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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DE CASTELLGALÍ  DEL DIA 15 DE MAIG DE 2012 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 14 hores i 4 minuts  del dia 15 
de maig de 2012, es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal de 
celebrar sessió extraordinària, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Cristòfol 
Gimeno i Iglesias i amb l’assistència dels senyors/es regidors/es, Rosa Maria Serra i 
Oliva,   Òscar Aparcicio i Ledesma, Carme Lledó i Martínez i Ana Belén Jara i 
Martínez,  tots ells i elles adscrits/es al grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-P.M.”, així com dels senyors/es regidors/es  Eva Llovet i Castelló, Maria 
Isabel Garcia i Sansegundo, Xavier Guix i Carrera i Núria Lozano i Arcas, ell i elles 
adscrit/es al  grup municipal de “Convergència i Unió". 
 
Hi assisteix com a Secretari el senyor Joan Lluís Obiols i Suari qui ho és de la 
Corporació. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 14 hores i 4 minuts i un cop comprovat per part 
del senyor Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix al debat i 
votació dels assumptes inclosos al següent 

 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE LA CONCERTACIÓ D’UNA 
OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI CONTEMPLADA AL REIAL 
DECRET-LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER, PEL QUE ES VA ESTABLIR UN 
MECANISME DE FINANÇAMENT PER AL PAGAMENT ALS PROVEÏDORS 
DE LES ENTITATS LOCALS. 
 
El senyor Alcalde exposa al ple que desprès de notificar a l’Ajuntament que se li havia 
aprovat el Pla d’Ajust, l’Ajuntament tenia com a molt tard fins el 15 de maig per a 
l’aprovació de la concertació de l’operació de crèdit a llarg termini. Continua dient que 
la sessió  podia haver estat el dia  d’ahir o avui, però que han esperat fins a última hora 
en funció de les novetats que anessin sortint amb les notes aclaratories del Ministeri 
d’Hisenda. També explica que encara hi ha coses inconcretes, però el que està clar diu, 
és que desprès d’haver-los aprovat el pla d’ajust tenen la obligació de passar-ho per ple i 
aprovar doncs aquesta proposta d’acord i traslladar-la al Ministeri, fet pel qual l’ordre 
del dia que hen rebut els regidors i regidores només té aquest únic punt.  
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Afegeix que la proposta d’acord de l’Alcaldia respon al que inicialment ja varen 
comentar en la darrera sessió del ple. Diu al respecte que es va convocar i es va donar 
l’opció a traves d’aquest Reial-Decret el 4/2012 de poder assumir el pagament als 
proveïdors de les entitats locals. Amb data 9 de març, es va crear el fons pel finançament 
del pagament a proveïdors.  

Segueix explicant que amb l’ordre 16 d’abril es publica l’acord de la comissió delegada 
per la posada en marxa del mecanisme de finançament dels proveïdors de les entitats 
locals. 

El senyor Alcalde comenta així mateix que van aprovar el Pla d’Ajust en la sessió 
ordinària de 28 de març de 2012 i que el van trametre al Ministeri d’Hisenda en la data 
corresponent. Diu que el 30 d’abril, l’últim dia, varen comunicar a l’Ajuntament 
l’aprovació per part del Ministeri d’aquest Pla d’Ajust. Per tant, continua dient, que 
correspon doncs aquesta proposta d’acord que tot seguit llegirà. 

Per últim diu que encara no saben amb exactitud, perquè tot és molt recent,  les 
condicions exactes en que s’haurà de concertar aquesta operació de crèdit, del que se’n 
desprèn de la primera redacció del Reial-decret 4/2012, de 24 de febrer, es parlava del 
5% d’interès a 10 anys de crèdit més dos anys de carència.  

Conclou dient que ara amb noves comunicacions per part del Ministeri d’Hisenda es 
parla de si serà un 4 un 4,5 o fins i tot un 6, però que s’haurà d’acabar de veure. Diu que 
dona la sensació els vindrà l’entitat financera ja determinada, però que sembla que 
encara no esta clar si podran triar entitat financera o no la podran triar. 

