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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE 
EXTRAORDINARI  I URGENT DE 
L’AJUNTAMENT EL DIA 14 DE JUNY DE 2012. 
 
 
Vallirana, 14 de juny de 2012 
 
Al Saló d’actes de la Casa Consistorial es reuneix la Corporació Municipal 
per celebrar sessió extraordinària i urgent, sota la Presidència de la Sra. 
Alcaldessa, Eva-Maria Martinez Morales; hi assisteixen els següents senyors 
i senyores, prèviament convocats: 
 
Del Grup PSC-PM 
 
-SRA. ELISABETH ROMERO SALGUERO 
-SR. OSCAR SUÑE MARÍN 
-SR. JORDI URREA  CLOS 
-SRA. RAQUEL GARCIA TORRADO 
-SRA. RUTH MORENO  SALAZAR 
-SR. JUAN-MANUEL ARRABAL GALISTEO 
 
Del Grup de CiU 
 
-SR. JOSEP ALEMANY  RIGOL 
-SRA. GISSELA RIBERAS BARGALLÓ 
-SR. SALVADOR PI  PIÑERO 
-SRA. MARTA DÍAZ SEPULVEDA 
-SR. TEOFIL M.- GIBERT  BERTRAN 
-SR. DAVID FERRER  CANOSA 
 
Del Grup del PP 
 
-SRA. ROSA-MARIA CAMPOS SORRIBES 
-SR. IVAN GARCIA MARTIN DE MADRID 
 
Del Grup d’ ICV-EUiA-E 
 
-SR. ANTONIO GARCIA I GARCIA 
 
 
Del Grup d’ESQUERRA-AM 
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-SR. JORDI MILÀ I EGEA 
 
Assistits  per la Secretària Sra. Susanna Espelt Piqué 
Assistits per l’Interventor Sr. Fernando González-Santacana Martín 
 
Oberta la sessió per la Presidència, i un cop comprovada l’existència del 
quòrum que cal perquè pugui ésser iniciada, a les 20 hores 
 
SRA ALCALDESSA:  Intervé i manifesta que al ser un Ple extraordinari i urgent, el 
primer que s’ha de fer és votar la urgència del mateix. Explica que els motius pels quals 
s’ha tingut que convocar aquest Ple, és perquè fa pocs dies que els hi varen comunicar que 
es podia tornar a optar a demanar el Pla d’Ajust el qual finalitzava el dia 15 de juny de 
2012,  comenta que ja sel’s hi va avançar als diferents grups. 
 
Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
 
SRA. ALCALDESSA:  Explica que amb la documentació que s’ha passat en aquest punt 
i que ha estat disponible per a tots els regidors a la carpeta, hi havia un informe 
d’intervenció que te dues petites esmenes, les quals els hi passa als grups i aclareix el 
contingut de les mateixes 
 
 
Nº 1.- APROVACIÓ DEL PLA D’AJUSTAMENT REIAL 
DECRET LLEI 4/2012, PER A LA FINANCIACIÓ DEL 
PAGAMENT A PROVEÏDORS,  SEGONS LA NOTA 
INFORMATIVA DEL MINISTERI D’HISENDA DE 
31/05/2012; AMB DECLARACIÓ EXPRESSA DE 
L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA COMPROMETENT-SE 
A ADOPTAR LES MESURES PREVISTES EN EL PLA 
D’AJUSTAMENT; AMB DECLARACIÓ EXPRESSA DE 
L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA COMPROMETENT-SE 
A APLICAR LES MESURES INDICADES EN EL PRESENT 
PLA D’AJUSTAMENT; AMB DECLARACIÓ EXPRESSA 
DE L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA 
COMPROMETENT-SE A TRAMETRE TOTA LA 
INFORMACIÓ QUE EL MINISTERI D’HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES CONSIDERI 
NECESSÀRIA. 
 

D’acord amb l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel 
qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per 
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establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de 
les entitats locals, així com la Disposició Addicional tercera, punt 5, del 
Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel que es crea el fons per al 
finançament dels esmentats pagaments a proveïdors, a la vista de l’ordre 
HAP/537/2012, de 9 de març, per la qual s’aprova el model de pla 
d’ajustament, previst en el Reial decret-llei 4/2012 i d’acord amb el 
contingut de la nota informativa emesa pel ministeri d’hisenda el 31 de 
maig de 2012. 

