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ACTA NÚM. PLE 2012/3 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 12 
DE MAIG DE 2012. 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
12:10 hores del dia 12 de maig de 2012, es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de 
celebrar la sessió extraordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. Esteve 
Pujol i Badà , alcalde de l’Ajuntament i 
l’assistència de la regidora i dels regidors 
relacionats al marge. 
 
Actua com a Secretari el Sr. Luis López i 
García, titular de la Corporació. 
 
Comprovat que el quòrum d’assistents 
compleix allò que estableix l’article 98.c) del 

Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. President obre la 
sessió per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
ÚNIC.- CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI AMB DESTÍ 
AL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS PENDENTS, SEGONS PROCEDIMENT 
INSTRUMENTAT PEL REIAL DECRET-LLEI 4/2012. 
 

************************************************************* 
 
PRÈVIA:  El Sr. Alcalde disculpa l’absència dels senyors Batchelli i Rovelló, que no han 
pogut assistir per assumptes personals.  
 
CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMIN I AMB DESTÍ AL 
PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS PENDENTS, SEGONS PROCED IMENT 
INSTRUMENTAT PEL REIAL DECRET-LLEI 4/2012.    
 
Atès que el dia 30 d’abril de 2012 es va rebre l’informe favorable del Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques sobre el Pla d'Ajust elaborat per aquesta Entitat Local. 
 
Vist l’informe d'Intervenció de data 7 d’abril de 2012 en relació amb el procediment. 
  
Vist l’informe de Tresoreria de data de 7 d’abril de 2012 en relació amb l'establiment dels 
criteris per a prioritat de pagament. 
 
Examinada la documentació que s'acompanya i de conformitat amb l'establert en l'article 
10 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer,  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer.- Aprovar la concertació de l'operació d'endeutament a llarg termini per finançar 
les obligacions de pagament a proveïdors, per l’import i les condicions financers fixades 
en l'Ordre PRE/773/2012, 17 abril i que es determinin en posteriors indicacions o 
notificacions que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques realitzi. 

Assistents:  
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JOSEP A. JUNCÀ VIDAL 
JOAN GUILLAUMES VILA 
MARTÍ PUJOL SURIÑACH 
MIQUEL SALA PLANELLA 
SÒNIA RIÑÉ CALERO 
F. XAVIER COLLBONI SALA 
DANIEL BIRBA CUFFÍ 
JOSEP ROCA MONFORT 

 

Absents : 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
JOSEP A. ROVELLÓ MARTÍ  
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Segon.- Comunicar la concertació de l’operació al Departament d’Economia i Coneixement 
de la Generalitat de Catalunya en el termini dels primers deu dies del mes següent al de 
la formalització, d’acord amb el que es preveu a l’article 4 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 
d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.  
 
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde- President de la Corporació, tan àmpliament com en dret 
procedeixi, per a la realització de tots quants tràmits siguin necessaris o convenients amb 
vista a l'execució de l'acordat, així com per atorgar, en el seu moment, els corresponents 
documents de formalització. 
 
El Sr. Alcalde explica que la proposta no està gaire elaborada degut a que el Ministeri 
actua sobre la marxa, improvisant, i a darrera hora. Indica que quan es produeixin els 
ingressos del finançament pendent de la major part dels deutes que ara es cobriran per 
aquest procediment, es produirà romanent de tresoreria positiu que servirà per amortitzar 
endeutament.  Considera que allò important és que els proveïdors puguin cobrar a 
principis de juny. 
 
El Sr. Birba anuncia el posicionament favorable del seu grup (CiU) perquè, en realitat, 
aquesta operació només significa un canvi de creditor: ara el deute és amb els proveïdors 
i a partir d’ara serà amb els bancs; malgrat que formalment suposi un increment de 
l’endeutament, contra el qual sempre s’han manifestat públicament.  
 
El Sr. Collboni  també anuncia el vot favorable del seu grup (+Camprodon). 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels nou membres 
presents dels onze que de fet i de Dret  integren el Ple de la Corporació.  

 
No havent altres assumptes a tractar, quan passen cinc minuts d’un quart de d’una del 
migdia, el Sr. Alcalde President dóna per finalitzada la sessió de tot el que jo, el Secretari, 
en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 