Intervé el senyor Secretari, desprès de demanar la paraula, per a dir que vindrà 
assignada.   

Indica el senyor Alcalde que l’entitat financera amb la que s’haurà de concertar 
l’operació de crèdit vindrà doncs assignada i per tant que la proposta d’acord que ara 
llegirà encara té aquestes qüestions una mica inconcretes conseqüència de la falta de 
concreció en aquest sentit per part del Ministeri. 

Repeteix el senyor Alcalde que en principi a la majoria d’Ajuntaments de Catalunya i 
d’Espanya se’ls hi ha aprovat, però  n’hi ha que no. Diu que n’hi ha a prop de 2.000, a 
tot Espanya que no se’ls hi ha aprovat, com alguns Ajuntaments d’aquí de la comarca 
per desgràcia.  

També diu que serà aquest oxigen que els ha de permetre acabar d’endreçar totes 
aquestes qüestions que teníem pendents. 
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Indica que hi ha la indefinició aquesta, que normalment amb una proposta d’acord hi 
haurien d’haver les condicions exactes i concretes i l’entitat financera, però no les tenen, 
una mica per tot el que en aquest sentit ha explicat.  

Per tant, afegeix el senyor Alcalde que aquesta proposta d’acord no deixa de ser un 
tràmit més i diu que tenien fins avui, doncs era l’últim dia per aprovar-ho i per això han 
fet aquest ple extraordinari, aquesta proposta d’acord que és la quina proposa la 
Diputació de Barcelona des de l’Àrea d’Hisenda de la Diputació de Barcelona.  

El senyor Alcalde pregunta si hi ha algun dubte, algun aclariment o alguna cosa a 
comentar.  

Intervé la portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, la senyora Eva Llovet 
i Castelló, qui pregunta si els 10 anys més 2 són 10 més 2 o són 2 inclosos,  vol dir 10 
anys en total, o sigui 8 més 2. 

Respon el senyor Alcalde dient-li que són 8 més 2. Diu que també tenien entès que eren 
10 més 2, però al final són 8 més 2.  

Comenta la senyora regidora que el seu grup s’abstindrà perquè no voten en contra 
perquè entenen que ara mateix, després de comprovar que es deuen 835.000 €, amb la 
situació que hi ha a nivell financer, que no es deixen diners i que no hi ha possibilitat de 
moure diner, doncs que és la única manera de tirar endavant en aquests moments, però 
clar, pensen que 835.000 € acumulats de deute és una xifra doncs que ningú  d’ells 
s’esperava i que és molt important. Per tant, diu que s’abstindran doncs perquè d’alguna 
manera s’ha de facilitar que això tiri endavant, però conservant el seu desacord amb 
aquesta xifra. Pensen que es una quantitat molt elevada pel que és l’Ajuntament de 
Castellgalí. 

Li respon el senyor Alcalde dient-li que entenen i respecten per suposat i com ho han fet 
sempre, el seu punt de vista i la seva opinió. Explica que aquí com varen comentar hi ha 
una part de despesa corrent, hi ha una part de subvencions que encara estan en tràmit de 
gestionar-se, i evidentment tot el que hi havia pendent a 31 de desembre de 2011 i 
comenta que han posat tot el que era possible, per a poder atendre a tots els proveïdors i 
per un altre cantó per a poder gestionar doncs una mica tot, sense que es faci d’alguna 
manera la pilota més grossa.  

Per tant, continua dient que en aquest sentit han fet el que creien, el que és millor per la 
institució i el que en aquests moments tenint en compte les opcions que es donen, també 
les entitats financeres que en altres moments hi haguessin pogut anar, i ara no s’hi pot 
anar, els permet aquest Reial Decret. 
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I per finalitzar la seva intervenció la regidora demana un últim dubte. Pregunta si el fet 
d’estudiar tot aquest Pla d’Ajust i aquest préstec, si implica algunes altres coses, i que si 
seran supervisats cada 2 anys els comptes, tal com li va semblar llegir.   