Atès que s’ha elaborat el pla d’ajustament, que s’uneix com annex, al que es 
refereixen els mencionats decrets, i que es detallen; 

a) Els ingressos corrents per finançar les despeses corrents i 
l’amortització de les operacions d’endeutament, inclosa la que es vol 
formalitzar. 

b) Una adequada financiació dels serveis públics prestats mitjançant taxa 
o preus públics i la seva financiació. 

c) La descripció i el calendari d’aplicació de les reformes estructurals que 
es van implementar així com les mesures de reducció de les càrregues 
administratives a ciutadans i empreses. 

Atès que el pla ha estat elaborat de conformitat amb el model establert en 
l’ordre HAP/537/2012, de 9 de març. 

Atès que l’aprovació del Pla per part del ple es requisit previ per que per part 
del ministeri d’hisenda i administracions públiques pot ser valorat i en el cas 
de ser favorable, poder fer front a les obligacions pagades pel mecanisme de 
financiació amb l’operació de préstec prevista en el mateix, en altre cas, els 
ingressos d’aquesta entitat en concepte de participació d’ingressos de l’estat 
es retindrà a efectes de fer front a les obligacions cancel·lades per mitja del 
mecanisme de financiació , amb greu perjudici que això pot suposar per la 
líquides de l’entitat. 

Atès que l’art. 10.1 del Reial Decret 4/2012, de 24 de febrer, mitjançant el 
qual es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris  
per establir un mecanisme de financiació per el pagament als proveïdors de 
les entitats locals estableix que : “ Les entitats locals podran finançar les 
obligacions de pagament abonades en el mecanisme mitjançant la concertació 
d’una operació d’endeutament a llarg termini que les condicions financeres 
siguin fixades per acord de la Comissió Delegada del Govern per assumptes 
econòmics”. 

Atès que  l’ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril, estableix les característiques 
principals de l’acord de la comissió delegada del govern per assumptes 
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econòmics per la posada en marxa del mecanisme de financiació per el 
pagament als proveïdors de les entitats locals, amb el següent detall: 

a) La financiació màxima per entitat local serà de 1.192.795,99€ més les 
despeses de formalització). 

b) Les obligacions pendents de pagament recollides en les relacions 
inicials remeses per les entitats locals fins el dia 15 de març, i respecte 
de les quals els contractistes, directament o a través d’aquelles, hagin 
manifestat la seva voluntat d’acollir-se al procediment del real decret-
llei 4/2012, de 24 de febrer. 

c) Obligacions pendents de pagament que constin en els certificats 
individuals que s’hagin emes per els entitats locals reconeixent 
l’existència de deutes amb proveïdors. 

Obligacions pendents de pagament amb contractistes que, havent estat 
acceptat l’aplicació  del citat reial decret-llei 4/2012, estan subjectes a 
procediment d’embarg o de concurs de creditors. 

a) Termini de les operacions: Un màxim de 10 anys amb 2 anys de 
carència en l’amortització del principal. 

b) L’Institut de crèdit oficial actuarà com agent amb la col·laboració de 
les entitats de crèdit que s’adhereixin al mecanisme de financiació. 

Atès que d’acord amb les dades facilitades pel ministeri d’hisenda i 
Administracions Públiques l’import a formalitzar de l’operació de crèdit és 
de 1.192.795,99€. 

Atès que l’import dels recursos ordinaris previstos en el pressupost de 
l’exercici 2012 ascendeix a 14.760.218,30€,  i l’import acumulat de les 
operacions de crèdit a llarg termini amb inclusió de l’operació projectada 
ascendeix a 16.620.646,90€, considerant que no supera el 10% dels recursos 
ordinaris a data de celebració d’aquest Ple i no esta prevista inicialment en el 
pressupost. De conformitat amb l’establert a l’art. 21.1 f i 22.2.m) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, així com en l’art. 
52 del Text Refós  de la Llei Reguladora de les hisendes Locals, la 
competència per la concertació de l’operació de crèdit correspon al ple. 

