’endeutament a llarg termini, tan bon punt es coneguin.
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Tercer.- TRAMETRE al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas l’adopció del
present acord.
Quart.- TRAMETRE a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, del
Departament d’Economia i Coneixement, la documentació prevista a l’article 4.1 en relació al
3.2 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, en matèria de tutela financera dels ens locals.
Votació de la urgència de la proposta.
La urgència de la proposta s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
Votació de la proposta.
La proposta d'acord precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 15, dels grups municipals del Partit Popular i Convergència i Unió.
Abstencions: 12, dels grups municipals Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa.
3 AP-2012/2297
DONAR COMPTE. Donar compte de la situació a 09/05/2012 de la relació certificada
definitiva de totes les obligacions pendents de pagament enviada per via telemàtica al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques el passat 15 de març.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Donar compte de la situació a 9 de maig de 2012 de la relació certificada
definitiva de totes les obligacions pendents de pagament, enviades via telemàtica al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, el passat 15 de març.
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Ajuntament Ple
Núm. expedient: 020817-GE-INF2012/000040
Fets
Acollint-se a allò que disposa el Reial Decret Llei 4/2012 de 24 de febrer, el passat 15 de març
es va trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i signatura
electrònica, una relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament de l’entitat
local i els seus organismes dependents, per un import total de 35.745.259,62 Euros.
Durant el període des de 15 de març fins el 22 d’abril els proveïdors podien consultar les seves
dades i acceptar acudir al procediment o demanar certificat individual de les obligacions
pendents de pagament que no figuressin en la relació del 15 de març.
Per la seva part les entitats locals podien entre el 23 d’abril i el 8 de maig entrar els certificats
individuals emesos i a més a més aquelles variacions que haguessin sofert les obligacions
incloses en el llistat del 15 de març.
El dia 9 de maig el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques fa publica la llista definitiva
de les obligacions pendents de pagament.
Proposta de resolució
L’esmentat RDL, en el seu article 3.2 disposa que l’interventor ha de donar compte al ple de la
relació certificada expedida. En conseqüència, considero que no hi ha cap inconvenient legal ni
reglamentari per tal de donar compte de la situació a 9 de maig de 2012 de la relació
d’obligacions pendents de pagament, que s’adjunta a aquesta proposta.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les tretze hores i dotze minuts, de la qual com
secretari general, dono fe.

Vist i Plau
Xavier Garcia Albiol
ALCALDE
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