Intervé el senyor Secretari, desprès de demanar la paraula,  explicant que cada any 
s’haurà de fer un informe per la intervenció sobre si s’està complint o no el Pla d’Ajust, i 
a part, el Ministeri es reserva la possibilitat de fer auditories, que fins i tot ja ho diu el 
propi Reial Decret Llei 4, la Intervenció General de l’Estat les podrà encomanar a 
empreses privades auditores.   

Intervé de nou la regidora i pregunta si a nivell de restriccions com tipus de contractació, 
obres o altres, també es farà.  

El senyor el Secretari diu que anirà molt en funció del resultat pressupostari de cada any 
i que un cop posat en funcionament segons quin sigui  aquest resultat hi haurà una 
restricció en quan a les inversions, afegint que també cal tenir present, per exemple, que 
ara un cop tinguin aquest crèdit, en el tancament pressupostari del 2012, en principi hi 
haurà un resultat pressupostari molt favorable, però que evidentment serà fictici ja que 
són diners que deuen, però al 2012 hi haurà aquest resultat pressupostari favorable.  

De nou torna a intervenir la regidora dient que ha vist també que no obliga a amortitzar, 
o sigui, diu que si reben la subvenció dels deutes que tenien pendents de coses, obliga a 
amortitzar però si que deixa via lliure a amortitzar.  

El secretari ho confirma dient que si, que efectivament, que fins i tot la Diputació els ho 
va recomanar en una sessió informativa a la que van assistir.   

El senyor Alcalde li respon dient que quan abans es pugui amortitzar millor. 

La senyora regidora diu que ells per la seva part entenen que els primers que arribin 
serveixen per amortitzar.  

El senyor Alcalde diu que en funció de les liquidacions que tinguin d’anualitats 
posteriors, doncs molt probablement amortitzaran quantitats a l’avançada, ja sigui amb 
aquests ingressos. Diu que el que s’han posat per exemple de les obres del casc antic, tot 
indica que es cobraran d’aquí a 18 mesos, 18-20 mesos, el relatiu al FEDER. D’aquí a 
19-20 mesos doncs ja veuran com ho podran amortitzar, però fins i tot coses que es 
puguin rebre, doncs ho aniran destinant a amortitzar , la voluntat per suposat és anar-ho 
amortitzant en quant abans millor. Diu que ara cal tenir també en compte que aquesta és 
una opció que els permet perllongar-la en el temps, i per tant, doncs que sense haver 
d’assumir més interessos dels que els pertoqui, tenint en compte que amb el Pla d’ajust 
s’ha acreditat que es pot tornar el crèdit aquest amb els 10 anys, amb els 8 més els 2 de 
carència. 
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Diu així mateix que  per tant han de trobar l’equilibri entre amortitzar-ho quan abans 
millor, per raó que també el funcionament i tota la evolució econòmica del municipi 
doncs sigui viable. Diu que o faran per responsabilitat i per rigor com han fet sempre.  

Demana la paraula el secretari i comenta que també han de tenir present que ara hauran 
de fer una modificació del pressupost quan sàpiguen del cert el tipus d’interès que se’ls 
aplica per a poder concretar les quantitats de les consignacions de les aplicacions 
pressupostàries. 

El senyor Alcalde pregunta si l’ingrés del crèdit d’saurà de consignar tot aquest any a la 
qual cosa respon afirmativament el senyor Secretari i que per això ha comentat abans ho 
relatiu al resultat pressupostari. 

