ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I PER URGÈNCIA CELEBRADA PEL
PLE MUNICIPAL DEL DIA 31 DE DESEMBRE DE 2010.NÚMERO 12:
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
Sr. JAUME ALTISENT BERENGUER
Sra. TERESA OLMO VILÀ
Sr. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
Sra. CAROL MANCHÓ LAGUNAS

Secretari Accidental:

Sr. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 18 hores 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’exposicións del Centre Cultural com a seu
provisional, d’acord a l’ordre de les propostes que es detallaran.
Acte seguit, i per disposició de l’Alcaldia, s’entra directament al punt primer de
l’Ordre del Dia que disposa el següent:

1.- Adjudicació en l’entitat CAIXA D’ESTALVIS I
PENSIONS DE BARCELONA “LA CAIXA” d’una
operació de préstec a llarg termini de 250.000 €, per a la
financiació d’inversions i per tal d’avançar la
contractació
o
finançament
temporal
d’obres
subvencionades
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:

“A la vista de l’oferta rebuda, el Sr. Secretari proposa rectificar la proposta
inicial en el sentit que en l’apartat del tipus d’interès nominal es faci constar que
serà de l’euríbor a tres mesos amb revisions trimestrals. Pel que fa a
l’amortització serà trimestral.
Atès que per acord del Ple, de data 21 de desembre de 2010, es va acordar
concertar amb l’entitat bancària seleccionada pel procediment negociat sense
publicitat un préstec a llarg termini per l’import de 250.000 euros, amb les
condicions fixades en el plec de condicions annex a aquesta proposta.
Atès que trancorregut el termini de presentació d’ofertes finalitzat el dia 27 de
desembre no hi ha habut cap ofertant d’acord amb el plec aprovat.
Atès que el préstec concedit per Catalunya Caixa en el Ple anterior ha resultat
denegat pel Departament de Riscos d’aquesta entitat per la qual cosa es deixa
sense efecte l’adjudicació d’aquest préstec.
Atès que la CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA “LA CAIXA” ha
presentat en data d’avui una oferta que encara que no concorda amb les bases
aprovades cobreix la quantitat de 250.000 € en les condicions particulars que
es diran.
Atès que es veu convenient d’accepar l’oferta per finançar les inversions en
execució que s’han de continuar, i d’altra banda, a partir del primer de gener no
és possible concertar noves operacions de préstec per imperatiu legal.
Atès que part de les obres estan finançades amb subvencions, si bé caldrà un
préstec pont per tal d’avançar la contractació i el finançament.
Atès que, d’acord amb el que disposa la Llei d’Hisendes Locals, en el seu
article 49, les Corporacions Locals poden concertar operacions de crèdit a mig i
llarg termini per a finançar les seves inversions.
Atès el deute viu que té l’Ajuntament i l’estalvi net actual, inclosa l’operació
projectada, és viable i l’Ajuntament té capacitat per fer front a les obligacions
derivades d’aquesta operació de préstec, segons informe de l’Interventor, de
data 16 de novembre de 2010, sense necessitat de demanar autorització del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat.
Atès que per imperatiu del que disposa l’article 114.3 lletra “i “del Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal Catalana, cal el
vot favorable del ple i de la majoria absoluta del nombre legal de membres de
la Corporació per a l’aprovació d’operacions financeres de crèdit quan el seu
import supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, tal com es dóna
en el present cas.

Vist el que disposa l’article 52 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de data 5 de
març, text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals.
Primer: Adjudicar a l’entitat CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE
BARCELONA “LA CAIXA” el préstec a llarg termini, acceptant la seva oferta de
data d’entrada 31 de desembre de 2010 en la què es compromet a concertar el
préstec en les següents condicions ofertades:
Quantia del préstec:....................... 250.000 euros
Tipus d’interès nominal: El tipus d’interès es fixarà d’acord amb el valor de l’euríbor a
3 mesos més un diferencial del 1,75 %, amb revisions trimestrals.
Amortització: Trimestral.
Termini: 14 anys, incloent els dos primers de carència
Comissió d’obertura: 0,5 %
Comissió de cancel·lació: Exempt
Comissió d’estudi: Exempt
Interès de demora: 5%

Segon: L’obra a finançar serà l’inclosa en el següent detall:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

15500-609.02

Obres apertura i perllongació de la Rambla

50.053 €

15500-609.00

Inversió nova infrastructura i bens destinats a us general

12.947 €

17100.609.01

Parc Europa

40.000 €

33700.622.03

Rehabilitació de Casa Clara

37.000 €

45400.619.00

Camins

50.000 €

33300.62201

Inversió Fundació Josep Mas Dordal

60.000 €

Total finançament :

250.000 €

Les garanties seran les mateixes de les bases aprovades en el ple de data 30
de novembre de 2010.
Tercer: Delegar en l’alcaldia per a concentar l’operació”.

