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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
CAPELLADES, CELEBRADA EL DIA 18/01/2017 20:15:00
ÒRGAN
•

Ple

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: PLE2017/1
Data: 18/01/2017 20:15:00
Caràcter: Extraordinari
Horari: 20:15 a 20:35
Lloc: Sala de Plens. Biblioteca “El Safareig”

Hi assisteixen:
Alcalde-President
• Aleix Auber Álvarez
Tinents/es d’Alcalde
• Àngel Soteras Largo
• Susana Moreno Blanco
Regidors/es
• Adela Morera Rodríguez
• Salvador Vives Alari
• Jaume Solé Carol
• Marcel·lí Martorell Font
• Eduard Iglesias Torres
• Susana Olivares i Barrera
• Elisabet Serret Sanvicente
• Aarón Alcázar Gutiérrez
• Carles Cuerva Claver
Secretària
• Milagros de Legorburu Martorell
Interventora
• Marissa Sala Serra

Signatura 1 de 2
Aleix Auber Àlvarez

Signatura 2 de 2
29/06/2017

ALCALDE

Milagros de
Legorburu Martorell

29/06/2017

SECRETARIA

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

8d34b188fa114f93870ddb301a3002b0001

Url de validació

https://connector.capellades.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Data document: 19/01/2017

A J U N T A M E N T

D E

C A P E L L A D E S

C/Ramon Godó, núm. 9 - 08786 Capellades - Tel. 93 801 10 01 - capellades@capellades.cat

S’han excusat d’assistir-hi
• Sergio Pérez Castillo
No han excusat la seva absència
• Cap

QUÒRUM:
Obert l’acte i comprovat per la secretària l’existència del quòrum necessari
perquè pugui ser iniciada la sessió.

ORDRE DEL DIA

Ordre del dia per a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament que tindrà
lloc el proper dia 18 de gener de 2017, a les 20:15 hores, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament, C/ del Pilar, 2 (Biblioteca Municipal “El Safareig”).
ASSUMPTES A TRACTAR.

1. Propostes
1.1. Ple
1.1.1. PRP2017/7
ACORD DE RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT DE
REVISIÓ D’OFICI PER NUL·LITAT DE PLE DRET, DEL CONTRACTE DE
PERMUTA FINANCERA NÚMERO 036.06554.00001.0 SUBSCRIT EN DATA
15 D’ABRIL DE 2010 Exp: 2016/95

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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L’alcalde i els regidors assistents a aquesta sessió plenària donen la
benvinguda a la nova interventora d’aquest ajuntament, Sra. Marissa Sala
Serra, qui agraeix les paraules rebudes per apart de la corporació.

1. Propostes
1.1. Ple
ACORD DE RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT DE REVISIÓ D’OFICI PER
NUL·LITAT DE PLE DRET, DEL CONTRACTE DE PERMUTA FINANCERA
NÚMERO 036.06554.00001.0 SUBSCRIT EN DATA 15 D’ABRIL DE 2010
Exp: 2016/95