Acte seguit el senyor Alcalde procedeix a donar lectura de la proposta d’acord que 
integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual transcrita literalment, diu: 

 

“PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: 

En Cristòfol Gimeno i Iglesias, Alcalde-President de l'Ajuntament de Castellgalí, atès el 
que disposa l’article 10 del Reial Decret-Llei 4/2012 de 24 de febrer, pel qual es 
determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals i vista la 
necessitat de l’aprovació per part del ple de l’Ajuntament de la formalització d’una 
operació de crèdit a llarg termini per tal de que es procedeixi a l’abonament de les 
obligacions pendents de pagament als proveïdors d’aquest Ajuntament que consten a la 
relació certificada tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de 
conformitat amb el que determina l’article 3 del Reial Decret-Llei abans indicat, 
mitjançant la present moció es procedeix a elevar al ple de la Corporació, per si s’escau 
la seva aprovació, la següent 

PROPOSTA D’ACORD: 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE 
CRÈDIT A LLARG TERMINI CONTEMPLADA AL REIAL DECRET-LLEI 
4/2012 DE 24 FEBRER PEL QUE ES VA ESTABLIR UN MECANISME DE 
FINANÇAMENT PER AL PAGAMENT ALS PROVEÏDORS DE LES 
ENTITATS LOCALS. 
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Vist que el Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen 
obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, va establir un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitat locals, d’obligat 
compliment per a totes elles. 

Atès que el Reial Decret-llei 7/2012, de 9 de març, va crear el Fons per al finançament 
dels pagaments a proveïdors, regulant, entre d’altres i de maner parcial, el procediment 
per executar el pagament als proveïdors. 

Vista l’Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril, per la que es publica l’Acord de la Comissió 
Delegada del Govern per Assumptes Econòmics d’1 de març de 2012, per la posada en 
marxa del mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les Entitats 
locals. 

Considerant que el Reial Decret-Llei 4/2012, preveu als seu article 10, que el 
finançament del pagament als proveïdors es podrà fer mitjançant una operació 
d’endeutament a llarg termini de l’Ajuntament, i que caldria que prèviament 
l’Ajuntament hagi aprovat un Pla d’Ajust. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió ordinària de data 28 de març de 2012, va 
aprovar el Pla d’Ajust el qual es va trametre al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas de conformitat amb el que determina l’article 7.4 del R.D.-
Llei esmentat a l’objecte de la seva valoració, la qual ha resultat favorable tal i com s’ha 
fet públic a la pàgina web del Ministeri indicat. 

Vistos els articles 48 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, on es disposa que les Entitats Locals 
podran concertar, entre d’altres instruments financers, préstecs o crèdits a llarg termini. 

Vist l’informe de la Secretaria-Intervenció que obra a l’expedient. 
 
Atesa la finalitat d’aquesta operació, la possible modificació de crèdit associada a la 
mateixa sols podrà suplementar despesa per finançar els reconeixements extrajudicials 
de crèdit d’operacions que seran pagades pel procediment previst en el Reial Decret-
Llei 4/2012. 
 
Atès que malgrat no es coneguin a la data d’emissió d’aquest proposta totes les 
condicions financeres per aprovar la concertació de l’operació d’endeutament a llarg 
termini, el Reial Decret-llei 4/2012, en el seu article 10 i l’Ordre PRE/773/2012, en els 
seus apartats cinquè, sisè i setè, estableixen el mar general de les condicions i que 
aquestes seran fixades per el Instituto de Crédito Oficial. 
 
Vist que l’article 7 apartat cinquè del Reial Decret-llei 4/2012, estableix que un cop 
valorat favorablement el pla d’ajust l’operació d’endeutament s’entendrà autoritzada, als 
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efectes del previst en l’article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
Vist el que disposa l’Ordre ECF/138/2007 de 27 d’abril, en matèria de tutela financera 
dels ens locals, del Departament d’Economia i Finances, on diu que les operacions de 
crèdit que no estiguin subjectes a autorització, s’han de comunicar a la Direcció General 
de Política Financera, Assegurances i Tresor, segons determina l’art. 4.1 d’aquesta 
Ordre. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents  
 
 

ACORDS: 
 
 

Primer.- APROVAR la concertació i formalització d’una operació d’endeutament a 
llarg termini per un import de 835.078,83 euros (VUIT-CENTS TRENTA-CINC MIL 
SETANTA VUIT AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS D’EURO), amb les següents 
condicions: 
 
Entitat financera: La que s’assigni a aquest Ajuntament en el marc del Reial                             
Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer. 
 
