ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I PER URGÈNCIA CELEBRADA PEL
PLE MUNICIPAL DEL DIA 24 DE MAIG DE 2010.NÚMERO 5:

ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

Sr. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:

Sr. JOSEP GÒDIA VISA
Sra. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
Sr. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
Sr. JOSEP R. MASCARILLA ARNÓ
Sra. ROSA CARME BOSCH MAYENCH
Sra. MONTSE ARNÓ MORA
Sr. FRANCESC TORRES ARNÓ
Sr. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
Sra. TERESA OLMO VILÀ
Sr. JAUME ALTISENT BERENGUER
Sr. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
Sra. CAROL MANCHÓ LAGUNAS

Secretari Accidental:

Sr. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 21 hores i 20 minuts del dia indicat a l'encapçalament,
sota la presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen;
s’inicia, doncs, la sessió plenària a la sala d’exposicions del Centre Cultural
com a seu provisional, d’acord a l’ordre de les propostes que es detallaran.
El Sr. Alcalde justifica davant dels reunits el retard, fent constar que ha estat
necessari preparar fins a darrera hora el tema del préstec, ja que ha estat avui
mateix quan s’ha publicat l’edicte al BOE en el què es variava la normativa en
matèria de concertació d’operacions d’aquest tipus, fet pel qual s’han demanat
les ofertes avui mateix i s’han hagut de calcular fins a darrera hora els
antecedents i les diferents possibilitats.
Acte seguit, el Sr. Alcalde ordena al secretari que doni compte de la següent
proposta:

1.- Adjudicació del contracte de préstec a llarg termini
per a finançar obres municipals

Acte seguit, per ordre de l’Alcaldia, el Sr. Secretari dóna compte que, per tal de
finançar les obres que es diran, s’han demanat, en data d’avui, ofertes al BBVA
i al BANCO DE SANTANDER-CENTRAL-HISPANO (BSCH), a fi que
proposessin les condicions del préstec a formular, resultant ser la més
favorable la del BSCH, motiu pel qual es proposa adjudicar-li el següent
contracte de préstec a llarg termini:
QUANTIA: 850.000,00 €
TIPUS D’INTERÈS OFERTAT: El Tipus incial es fixarà d’acord amb el valor de
l’EURÍBOR a dotze mesos més un diferencial de l’1,50 %, sense arrodoniment.
AMORTITZACIÓ: mensual
TERMINI: 14 anys amb els dos primers de carència
COMISSIÓ OBERTURA: 0,50 %
COMISSIÓ DE CANCEL·LACIÓ ANTICIPADA: Exempt
OBRES A FINANÇAR:
Fase II de l’obra de la Residència per a Gent Gran:………. 50.336,16 €
Fase III de l’obra de la Residència per a Gent Gran: ……… 346.883,78 €
Honoraris fases II i III de la Residència per a Gent Gran:.... 28.623,47 €
Obres finançades per FEDER executades el 2010: ……… 350.000,00 €
Obres escullera: ………………………………………………. 20.641,00 €
Arranjament de camins: ……………………………………… 18.327,20 €
Obres obertura i perllongació de la Rambla :………………
35.188,35 €

El portaveu i regidor d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, pregunta sobre el
tipus d’interès, contestant el Sr. Secretari que és el míbor més l’1,5%.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres pregunta quin és el motiu de
tanta urgència i a què és degut el retard de trenta minuts de la sessió plenària.
Pregunta també, el mateix regidor, si aquest crèdit que s’ha de signar amb el
BSCH ja ha estat signat hores abans, ja que manifesta que el termini per
signar-lo acabava avui pel matí, per la qual cosa el que es fa ara no tindria cap
valor. El portaveu del PSC vol saber, per acabar, si s’està fent una ratificació
encoberta d’una operació feta durant el matí. També demana que se’ls faci
còpia de les inversions i que se’ls hi expliqui quines actuacions s’han fet. El
mateix regidor i portaveu també voldria saber si hi ha capacitat d’endeutament.
Pel que fa a l’endeutament, el Sr. Secretari respon que s’han fet els números
amb urgència i que sembla que, un cop retornada l’operació de Tresoreria que
venç el proper mes de juny, la càrrega financera estarà al voltant del 110% dels
recursos ordinaris.
Així mateix, el Sr. Secretari a instàncies del Sr. Alcalde, exposa que s’han
calculat les obres que cal finançar i s’han demanat ofertes al BBVA i al BSCH,
essent aquest darrer el més aventatjós, destacant que després del Ple se
signarà el contracte.