Vist l’informe d’intervenció. 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

PRIMER.- Aprovar el Pla d’ajustament, que s’adjunta a l’annex, a que es 
refereix al Real decret Llei 4/2012, el Real decret Llei 7/2012, i l’ordre 
537/2012, de 9 de març, d’acord amb el contingut de la nota informativa de 
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31 de maig de 2012.  El ple municipal, a l’empara d’allò regulat en l’ordre 
HAP 537/2012, de 9 de març amb els següents compromisos.: 
 
1.Adoptar les mesures previstes en el pla d’ajut per garantitzar l’estabilitat 
pressupostària, límit d’endeutament i els terminis de pagament a proveïdors, 
per un període coincident amb el de l’amortització de l’operació 
d’endeutament. Sent l’operació d’endeutament de 10 anys, amb els dos 
primers de carència en l’amortització del capital. 
 
2. Aplicar les mesures indicades en aquest pla d’ajust, o altres 
complementàries o substitutives, tendents a garantir el resultat pretès. 
 
3. Remetre tota la informació que el ministeri d’hisenda i Administracions 
Públiques consideri necessària per al seguiment del compliment d’aquest pla 
d’ajust, així com qualsevol altra informació addicional que es consideri 
necessària per garantir el compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, els límits de deute pública i les obligacions de pagament a 
proveïdors. 
 
SEGON.  Adquirir compromís exprés d’adoptar les mesures previstes en el 
pla d’ ajust per garantitzar la estabilitat pressupostaria, límits de deute  i els 
terminis de pagament a proveïdors, por un període coincident amb el d’ 
amortització de l’ operació d’ endeutament que se prevegi concertar en el 
marco del Real Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer (que serà com màxim de 
10 anys de duració). 
  
TERCER.     Adquirir compromís exprés d’aplicar les mesures indicades en 
el present pla d’ajust. 
  
QUART.  Adquirir compromís exprés de  remetre tota la informació que el 
Ministeri d’hisenda i Administracions Públiques consideri necessària per el 
seguiment del compliment del pla d’ajust, així com qualsevol altre 
informació addicional que consideri precisa per garantitzar el compliment 
dels objectius de estabilitat pressupostaria, los límits de deute públic i les 
obligacions de pagament a proveïdors. 
  
CINQUÈ.- Remetre el present pla d’ajust per via telemàtica i amb signatura 
electrònica al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques abans de les 
20:00 hores del dia 15 de juny, als efectes de la seva valoració. 
 
SISÈ.- Donar trasllat del present acord als Departaments corresponents  i a 
Tresoreria-Intervenció 
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No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà 
el que cregui més convenient. 

 
SRA. ROSA-M. CAMPOS: Intervé i manifesta que estant totalment d’acord en acollir-
se a aquest Pla d’Ajustament, ja que troben que és una solució molt bona, però tenen 
algun dubte. Pregunta si només era el tema de que la Societat Municipal d’Aigües 
estava inclosa el motiu pel que els hi ha tirat enrere. Seguidament també  fa una sèrie de 
preguntes sobre el llistat de mesures del Pla I i del Pla II que es presenten. 

 

SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que d’entrada aquest acord està mal plantejat, 
inclús mal anunciat ja que en el mes de març es va aprovar un Pla d’Ajustament, i ara el 
que es proposa es l’aprovació d’un nou Pla d’Ajustament. l’Interventor sí que en el seu 
informe en els antecedents  ho fa constar ja que diu Pla d’Ajustament 2, o sigui que en 
l’acord també s’hauria d’haver afegit en els atesos els antecedents de l’informa de 
l’Interventor, cas contrari es poden crear mal entesos. Continua dient que entrant en 
matèria es troben que aquest no deixa d’ésser una operació de crèdit a llarg termini, 10 
anys per tal de que l’Equip de Govern pugui pagar les factures de proveïdors 
corresponents al seu primer trimestre de mandat, son deutes que hi ha a 31 de desembre 
de 2011 corresponents a ales factures d’octubre, novembre i desembre, i per tant a 
aquells subministraments que s’han fet els mesos de juny, juliol i agost. A més a més al 
no haver atinat millor en el primer Pla això fa que els proveïdors afectats que havien de 
cobrar el 31 de maig doncs encara deuen estar esperant. (Fa una breu explicació sobre el 
tema), i li demana a l’Interventor que li faci un certificat de quines factures incloses en 
aquest 1.100.000 euros estan a hores d’ara liquidades, ja que pel que ell ha pogut deduir 
seguin les actes de les Juntes de Govern,  entén que factures de la relació estan 
liquidades i per tant seria incompatible amb el propi Pla que diu que s’han de presentar 
factures pendents de pagament. 

