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ACTA SESSIÓ PLE AJUNTAMENT DE BELLPUIG, 3 DE DESEMBRE DE 2010 
Identificació de la sessió 
Núm.: 7/10 
Caràcter: extraordinari urgent 
Data: 03-12-2010 
Horari: de 20,05 a 20,15 hores  
Lloc: Sala de Plens Municipal  
 
Hi assisteixen: 
Sr. Ramon Jounou i Baldrich, alcalde. 
Sra. M. Dolors Pujol i Gomà, 1a. tinent d’alcalde. 
Sr. Ramon Salla i Roig, 2n. tinent d’alcalde. 
Sr. Rossend Cots i Pallarés, 3r. tinent d’alcalde. 
Sr. Xavier Salla i Simó, regidor. 
Sr. Ramon Forcat i Mata, regidor. 
Sr. Ramon Torres i Bosch, regidor i portaveu grup de CiU. 
Sra. M. Gloria Roig i Escudero, regidora. 
Sr. Salvador Bonjoch i Guim, regidor.  
Sr. Ramon Gassó i Brufau, regidor. 
Sra. Gemma Majós i Cosialls, secretària. 
Excusa la seva assistència el regidor Sr. Xavier Berengué i Pallàs.  
 
Ordre del dia 
I.- Ratificació urgència convocatòria sessió plenària 
II.- Deixar sense efecte l’acord adoptat en relació a la concertació de préstec transitori per al finançament de 
subvenció 
III.- Aprovació concertació préstec transitori per al finançament de subvenció 
IV.- Aprovació inicial expedient núm. 2 de modificació de crèdits del pressupost de 2010 
 
I. RATIFICACIÓ URGÈNCIA CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA 
El senyor alcalde exposa que, prèviament a tractar l’ordre del dia previst es aquest Ple extraordinari urgent, es 
proposa la ratificació de la urgència de la convocatòria d’aquesta sessió plenària, la celebració de la qual ha vingut 
motivada pel fet que calia agilitar la tramitació econòmica - administrativa per tal de poder fer efectiva la 
formalització d’un préstec transitori per al finançament de la subvenció concedida, i encara no cobrada, referent a 
l’execució de les obres de l’Escola Bressol.   
Per això, es proposa que es ratifiqui la urgència de la convocatòria de la sessió plenària. La proposta presentada 
s’aprova per unanimitat dels assistents, que són deu dels onze regidors que componen el nombre legal de 
regidors de la Corporació.   