Atès que en data 13 de juny de 2016 es va dictar Decret d’Alcaldia número
216/2016, incoant procediment de Revisió d’ofici per nul·litat de ple dret, del
contracte de permuta financera número 036.06554.00001.0 subscrit en data 15
d’abril de 2010 per l’ Alcaldessa de l’Ajuntament de Capellades i l’entitat Caixa
Penedès (avui Banc Sabadell).
Atès que l’esmentat Decret es va notificar a Banc Sabadell i se’ls hi va conferir
10 dies per tal de consultar l’expedient administratiu, presentar les al·legacions
que consideressin oportunes així com tots aquells documents o proves que
consideressin escaients.
Atès que l’entitat bancària no va fer ús de l’esmentat tràmit.
Atès que en l’esmentat Decret es van demanar informes de Secretaria i
Intervenció, que s’han emès en dates 8 de juliol de 2016 i 5 de juliol de 2016
respectivament.
Atès que per Providència de l’Instructor de data 11 de juliol de 2016, se li va
conferir a l’entitat bancària un termini de 10 dies per tal de proposar la prova o
els documents que considerés pertinents.
Atès que en la mateixa Providència de l’Instructor de data 11 de juliol de 2016, i
de forma simultània a l’anterior tràmit de proposició de proves, es va conferir
també als interessats un termini de 10 dies en virtut del que disposen els
articles 84 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú i 51 de la Llei 26/2010 de
Procediment Administratiu de Catalunya, que preveuen que un cop instruït el
procediment i abans de redactar la proposta de resolució, s’ha de posar
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l’expedient de manifest als interessats per tal de formular al·legacions i aportar
els documents i justificacions que considerin procedents.
Atès que en l’esmentada providència es va fer constar que en cas que els
interessats fessin ús del termini conferit en relació a la prova, es proveiria i
acordaria el procedent en relació a la mateixa, quedant sense efecte la
simultaneïtat del tràmit d’audiència de 10 dies previ a la proposta de resolució,
conferit en virtut de l’article 84 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i 51 de la Llei
26/2010 de Procediment Administratiu de Catalunya; tot especificant que en
aquest darrer cas es tornaria a conferir novament el tràmit d’audiència previ a
la proposta de resolució un cop acabat el tràmit relatiu al període de prova.
Atès que l’esmentada Providència va ser notificada el mateix dia 11 de juliol a
l’entitat bancària, sense que en el termini dels 10 dies hagi fet ús de cap dels
tràmits conferits.
Atès que, ja amb anterioritat al Decret d’Alcaldia 216/2016, es va dictar Decret
d’Alcaldia 88/2015 de data 18 de març de 2015 pel qual es va requerir a Banc
Sabadell per tal de procedir a la devolució dels imports pertinents en relació al
referit contracte de permuta financera, pels motius expressats en aquella
resolució.
Vist l’informe de secretaria de data 8 de juliol de 2016, que analitza les
possibles causes de nul·litat en la preparació i adjudicació del contracte de
permuta financera.
Atès que segons l’esmentat informe, concorre com a causa de nul·litat prevista
a la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
Procediment Administratiu Comú, la incompetència manifesta de la aleshores
Alcaldessa per a la subscripció del contracte referit, atesa la quantia del mateix.
Atès que també es cita a l’esmentat informe jurídic com a causa de nul·litat del
contracte, la inexistència del preceptiu procediment que resulta previ a la
contractació; cosa que queda plenament constatada del mateix expedient de
contractació, on no hi figuren informes, ni tampoc la constatació del compliment
dels principis de publicitat i transparència, ni de la selecció de l’opció més
avantatjosa.
Atès que, tal com també es diu a l’informe de secretaria no hi figura a la
documentació analitzada en relació al swap, cap document sobre l’existència
del crèdit ni aprovació de la despesa, així com tampoc cap informe
d’intervenció.
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Atès que, a més a més de tot l’anterior, i segons és sabut en aquesta
Corporació, la aleshores Alcaldessa signant del contracte de permuta
financera, no tenia els coneixements necessaris per tal d’entendre els riscos
que comportava aquesta figura contractual, que com és sabut es tracta de
contractes complexes.
Vist l’informe d’Intervenció de data 5 de juliol de 2016, segons el qual,
“consultats els llibres de comptabilitat dels diferents exercicis apareixen les
següents dades i quanties relacionades amb el pagament d’interessos per part
de l’Ajuntament en concepte de SWAP”.
Atès que segons l’esmentat informe “el total satisfet per les partides
assenyalades a l’anterior paràgraf ascendeixen a un total de CENT VUITANTASIS MIL QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA DOS CÈNTIMS
(186.415,82 €)”.
Atès que la Llei 30/1992 preveu expressament en el seu article 102 que les
Administracions Públiques declararan d’ofici la nul·litat dels actes administratius
en els supòsits previstos a l’article 62.1 de la mateixa llei, previ dictamen
favorable del Consell d’Estat u òrgan consultiu equivalent de la Comunitat
Autònoma.
Atès que l’article 71 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost de Procediment
Administratiu de Catalunya, preveu a l’apartat tercer que la competència per a
resoldre els procediments de revisió d’ofici d’actes nuls dictats pels ens locals
correspon als òrgans que determini la normativa de règim local.
Atès que l’article 34.2 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