Continua dient que hi ha una sèrie d’informacions que no han pogut acabar de contrastar 
ja que han demanat aquest matí un parell de coses, les quals se’ls hi ha dit que ho 
demanin per escrit, i ara ho demana al Ple. (explica el contingut de l’escrit que ha fet i 
del que és demana en el mateix, així com d’altres temes referents a aquest punt.) Fa 
esment també a que s’haurien d’haver girat les quotes del Polígon. 

Comenta que el cost que costarà aquesta operació no queda clar, i que per tant el vot del 
seu grup serà en contra. 

 

SR. J. MILÀ:  Intervé i manifesta que vol fer una precisió tècnica, des del primer dia 
que és va presentar aquest Pla en el Ple de març, i que fa pelés la peculiar interpretació 
que tenen dels llistats comptables determinats regidors. Explica que ja és va dir en 
aquell moment, que es segueix confonen el llistat comptable, la data d’entrada de la 
factura amb la data de la factura, evidentment és confon interessadament, però una cosa 



 7

és la data de la factura i l’altre és la data d’entrada, o sigui que no es veritat que aquestes 
factures corresponguin als últims tres mesos, sinó que corresponen a tot l’any. 

 

SR. J. URREA: Intervé i manifesta que d’una manera una mica general s’han trobat 
amb aquest Decret per part del Govern de l’Estat en que es munta per fer un pagament 
de proveïdors, d’entrada pensa que d’una manera no gaire ètica entre una sèrie de 
competències que son de caràcter municipal, però el fet de que vingui per Decret de 
Madrid fa que s’hagin de complir. Continua dient que el que s’han trobat és que des de 
Madrid s’ha muntat aquest Pla d’ajustament amb la sana intenció de pagar als 
proveïdors, i és evident que els Ajuntaments tenen que pagar les seves deutes i si hi ha 
proveïdors de serveis que tenen factures per cobrar se’ls hi tenen que pagar. El que han 
trobat una mica a faltar per part de Madrid, és que aquesta mateixa exigència que s’ha 
fet a nivell municipal no s’hagi fet a d’altres nivells, és a dir que ells reconeixen que hi 
ha una sèrie de factures que és deuen amb data abans de 31 de desembre que és tenen 
que pagar però recorda que també tenen una sèrie de subvencions per cobrar que pugen 
més d’un milió, de la Generalitat que no ha pagat i que per part de Madrid no se’ls 
exigeix el mateix grau de compliment que als Ajuntaments a l’hora de pagar. (Continua 
fent una breu explicació sobre el tema i posa com exemple el Parc de la Font del 
Rector). A títol de pinzellada comenta també el tema de les quotes del Polígon, i diu que 
segons el que han vist no només ells sinó també l’auditoria de la Sindicatura de 
Comptes que encara no tenen el resultat , però que ja els hi han avançat, malauradament 
el cost que no es podrà girar a les empreses es de 1.600.000 euros. Esmenta que si la 
gran solució està amb aquestes quotes li diu al Sr. Alemany que la seva gran gestió els 
hi costarà a tots els valliranecs 1.600.000 euros, li dona les gràcies al Sr. Alemany. 

 
SRA. ALCALDESSA: Responent a la Sra. Rosa M. Campos, diu que el tema de la 
Societat Municipal d’Aigües en el primer Pla d’Ajustament no hi era, i ara tampoc.  Les 
mesures es concreten a l’ajuntament i no a les societats municipals. (li fa una explicació 
sobre aquest tema i sobre la mesures dels plans que ha esmentat.  A nivell de transport 
urbà es reduiran serveis d’aquelles línies infrautilitzades garantint els serveis de les 
línies que si són àmpliament utilitzades per la població. 