 
II. DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD ADOPTAT EN RELACIÓ A LA CONCERTACIÓ DE PRÉSTEC 
TRANSITORI PER AL FINANÇAMENT DE SUBVENCIÓ 
 El senyor alcalde presenta el punt dient que el préstec transitori al que es fa referència era per import 
de 530.000 euros, que és l’import del que ha costat l’execució de les obres de l’Escola Bressol, en relació al qual 
hi ha una subvenció concedida, per a fer aquestes obres, però que encara no ha estat rebuda per l’Ajuntament, 
cosa que ha motivat una tensió a nivell de pagaments. Afegeix que, un cop aprovada la concertació de 
l’operació i comunicat l’acord a l’entitat bancària La Caixa, que havia estat l’entitat que havia presentat l’oferta 
més avantatjosa per a dur a terme aquest operació, aquesta entitat va exposar una interpretació restrictiva 
respecte als criteris de càlcul de l’endeutament a curt termini, cosa que ha dificultat que l’operació es pogués 
fer efectiva, proposant un import inferior de l’operació projectada. Per tant, s’ha cregut més convenient fer la 
proposta de deixar sense efecte l’acord adoptat, i proposar aprovar concertar un préstec transitori per un 
import inferior, que no pas no poder-lo concertar.  
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Atès que per tal de poder dur a terme l’execució de l’obra de construcció d’una Escola de Primer Cicle 
d’educació infantil per a 94 places es disposa d’una subvenció concedida pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, per import de 470.000,00 euros, així com d’una subvenció concedida per la Diputació 
de Lleida, dins el Pla d’Inversions Supramunicipal 2009-2011, per import de 60.000,00 euros, les quals encara 
no han estat rebudes per l’Ajuntament, tot i que les obres esmentades ja han estat finalitzades, cosa que 
provoca que hi hagi grans diferències entre els terminis de venciment dels pagaments i dels ingressos 
municipals en relació a les subvencions concedides. 
Atès que en la sessió plenària de data 2 de novembre de 2010 es va adoptar l’acord de concertar una operació 
de crèdit, en la modalitat de préstec transitori, amb l’entitat bancària La Caixa, per un import de 530.000,00 
euros (Cinc-cents trenta mil euros), per finançar les subvencions concedides però encara no rebudes per 
l’Ajuntament, corresponents a l’obra de construcció d’una Escola de Primer Cicle d’educació infantil per a 94 
places, aprovant el projecte de contracte de préstec amb l’entitat bancària La Caixa, el qual figurava a 
l’expedient i es considerava part integrant d’aquest acord, amb les condicions financeres següents:  
Tipus d’Interès: Variable  
Índex del tipus d’interès: Euribor a tres mesos  
Diferencial aplicable sobre l’índex de referència: 1,75% 
Termini de vigència del préstec: 12 anys 
Termini de carència: 2 anys  
Termini d’amortització: 10 anys 
Interès de demora anual: interès legal + percentatge diferencial 
Comissió d’estudi i obertura: 0,25% 
Comissió de cancel·lació anticipada: 0% 
Comissió d’amortització: 0% 
Comunicant, així mateix, la concertació d’aquesta operació creditícia a la Direcció General de Política Financera 
del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el previst a l’article 53 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 facultant abastament a l'Alcalde-President o al regidor en qui delegués, per tal que pogués formalitzar 
l'operació de préstec amb l'entitat de crèdit La Caixa, d’acord amb les previsions del punt segon. 
Atès que és necessari deixar sense efecte l’esmentat acord i procedir a adoptar un nou acord. 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
Deixar sense efecte l’acord adoptat en la sessió plenària de data 2 de novembre de 2010, referent a la 
concertació de préstec transitori per al finançament de subvenció, el qual ha restat descrit a la part expositiva 
del present acord.       

 Aquest acord és aprovat per unanimitat dels assistents, que són deu dels onze regidors que componen 
el nombre legal de regidors de la Corporació.  

 
III. APROVACIÓ CONCERTACIÓ PRÉSTEC TRANSITORI PER AL FINANÇAMENT DE SUBVENCIÓ 
 El senyor alcalde presenta el punt dient que com ja ha explicat en el punt anterior, aquest préstec 
transitori fa referència al cost que ha comportat per a l’Ajuntament de Bellpuig l’execució de les obres de 
l’Escola Bressol, i que com la subvenció concedida per a fer aquestes obres encara no ha estat rebuda per 
l’Ajuntament, aquest fet ha motivat una tensió a nivell de pagaments, per la qual cosa ha estat necessari 
procedir a la concertació d’un crèdit transitori, lligat a la subvenció, i així, el dia que aquesta es rebi, anirà 
directament a amortitzar l’operació; però després de diverses converses amb l’entitat bancària La Caixa, que 
havia estat l’entitat bancària que havia presentat l’oferta més avantatjosa per a dur a terme aquesta operació, 
aquesta entitat va fer una interpretació restrictiva respecte als criteris de càlcul de l’endeutament a curt 
termini, cosa que ha dificultat que l’operació es pogués fer efectiva, proposant un import inferior de l’operació 
projectada    

 El senyor Ramon Torres manifesta que avui pren el relleu de Xavier Berengué, que és el que porta els 
temes financers, el qual no ha pogut assistir al Ple, i que vol dir que aquest és un tema que ja ha estat debatut i 
que es tracta d’una qüestió puntual, tot i així, hagués estat millor poder concertar l’operació per la totalitat de 
l’import (530.000 euros) i no haver-lo de rebaixar, ja que haver de prescindir d’aquests diners suposarà donar 
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uns pas endarrere, i l’equip de govern haurà de lluitar perquè amb aquests diners n’hi hagi prou. Finalitza dient 
que hi votaran a favor.      

 El senyor alcalde exposa que s’han trobat davant d’unes condicions molts restrictives formulades per 
part de l’entitat financera La Caixa.  
 