Termini: 10 anys, inclosos dos de carència de principal. 
 
Tipus d’interès: L’equivalent al cost de finançament de Tresor Públic als terminis 
marcats més un marge màxim de 115 punts bàsics al que s’afegirà un marge 
d’intermediació d’un màxim de 30 punts bàsics. 
 
Sistema d’amortització: El que es determini finalment a la formalització de l’operació si 
bé s’admetrà les amortitzacions anticipades de l’operació. 
  
Segon.- FACULTAR a l’Il.lm. Sr. Alcalde -President de l’Ajuntament, tan àmpliament 
com en Dret sigui possible, per a l’adopció dels acords que requereixi l’eficàcia de 
l’acord anterior així com per a la signatura dels documents que siguin necessaris per al 
formalització de l’operació de crèdit, donant compte al Ple del contingut dels mateixos 
en la primera sessió que es celebri des de la signatura de la esmentada documentació. 
 
Tercer.- TRAMETRE al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
l’adopció del present acord. 
 
Quart.- TRAMETRE a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 
Tresor, del Departament d’Economia i Coneixement, la documentació prevista  a 
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l’article 4.1 en relació al 3.2 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, en matèria de 
tutela financera dels ens locals. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 10 de maig de 2012. 
 
L’Alcalde-President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord que conté el dictamen a votació, el ple acorda per cinc vots 
a favor, que es corresponen als/a les cinc regidors/es adscrits/es al  grup municipal del 
“Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”presents a la sessió i quatre abstencions, les 
quals es corresponen als/a les quatre regidors/es adscrits/es al grup municipal de 
“Convergència i Unió" presents a la sessió, la seva aprovació, i en conseqüència i pel 
mateix quòrum, l’aprovació dels acords que la mateixa conté, i que són els que es 
transcriuen literalment a continuació:  
 
Primer.- APROVAR la concertació i formalització d’una operació d’endeutament a 
llarg termini per un import de 835.078,83 euros (VUIT-CENTS TRENTA-CINC MIL 
SETANTA VUIT AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS D’EURO), amb les següents 
condicions: 
 
Entitat financera: La que s’assigni a aquest Ajuntament en el marc del Reial                             
Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer. 
 
Termini: 10 anys, inclosos dos de carència de principal. 
 
Tipus d’interès: L’equivalent al cost de finançament de Tresor Públic als terminis 
marcats més un marge màxim de 115 punts bàsics al que s’afegirà un marge 
d’intermediació d’un màxim de 30 punts bàsics. 
 
Sistema d’amortització: El que es determini finalment a la formalització de l’operació si 
bé s’admetrà les amortitzacions anticipades de l’operació. 
  
Segon.- FACULTAR a l’Il.lm. Sr. Alcalde -President de l’Ajuntament, tan àmpliament 
com en Dret sigui possible, per a l’adopció dels acords que requereixi l’eficàcia de 
l’acord anterior així com per a la signatura dels documents que siguin necessaris per al 
formalització de l’operació de crèdit, donant compte al Ple del contingut dels mateixos 
en la primera sessió que es celebri des de la signatura de la esmentada documentació. 
 
Tercer.- TRAMETRE al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
l’adopció del present acord. 
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Quart.- TRAMETRE a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 
Tresor, del Departament d’Economia i Coneixement, la documentació prevista  a 
l’article 4.1 en relació al 3.2 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, en matèria de 
tutela financera dels ens locals. 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 14 hores i 20 minuts el senyor Alcalde 
aixeca la sessió i per a constància del tractat i dels acords adoptats estenc aquesta acta, 
de tot el qual en dono fe amb la meva signatura i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde. 

 

El Secretari:     L’Alcalde: 

 

 

 

Joan Lluís Obiols i Suari.   Cristòfol Gimeno i Iglesias. 

 