 

SRA. ROSA-M. CAMPOS: Intervé i pregunta el motiu pel qual ara s’ha de fer un 
segon Pla d’Ajustament i perquè el primer no es va aprovar i quin era el defecte. 

 

SRA. ALCALDESSA: Respon que és va presentar un Pla d’Ajustament, creien que el 
que havien presentat, realment amb els números a la mà, el que estaven dient és que per 
l’any 2013 ingressarien 469.000 euros mes i tindrien 293.000 euros menys de despeses, 
o sigui que l’Ajuntament feia un estalvi. Aquest Pla d’Ajuntament és va presentar però 
no ha estat aprovat, llavors ells l’única resposta que han tingut per part del Ministeri, és 
de que els ingressos corrents no eren suficients per a les despeses corrents. Si analitzen 
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el Pla d’Ajustament això no és cert ja que amb els números és veia que sí que l’any 
2012, i 2013 es complicat però que amb l’estalvi que es feia i amb les mesures que 
adoptaven en els propers anys sí que s’aconseguia tenir més ingressos corrents, i a més 
a més anar pagant la deute financera que té l’Ajuntament que és molta. Explica que 
enguany s’estan pagant tres milions d’euros de deute financer, que és aproximadament 
un 24% del pressupost total del municipi. Tampoc tenien cap interlocutor per poder 
preguntar el que havien fet malament, llavors des de la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya és va convocar una reunió amb 
tots aquells Alcaldes que tenien el mateix problema, en total 39 municipis de Catalunya 
que tampoc se’ls havia aprovat per diferents motius i tipologies, la Generalitat va fer 
pressió i van intentar que hi hagués una nova convocatòria, i això és el que han fet, i 
també han proposat més mesures d’ajust, que no els hi agrada ja que voldrien tenir mes 
serveis i poder donar feina a molta gent, però la situació és la que és, hi han de ser molt 
seriosos, (explica en que consisteixen aquestes mesures). Diu que la part d’ingressos 
més important que és considera son els 400.000 euros que l’Ajuntament ingressa de més 
pel fet de fer la delegació d’impostos a l’organisme de gestió tributària. Destaca a nivell 
de despeses la cessió de dues persones funcionaries a l’Organisme de Gestió Tributària 
que son 50.000 euros a l’any,  i desprès reduccions que s’aconsegueixen renegociant els 
contractes que tenen vigents, (Vallibus, neteja, instal·lacions esportives, i també el taller 
d’art. (continua fent una breu explicació sobre aquest tema.). Esmenta que vol que quedi 
clar que l’Equip de Govern el que volen és mantenir els serveis obligatoris i d’aquells 
serveis que ells considerin que son essencials i necessaris i aquí entra en el tema de les 
Llars d’Infants i comenta que ells defensen les llars d’Infants i el que volen es la seva 
supervivència i per aquest motiu s’incrementen les quotes, cas contrari no es pot 
mantenir aquest servei. 

Pel que fa a la forma de l’acord, diu que és l’acord que els hi ha passat, que ha estat 
revisat per Secretaria i Intervenció i per tant es totalment correcte. 

Diu que no pateixin que hi han molts proveïdors que ja han cobrat, i aquest cobrament 
no passa per les Juntes de Govern sinó que és fa directament a través del Ministeri 
d’Hisenda . 

 

SR. F. GONZALEZ SANTACANA MARTIN (Interventor): Intervé i manifesta que 
és paga a les entitats financeres i que ni tant sols ells saben a qui paguen fins que els hi 
arriba la remesa i l’Ajuntament no saben a través de quina entitat han cobrat cada 
proveïdor, com no sigui que el mateix proveïdor ho digui a l’Ajuntament. Continua 
dient que estava previst que paguessin a tothom el 31 de maig. 