Atès que per tal de poder dur a terme l’execució de l’obra de construcció d’una Escola de Primer Cicle 
d’educació infantil per a 94 places es disposa d’una subvenció concedida pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, per import de 470.000,00 euros, així com d’una subvenció concedida per la Diputació 
de Lleida, dins el Pla d’Inversions Supramunicipal 2009-2011, per import de 60.000,00 euros, les quals encara 
no han estat rebudes per l’Ajuntament, tot i que les obres esmentades ja han estat finalitzades, cosa que 
provoca que hi hagi grans diferències entre els terminis de venciment dels pagaments i dels ingressos 
municipals en relació a les subvencions concedides. 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
Primer.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec transitori, amb l’entitat bancària La Caixa, 
per un import de 300.000,00 euros (Tres-cents mil euros), per finançar les subvencions concedides però encara 
no rebudes per l’Ajuntament, corresponents a l’obra de construcció d’una Escola de Primer Cicle d’educació 
infantil per a 94 places.  
Segon.- Aprovar el projecte de contracte de préstec amb l’entitat bancària La Caixa, el qual figura a l’expedient 
i es considera part integrant d’aquest acord, amb les condicions financeres següents:  
Tipus d’Interès: Variable  
Índex del tipus d’interès: Euribor a tres mesos  
Diferencial aplicable sobre l’índex de referència: 1,75% 
Termini de vigència del préstec: 12 anys 
Termini de carència: 2 anys  
Termini d’amortització: 10 anys 
Interès de demora anual: interès legal + percentatge diferencial 
Comissió d’estudi i obertura: 0,25% 
Comissió de cancel·lació anticipada: 0% 
Comissió d’amortització: 0% 
Tercer.- Comunicar la concertació d’aquesta operació creditícia a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el previst a l’article 53 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.  
Quart.- Facultar abastament a l'Alcalde-President o al regidor en qui delegui, per tal que pugui formalitzar 
l'operació de préstec amb l'entitat de crèdit La Caixa, d’acord amb les previsions del punt segon. 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat dels assistents, que són deu dels onze regidors que componen 
el nombre legal de regidors de la Corporació.  

 

IV.  APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT NÚM. 2 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE 
2010 
 El senyor alcalde presenta el punt dient que aquesta modificació de crèdits també ha estat una de les 
condicions imposades per l’entitat bancària La Caixa per a poder concertar l’operació de préstec esmentat en el 
punt anterior. Amb aquesta modificació de crèdit s’intenta preveure, al pressupost, que hi haurà el 
finançament d’una part de l’obra de l’Escola Bressol per mitjà d’un crèdit, enlloc de subvenció, quan es rebi la 
subvenció es desactivarà el crèdit i s’activarà la subvenció, a fi i efecte que no hi hagi un doble finançament de 
l’obra.  

 El senyor Ramon Torres manifesta que votaran a favor d’aquest expedient de modificació de crèdits.  
       
Atesa la necessitat de modificar una partida pressupostària per tal de poder dur a terme les despeses previstes, 
que no es poden demorar per al proper exercici de conformitat amb l’expedient instruït a l’efecte,  
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
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Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2 del Pressupost de 2010, amb 
minoració de la subvenció d’Ensenyament per import de 300.000 euros, i finançat amb préstecs fora del sector 
públic, amb el contingut resumit a nivell de capítols tal i com consta a l’expedient. 
Segon.- Exposar al públic aquest acord i l’operació de crèdit que s’hi inclou, durant un termini de quinze dies, 
mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis municipal, als efectes del seu 
examen i presentació de reclamacions. En el cas de no presentar-se reclamacions, l’expedient de modificació 
de crèdit es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat de nou acord, i es procedirà a la seva 
publicació, en el tauler d’anuncis de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la Província. Si es presenten 
reclamacions el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de l’acabament del període d’exposició 
pública, per resoldre-les. 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat dels assistents, que són deu dels onze regidors que componen 
el nombre legal de regidors de la Corporació.  

 
Abans d’aixecar la sessió l’alcalde vol agrair la comprensió i l’actuació conjunta de tots els regidors en aquests 
temes econòmics importants, només resta que desitjar-los un bon pont. Finalitza agraint l’assistència als 
regidors.  
 
I no havent-hi més assumpte a tractar l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
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