preveu que la competència per a declarar la nul·litat s’entendrà delegada
conjuntament amb la competència per a contractar, i que, per tant, en aquest
supòsit la competència per a declarar la nul·litat correspon al Ple de
l’Ajuntament.
Atès que l’article 72 de l’esmentada Llei 26/2010 preveu expressament que “El
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora és preceptiu en els expedients de
l'Administració de la Generalitat o de l'Administració local relatius a la revisió
d'ofici d'actes nuls de ple dret i de disposicions reglamentàries”.
Atès que l’article 211.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i l’article 8 de la Llei
5/2005 de la Comissió Jurídica Assessora, també preveuen la necessitat de
sol.licitar informe a l’òrgan consultiu en els casos de nul.litat de contractes quan
es formuli oposició per part del contractista, tot i que en aquest cas el
contractista no s’hagi pronunciat.
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Vist dictamen 312/2016 de de la Comissió Juridica Assessora de la Generalitat
de Catalunya de data 1 de desembre de 2016.
Atès que segons l’esmentat dictamen, “s’han respectat tots els tràmits
procedimentals”, sense que l’entitat bancària hagi formulat al.legacions.
Atès que el Dictamen de la Comissió Juridica Assessora estudia el concepte i
naturalesa juridica dels contractes de permuta financera, i especialment
analitza el contracte subscrit per aquesta Corporació el 15 d’abril de 2010, tot
dient que “de la definició de swap ja es desprèn que s’està davant una figura
considerablement complexa i de resultats indeterminats”, i que “el contracte de
permuta financera anomenat swap és un producte financer derivat que, encara
que materialment no sempre compleix una finalitat asseguradora, sí que
formalment pretén evitar els riscos financers derivats de fluctuacions del tipus
d’interès”.
Atès que segons el Dictamen, la normativa contractual, aplicable a aquest cas,
sobre serveis financers és la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic, en quin article 20 defineix els contractes privats subscrits per una
administració pública.
Atès que entre aquests contractes privats es troben els serveis compresos en
la categoria 6 de l’Annex II (“serveis financers:...b)serveis bancaris i d’inversió”.
Atès que els contractes privats subscrits per una administració pública es
regeixen en quant a la preparació i adjudicació per la Llei de Contractes del
Sector Públic, si bé els seus efectes i extinció es regeixen pel dret privat.
Atès que com a normativa bàsica local sobre la concertació d’operacions de
crèdit, el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora fa referència a la Llei
7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, i legislació concordant com
ara el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya i el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons la qual en els seus
articles 21 i 22 es detallen les atribucions de l’Alcalde i del Ple.
Atès que, com a normativa financera local sobre les operacions de crèdit, el
Dictamen fa esment al Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, en quin article 52 preveu entre altres coses i en el seu apartat 2. que “
la concertació o modificació de qualsevol operacions s’ha d’acordar amb
l’informe previ de la intervenció en què, especialment, s’ha d’analitzar la
capacitat de l’entitat local per fer front, en el temps, a les obligacions que se’n
derivin per a l’entitat. Els Presidents de les corporacions locals poden concertar
les operacions de crèdit a llarg termini previstes al pressupost, l’import
acumulat de les quals, dins cada exercici econòmic, no superi el 10 per cent
dels recursos de caràcter ordinari previstos al perssupost.La concertació de les
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operacions de crèdit a curt termini els corerspon quan l’import acumulat de les
operacions vives d’aquesta naturalesa, inclosa la nova operació, no superi el 15
per cent dels recursos corrents liquidats en l’exercici anterior.
Una vegada superats els límits esmentats, l’aprovació corerspon al ple de la
corporació local”.
Atès que el Dictamen de la Comissió Jurídico Assesssora , pel que fa a la
primera causa de nul.litat analitzada per l’Ajuntament relativa a la
incompetència manifesta de l’Alcaldessa per a subscriure el contracte atesa la
quantia del mateix, considera al igual que aquesta Corporació que és el Ple
municipal qui hauria d’haver subscrit el contracte i no pas la Alcaldessa ja que
l’import acumulat dins de cada exercici econòmic, i tractant-se d’una operació
de crèdit a llarg termini, excedeix del 10% dels pressupostos ordinaris de
l’Ajuntament (articles 52.2 del TRLRHL, 21.1 f) i 22.2m) de la LBRL; i 52.1.m) i
53.1 g) del TRLMRLC; criteri coincident amb la disposició addicional segona,
punt 1 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Atès que la Comissió Juridica Assessora i en relació a la mateixa causa, entèn
però que no es tracta d’un vici de nul.litat absoluta en tant que encara que
s’hagi dictat per un òrgan incompetent, aquesta incompetència no és manifesta
ja que la competència del Ple podia haver estat objecte de delegació en
l’Alcaldia.
Atès però que malgrat l’anterior consideració de la Comissió Jurídico
Assessora, s’entén que aquesta incompetència de l’Alcaldessa sí que és
manifesta i efectivament incorre en la causa de nul.litat al.legada per aquesta
Corporació (article 62.1 b) de la Llei 30/1992 de Regim Juridic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú), ja que, a més a