El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que són partides
de despesa general i per aquest motiu haurà estat millor estalviar. Pel que fa a
la despesa de la Fundació del Museu Josep Mas Dordal, votaran en contra, ja
que no se’ls ha donat accés als comptes d’aquest ens.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.

2.- Substitució del finançament de la modificació del
pressupost realitzada en el Ple, de data 21 de desembre
de 2010, de manera que el finançament procedent de
Catalunya Caixa es substitueix pel finançament
procedent del préstec de La Caixa, per import de
250.000,00 €
Es dóna compte de la següent proposta:
“Rectificació de la proposta de modificació del Pressupost de la
Corporació 09/2010, referent a la modificació de crèdit del pressupost de
despeses mitjançant suplement de crèdit per finançar despeses d’inversió
amb càrrec a operacions de crèdit
El Ple, de data 21 de desembre de 2010, en el punt d’urgència número 12 va
resoldre aprovar la proposta abans esmentada.
En aquest Ple es proposa mantenir la mateixa proposta fent solament dues
variacions. Una d’elles consisteix en substituir la denominació préstec
Catalunya Caixa per la denominació préstec CAIXA DE PENSIONS.
L’altra consisteix en variar el llistat de despeses que es financien amb
l’aportació del préstec de la CAIXA DE PENSIONS.
En definitiva, es proposa deixar sense efecte la proposta de modificació de
pressupost 9/2010 en el redactat inicial i substituir-lo pel que detallem a
continuació:
PROPOSTA DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI PER
FINANÇAR DESPESES DE INVERSIÓ AMB NOU CRÈDIT
Expedient número 9/2010, referent a la modificació de crèdit del pressupost de
despeses mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari per finançar
despeses d’inversió amb càrrec a operacions de crèdit.

ANTECEDENTS
Per poder atendre les despeses d’inversió, per a les quals la consignació és
insuficient i no ampliable, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit i de
crèdit extraordinari que s’ha de finançar mitjançant la concertació d’una
operació de crèdit amb el banc beneficiari per import de 250.000 €, amb
subjecció a les disposicions vigents.
Finançament que es proposa:
Concertació d’una operació de crèdit :
Partida

Nom

913.00 Préstec La Caixa

Proposta
d’increment
250.000 €

Total altes crèdits :

250.000 €

Suplements de crèdit:
Despeses a finançar:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

15500-609.02 Obres apertura i perllongació de la Rambla

50.053 €

15500-609.00 Inversió nova infrastructura i bens destinats a us general

12.947 €

17100.609.01 Parc Europa

40.000 €

33700.622.03 Rehabilitació Casa Clara

37.000 €

45400.619.00 Camins

50.000 €

Total finançament :

190.000 €

Crèdit Extraordinari:
Despeses a finançar:

Partida

Nom

Proposta
d’increment

33300-62201 Inversió Fundació Mas Dordal

Total finançament :

60.000 €

60.000 €

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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, i als articles 34 a 38 del Reial decret
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement
crèdit o de crèdit extraordinari.

de
en
no
de

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres
partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals
s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
D’acord amb l’article 49 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 (i l’article
36.2 del RD 500/90, de desenvolupament de la Llei, en cas de modificació del
pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit), les despeses
d’inversió es poden finançar amb operacions de crèdit.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, les entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en
l’àmbit de les seves competències, al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o

liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer
corrector a mitjà termini.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari
número 9/2010 per import de 250.000 €, que cal finançar mitjançant la
concertació d’una operació de crèdit.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.

Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa i els reunits aproven, incloure per urgència
la següent proposta:

U.1. - Declarant deserta la concertació d’una operació
creditícia per a la financiació d’inversions per import de
250.000€, per tal d’avançar la contractació i el
finançament temporal d’obres subvencionades
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès que per acord del Ple, de data 21 de desembre de 2010, es va acordar
concertar amb l’entitat bancària seleccionada pel procediment negociat sense
publicitat un préstec a llarg termini per l’import de 250.000 euros, amb les
condicions fixades en el plec de condicions annex a aquella proposta.
Atès que trancorregut el termini de presentació d’ofertes finalitzat el 27 de
desembre no hi ha hagut cap ofertant i d’acord amb el plec de clàusules, es
proposa:
Primer: Declarar deserta la licitació de referència.

Segon: Atès que el préstec concedit per Catalunya Caixa en el Ple anterior ha
resultat denegat pel Departament de Riscos d’aquesta entitat s’acorda deixar
sense efecte l’adjudicació d’aquest préstec”.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per 7 vots a favor del regidors de
CiU y amb 6 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabat el
Ple, a les divuit hores i quinze minuts, de tot el qual s’estèn la present
acta, que signo amb el vist-i plau de Sr. Alcalde i dono fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’Alcalde

El Secretari Accidental