 

SR. ALEMANY: Manifesta que no entén que els hi hagin pagat si no estava aprovat 

 

SRA.ALCALDESSA: Li explica que l’altre mesura que s’havia establert es que els 
Ajuntaments els quals no se’ls hi havia aprovat el Pla, a partir del setembre se’ls hi 
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descontava el 50% dels ingressos que rep de l’Estat, llavors amb el cas de Vallirana això 
hagués significat que amb un any és retornava el total, aquesta es la mesura que 
posaven. De fet estaven a l’espera de quan començarien a descomptar aquestes 
quantitats, llavors abans de fer-ho ha sortit aquesta nova convocatòria a la qual s’han 
acollit per poder pagar-ho en comptes d’ en 1 any amb 10 anys. Continua dient que les 
dades son les que ha considerat Intervenció, que son prudents i creu que tots estaran 
encantats de que la situació econòmica canviï i aquestes mesures i aquestes previsions 
d’ingressos i de despeses siguin unes altres, treballaran per això. 

 

SR. IVAN GARCIA: Intervé i  pregunta si pel que fa al tema de l’estalvi important de 
400.000 euros, és poden trobar com Ajuntament amb algun plet o reclamació. 

 

SRA. ALCALDESSA: Li respon que entén la seva por, però que aquest tema ja es va 
explicar en l’anterior Ple, des de Diputació de Barcelona i tots els juristes consultats 
estan d’acord en que aquesta delegació no ha de donar peu a una indemnització, ara si 
es va a un judici i al final arribessin amb un Jutge que digués que s’ha d’indemnitzar, 
doncs s’hauria de complir la sentència. Ara mateix també estan molt lligats de mans 
perquè han de complir sentències que tampoc els hi agraden. Continua dient que tota la 
jurisprudència és molt clara en aquest sentit i que aquest municipi no és el primer, sinó 
que és gairebé l’últim de tota la província de Barcelona que fa aquest procés, en tots els 
casos anteriors la jurisprudència ha sigut clara i no ha donat lloc a indemnitzacions. 

 
Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 
PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), i PP (2 vots), i els vots 
en contra de CiU (6 vots). 
 
Nº  2.- APROVAR L’OPERACIÓ D’ENDEUTAMENT, 
CONDICIONAT A LA PRÈVIA VALORACIÓ 
FAVORABLE DEL PLA D’AJUSTAMENT ESMENTAT AL 
PUNT PRIMER ANTERIOR I D’ACORD AMB LES 
SEGÜENTS CONDICIONS, O AQUELLES QUE PUGUI 
DETERMINAR EL MINISTERI D’HISENDA. FACULTANT 
A LA SRA. ALCALDESSA PARA A LA SIGNATURA DEL 
CONTRACTE DE L’OPERACIÓ DE PRÈSTEC 
ESMENTADA I PER CONTREURE, PER COMPTE DE 
L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA, LES OBLIGACIONS 
NECESSÀRIES DERIVADES DEL SISTEMA DE 
FINANÇAMENT PER AL PAGAMENTS A PROVEÏDORS.  
 
 



 10

D’acord amb l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel 
qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per 
establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de 
les entitats locals, així com la Disposició Addicional tercera, punt 5, del 
Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel que es crea el fons per al 
finançament dels esmentats pagaments a proveïdors, a la vista de l’ordre 
HAP/537/2012, de 9 de març, per la qual s’aprova el model de pla 
d’ajustament, previst en el Reial decret-llei 4/2012 i d’acord amb el 
contingut de la nota informativa emesa pel ministeri d’hisenda el 31 de 
maig de 2012. 

Atès que s’ha elaborat el pla d’ajustament, que s’uneix com annex, al que es 
refereixen els mencionats decrets, i que es detallen; 

a) Els ingressos corrents per finançar les despeses corrents i 
l’amortització de les operacions d’endeutament, inclosa la que es vol 
formalitzar. 

b) Una adequada financiació dels serveis públics prestats mitjançant taxa 
o preus públics i la seva financiació. 

c) La descripció i el calendari d’aplicació de les reformes estructurals que 
es van implementar així com les mesures de reducció de les càrregues 
administratives a ciutadans i empreses. 