més, s’ha de tenir en compte que el fet que la competència corresponia al Ple i
no havia estat delegada era una qüestió sabuda i manifesta, perquè per a la
contractació del préstec al qual anava referit el swap i formalitzat en la mateixa
data que aquest últim, es va adoptar el pertinent acord del Ple.
Atès, pel que fa a la segona causa de nul.litat estudiada per aquesta
Corporació, relativa a la inexistència del procediment preceptiu previ a la
contractació (article 62.1 e) de la Llei 30/1992 de Regim Juridic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, el Dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora diu literalment que “En efecte, de l’expedient que
s’ha tramès a aquesta Comissió es dedueix que no s’ha realitzat cap tràmit
previ per a contractar la permuta financera”.
Atès que el Dictamen també diu literalment que “no consta en aquest expedient
que, en aquest cas, s’hagi observat l’exigència establerta en el primer paràgraf
de l’apartat 2 de l’article 52 del TRLRHL i que requereix que la concertació o
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modificació de qualsevol operació de crèdit s’ha d’acordar amb l’informe previ
de la intervenció en què, especialment, s’ha d’analitzar la caapcitat de l’entitat
local per fer front, en el temps,a les obligacions que se’n derivin per a l’entitat”.
Atès que la Comissió considera que l’esmentat informe de la Intervenció
municipal, tenia en aquest cas caràcter essencial.
Vist l’esmentat Dictamen, segon el qual i en relació a la mateixa causa de
nul.litat, constata també que no s’ha seguit cap iter administratiu previ a l’acord
de l’Alcaldia de concertació de l’operació, que permeti apreciar quin ha estat el
procés de formació de la voluntat administrativa, ni tampoc s’aprecia que s’hagi
seguit un mínim procediment per tal de seleccionar l’entitat contractista
respectant el nucli bàsic o essencial dels principis que informen la contractació
administrativa.
Vist el Dictamen de la Comissió Juridico Assessora, segons el qual com a
conclusió d’aquesta causa de nul.litat, diu literalment que “la subscripció del
contracte de permuta financera efectuada per part de l’alcaldessa pateix del vici
de nul.litat absoluta previst en l’article 62.1 e) de la LRJPAC, en tractar-se d’un
acte dictat prescindint totalment i absoluta del procediment establert legalment”
Tanmateix, com a incompliment del procediment administratiu establert, s’ha de
fer constar que tampoc es va fer remissió al seu dia de la preceptiva
comunicació al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la
Generalitat (Direcció General de Política Financera) per a l’exercici de la tutela
financera sobre els governs locals, vulnerant el que es disposa a l’Ordre
ECF/138/2007, de 27 d'abril, articles 2.c) i 6.
Atès que pel que fa a la tercera causa de nul.litat al.legada per l’Ajuntament,
relativa a la inexistència de crèdit, la Comissió Juridica Assessora en el seu
Dictamen considera que “la manca de documentació sobre l’existència de crèdit
i aprovació de la despesa no és susceptible d’erigir-se en la causa autònoma
de nul.litat prevista en l’article 32.c) de l’ LCSP, sinó que és una dada que
s’emmarca dins la manca total i absoluta de procediment que ha envoltat totes
les actuacions i, en conseqüència, s’ha de reconduïr als elements determinants
de la causa de nul.litat prevista per l’article 62.1 e) de l’LRJPAC.”
Atès però que en definitiva entèn la Comissió que aquesta manca de
documentació sobre l’existència de crèdit i aprovació de la despesa suposa la
concurrència d’una causa de nul.liutat de ple dret d’acord amb l’article 62.1 de
la Llei 30/1992 de Regim Juridic de les Administracions Públiques i
Procediment Administratiu Comú.
Atès que, pel que fa a la quarta causa de nul.litat al.legada per aquesta
Corporació i relativa als vicis de consentiment i en la causa del contracte,
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aquesta Corporació entenia tal com es deia a l’informe previ de Secretaria de 8
de juliol de 2016, que no consta que l’Alcaldessa tingués els coneixements
financers necessaris per a subscriure el contracte de swap, i, a més a més,
l’entitat bancària va ometre el seu deure d’informació segons preceptua l’article
79.6 de la Llei 24/1988 del Mercat de Valors i l’article 72 del Reial Decret
217/2008 sobre el Règim Juridic de les empreses de servei d’inversió i de les
altres entitats que presten serveis d’inversió.
Vist el Dictamen de la Comissió Juridica Assessora segons el qual i en relació a
aquesta darrera causa, la manca de procediment per a contractar el swap i
analitzada anteriorment , li impedeix entrar a valorar quina ha estat la formació
de la voluntat contractual en aquest cas i per tant, apreciar el vici de
consentiment invocat.
Atès però que, malgrat aquesta consideració de la Comissió, en tan que no es
pronuncia sobre aquesta causa de nul.litat, s’ha de mantenir que no consta que
l’Alcaldessa signat del contracte de swap tingués els coneixements financers
necessaris per entendre el producte que signava i el riscos que comportava,
així com el fet que l’entitat bancària no va complir amb el seu deure
d’informació.
Atès per tant, que es considera necessari mantenir l’existència d’aquesta causa
de nul.litat.
Vista la conclusió final del Dictamen de la Comissió Juridica Assessora segons
la qual “s’informa favorablement sobre la revisió d’ofici per causa de nul.litat de
ple dret del contracte de permuta financera –swap- subscrit per l’alcaldessa de
l’Ajuntament de Capellades”.