El Sr. Alcalde diu que el retard a que fa referència el portaveu del PSC ha estat
motivat per la preparació del Ple, tot i que els regidors de l’Equip de Govern
que han vingut a l’hora ja li havien informat d’aquest retard involuntari. Es
tracta, segons el Sr. Alcalde, d’una situació semblant a la que han viscut altres
ajuntaments que s’han vist obligats a convocar plens extraordinaris a correcuita, per no parlar del cas de la Diputació, que havia convocat un Ple a les 19
hores i a 2/4 encara no s’havia iniciat, fet que es pot entendre donada la
improvisació en matèria econòmica del President del Govern Central.
El Sr. Alcalde també lamenta la intervenció del portaveu i regidor del PSC i
clarifica, adreçant-se a l’esmentat regidor, que no es tracta de cap operació
encoberta sinó que és un préstec que es fa per finançar per un import de
770.000,00 euros les subvencions per obres que es retrasaran en el pagament
per part de les entitats públiques i que l’Ajuntament ha anticipat si les vol dur a
terme. Adreçant-se al portaveu del PSC, li manifesta que no pot estar sempre
sembrant el dubte sobre l’honorabilitat dels membres del Govern de la
Corporació, que qualifica com un discurs gratuït i pobre.
En aquest moment la regidora del PSC, Sra. Teresa Olmo Vilà abandona la
sala. Finalment, el Sr. Alcalde fa constar que enlloc es diu que el termini
s’acabava aquest matí, i més, si tenim en compte que la mateixa Diputació ha
celebrat el Ple aquest mateix vespre.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa ús de la paraula mentre
parla el Sr. Alcalde, advertint-li aquest que no disposa del torn de paraula i que,
si vol, ho podrà fer més tard si no alça la sessió abans. El portaveu del PSC
contesta dient que que no el considera capaç de fer-ho i demana la paraula per
al·lusions. Acte seguit, el Sr. Alcalde dóna la sessió per finalitzada.
El Sr. Secretari recorda al Sr. Alcalde que cal, prèviament, votar el punt de
l’Ordre del Dia. El Sr. Alcalde manifesta, doncs, que es passarà a la votació
acte seguit. El portaveu del PSC també abandona la sala. Acte seguit, es
procedeix a la votació de la proposta que és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors del grup de CiU i els 4 vots en contra dels regidors d’IPA-EPM i
els dos regidors del PSC que s’han quedat a la sala.
Després de la votació, el regidor del PSC Sr. Jaume Altisent fa constar, entre
altres qüestions, que al seu parer els regidors s’haurien de reduir el sou i les
assistències als plens, en proporció a la reducció que afectarà als funcionaris,
en solidaritat amb aquest cos i davant les mesures preses pel Govern Central,
fent constar que s’ha augmentat considerablement el personal de la
Corporació.

Acte seguit, el Sr. Alcalde fa un resum de la política financera i del personal que
ha seguit l’Equip de Govern, personal que ha augmentat, entre altres motius,
per l’absorció del personal de la Llar d’Infants i de l’Escola de Música i
multiplica per dos el personal de la Policia Local. Destaca l’alcalde, al mateix
temps, les restriccions en despeses que s’han aplicat en diferents serveis
darrerament i desmenteix, per acabar, algunes de les afirmacions que
apareixen en els darrers butlletins repartits darrerament per l’agrupació local del
PSC.
Pel que fa a les reduccions que cal aplicar a les retribucions dels regidors, el
Sr. Alcalde fa constar que s’estudiarà més endavant ja que encara no se sap
com s’aplicarà a la resta del personal. Afegeix també, que les retribucions als
regidors fa tres anys que estan congelades.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 22 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’Alcalde

El Secretari Accidental