Atès que el pla ha estat elaborat de conformitat amb el model establert en 
l’ordre HAP/537/2012, de 9 de març. 

Atès que l’aprovació del Pla per part del ple es requisit previ per que per part 
del ministeri d’hisenda i administracions públiques pot ser valorat i en el cas 
de ser favorable, poder fer front a les obligacions pagades pel mecanisme de 
financiació amb l’operació de préstec prevista en el mateix, en altre cas, els 
ingressos d’aquesta entitat en concepte de participació d’ingressos de l’estat 
es retindrà a efectes de fer front a les obligacions cancel·lades per mitja del 
mecanisme de financiació , amb greu perjudici que això pot suposar per la 
liquidés de l’entitat. 

Atès que l’art. 10.1 del Reial Decret 4/2012, de 24 de febrer, mitjançant el 
qual es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris  
per establir un mecanisme de financiació per el pagament als proveïdors de 
les entitats locals estableix que : “ Les entitats locals podran finançar les 
obligacions de pagament abonades en el mecanisme mitjançant la concertació 
d’una operació d’endeutament a llarg termini que les condicions financeres 
siguin fixades per acord de la Comissió Delegada del Govern per assumptes 
econòmics”. 
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Atès que  l’ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril, estableix les característiques 
principals de l’acord de la comissió delegada del govern per assumptes 
econòmics per la posada en marxa del mecanisme de financiació per el 
pagament als proveïdors de les entitats locals, amb el següent detall: 

a) La financiació màxima per entitat local serà de 1.192.795,99€ més les 
despeses de formalització). 

b) Les obligacions pendents de pagament recollides en les relacions 
inicials remeses per les entitats locals fins el dia 15 de març, i respectes 
de les quals els contractistes, directament o a través d’aquelles, hagin 
manifestat la seva voluntat d’acollir-se al procediment del real decret-
llei 4/2012, de 24 de febrer. 

c) Obligacions pendents de pagament que constin en els certificats 
individuals que s’hagin emes per els entitats locals reconeixent 
l’existència de deutes amb proveïdors. 

 

Obligacions pendents de pagament amb contractistes que, havent estat 
acceptat l’aplicació  del citat reial decret-llei 4/2012, estan subjectes a 
procediment d’embarg o de concurs de creditors. 

a) Termini de les operacions: Un màxim de 10 anys amb 2 anys de 
carència en l’amortització del principal. 

b) L’Institut de crèdit oficial actuarà com agent amb la col·laboració de 
les entitats de crèdit que s’adhereixin al mecanisme de financiació. 

Atès que d’acord amb les dades facilitades pel ministeri d’hisenda i 
Administracions Públiques l’import a formalitzar de l’operació de crèdit és 
de 1.192.795,99€. 

Atès que l’import dels recursos ordinaris previstos en el pressupost de 
l’exercici 2012 ascendeix a 14.760.218,30€,  i l’import acumulat de les 
operacions de crèdit a llarg termini amb inclusió de l’operació projectada 
ascendeix a 16.620.646,90€, considerant que no supera el 10% dels recursos 
ordinaris a data de celebració d’aquest Ple i no esta prevista inicialment en el 
pressupost. De conformitat amb l’establert a l’art. 21.1 f i 22.2.m) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, així com en l’art. 
52 del Text Refós  de la Llei Reguladora de les hisendes Locals, la 
competència per la concertació de l’operació de crèdit correspon al ple. 

Vist l’informe d’intervenció. 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
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PRIMER.- Aprovar l’operació de préstec excepcional derivada del 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats 
locals, condicionat al fet que el resultat de la valoració del Ministeri 
d’hisenda i Administracions Públiques de Pla d’ajustament sigui favorable. 
Les condicions de l’operació de préstec, d’acord amb el que disposa l’ordre 
PRE/773/2012, de 16 d’abril, són bàsicament les següents: 
 
a) Import: 1.192.795,99€ 
 
b) Termini. Deu anys, sent els dos primers anys de carència en l’amortització 
de principal. 
c) Tipus d’interès. L’equivalent al cost de finançament del Tresor Públic als 
terminis assenyalats més un marge màxim de 115 punts bàsics al qual 
s’afegirà un marge d’intermediació d’un màxim de 30 punts bàsics. D’acord 
amb l’ordre de 16 de maig de 2012 seria 5.939% 
L’operació de crèdit es formalitzarà amb aquelles entitats que comuniqui el 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per mitjà de l'Institut de 
Crèdit Oficial.  
 