Per tot l’anterior,

Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- Declarar la Nul.litat de Ple Dret del contracte de permuta financera
subscrit en data 15 d’abril de 2010 per l’Alcaldessa de l’Ajuntament de
Capellades i l’entitat Caixa Penedès (avui Banc Sabadell), en haver estat signat
per òrgan manifestament incompetent; haver-se prescindit total i absolutament
del procediment legalment establert en no existir el procediment preceptiu previ
a la contractació ni acreditar-se l’existència del crèdit ni aprovació de la
despesa; i existir vicis en el consentiment i en la causa del contracte, tal com
consta en els antecedents d’aquesta resolució.
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SEGON.- Requerir a Banc Sabadell per tal que de forma immediata procedeixi
d’acord amb el contingut de l’esmentada resolució, i faci la devolució a
l’Ajuntament de Capellades de tots els imports cobrats indegudament en virtut
del contracte de permuta financera subscrit el 15 d’abril de 2010.
TERCER.- Facultar l’Alcaldia per tal que dugui a terme tots aquells actes
necessaris, tant administratius com judicials si s’escau, per tal d’executar i
donar compliment als presents acords.
QUART.- Notificar aquesta proposta als interessats.

INTERVENCIONS

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell
Font
Voldria saber si han hagut contactes amb el Banc Sabadell.
GRUP MUNICIPAL DE VILA DE CAPELLADES – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
POBLE ACTIU (VdC-CUP-PA). Sr. Aleix Auber Álvarez, alcalde.

Sí hem tingut diferents contactes amb aquesta entitat bancària, ara ha hagut un
canvi de direcció a l’oficina de Capellades, i ens van dir que fins que no
tinguessin la notificació de la resolució de l’Ajuntament, no podien dir rés en
concret.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell
Font.
El que consta al punt núm.4 de l’Informe de la Comissió Jurídica Assessora,
realment és el que va passar.

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA –
ACORD MUNICIPAL (ERC.AM).- Sr. Àngel Soteras Largo
ERC votarà a favor, es vol recuperar unes quantitats que se’ns han tret de
forma abusiva.
No farà valoracions polítiques de perquè s’ha arribat aquí.
La contractació d’aquest swap no va ser aprovada pel Ple, ara reclamem i
demanem la seva nul·litat per recuperar aquestes quantitats i reservar-nos
qualsevol actuació judicial.
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GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP).- Sr. Aaron Alcazar Gutiérrez.
Trobem positiu adoptar aquest acord, aquesta és una qüestió de la que es
parla des de fa molt temps, i entenem que la raó de convocar aquest ple és el
venciment dels terminis per realitzar les accions judicials que corresponguin.
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).- Sr. Marcel·lí Martorell
Font.
Tant de bo que aquest acord plenari serveixi per no anar a judici.
Que les negociacions a realitzar per l’Alcaldia amb el Banc Sabadell, serveixin
perquè l’Ajuntament recuperi les quantitats pagades.

Passats a votació els anteriors acords són aprovats per la unanimitat dels dotze
regidors assistents al Ple, dels tretze que componen de dret aquesta
corporació.

No havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, del
contingut de la qual com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

MILAGROS DE LEGORBURU MARTORELL

Vist i plau
L’alcalde, Aleix
Auber Àlvarez
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