TERCER: Facultar l'alcaldessa-presidenta tan àmpliament i expressament 
com en dret fos necessari per a la formalització de l’operació de préstec i la 
signatura de tots els documents que siguin necessaris amb vista a l’execució 
del present acord. 
 
No obstant, el ple acordarà el que consideri oportú. 
 
 
SRA. ALCALDESSA: Explica que aquest punt com és pot veure està relacionat amb 
l’anterior i el motiu de la seva aprovació és per no tenir que fer un altre Ple extraordinari en 
el cas que el Pla d’Ajustament sigui favorable, i ja es pugui fer el tràmit de signatura del 
prèstec. 
 
SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que aquest acord concreta amb forma de crèdit al 
Pla d’Ajustament del punt anterior per tant com deia la Sra. Alcaldessa va molt lligat. 
Aprofita per comentar temes que han sortit en el punt anterior, diu que el Sr. Milà, com 
sempre “embolica la troca”, i comença a parlar de la particular interpretació comptable, i 
els hi vol fer creure que aquest 1.192.795,99€, son factures pendents durant tot l’any, diu 
que ja estaria be que siguessin de tot l’any, de llum, gas, serveis etc.etc. Continua dient que 
no els aixequin la camisa que aquest import correspon com a màxim a l’últim quadrimestre 
del 2011, no es pas la deute de tot un any. Pel que fa al Sr. Urrea diu que aprofita la seva 
intervenció per retreure els deutes que te la Generalitat amb els Ajuntaments, li recorda que 
aquells deutes que hagin estat demostrades i que tinguin el vist i Plau d’Econòmia i 
Finances, son els deutes que formen part de l’acord Generalitat, Diputació i Associacions 
Municipalistes i que s’estan avançant des de la Diputació. 
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Quan al tema del Polígon (fa una breu explicació sobre el tema), i diu que no estan d’acord 
en que el municipi hagi de perdré cap euro dels que el municipi ha avançat en aquest cas 
en les obres del Polígon, i és te que anar molt en compte en no caure en prevaricació. 
Esmenta el contingut de dues sentencies del Polígon que ha vist a les Juntes de Govern 
Local i que donen la raó a l’ajuntament. Diu que l’Equip de Govern és comensin a posar 
apunt per girar quotes amb la nova reparcel.ació que es va aprovar. 
 
SR. J. MILÀ: Intervé i comenta que es remet a la informació que han fet les persones i els 
gabinets adients sobre la situació econòmica, les factures, la interpretació dels llistats etc. 
etc., repeteix que no saben llegir els llistat comptables i estan a disposició de qui els vulgui 
mirar (posa uns exemples). 
 
 
SR. J. URREA: Intervé i manifesta que no vol “embolicar la troca” i per aquest motiu no 
parlarà del Polígon que no toca aquí, diu que ja en parlaran i ja quedarà cadascú al seu lloc. 
 
 
SRA. ALCALDESSA: Manifesta que en aquest punt el que estaven aprovant  es una cosa 
que no tenia res a veure amb el Polígon Industrial, però des del Grup de CiU, han aprofitat 
per posar el seu missatge sobre el Polígon, és el seu temps i poden distribuir-lo com 
creguin convenient, però el que estaven aprovant es la signatura d’un crèdit que assegura 
que anirà molt be a aquest Ajuntament per tal de poder fer front a aquestes despeses de 
proveïdors, ja que la situació que s’han trobat a nivell econòmic ha quedat clarament 
reflectida en un informe d’auditoria i allà estan els números i els fets. Comenta que ella no 
vol entrar més en aquest tema. 
 
Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 
PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), i PP (2 vots), i els vots 
en contra de CiU (6 vots). 
 
 
I sense cap més temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són 
les 21,07 hores. De la que s’estén la present acta, que en dono fe. 
 
 


