
 AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 

PLE EXTRAORDINARI I URGENT DE DATA 14 DE MAIG DE 2012 

 

A 2/4 de 6 de la tarda del dilluns 14 de maig de 2012, es constitueix en sessió 

extraordinària i urgent el Ple de l’Ajuntament de Montesquiu, a la Sala de Plens de  

la Casa de la Vila, convocats prèviament per avui a la mateixa hora i presidit per: 

 

L’alcaldessa Sra. Elisabet Ferreres Vergés, del grup d’ERC, i amb la presència 

dels regidors/es següents: 

 

Sr. Esteve Sidera Jubany ERC 

Sr. Xavier Soler Llopis ERC 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP 

Sra. Liliana Vilanova Orriols APM-CUP 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU 

 

 

Assistits per la secretària-interventora acctal. Maria Rosa Vilaplana Penella, 

habilitada per Decret d’Alcaldia núm. 18/2012 de 3 d’abril.  

 

Oberta la sessió, és declarada pública per la Presidència a 2/4 i 5 minuts de 6 de la 

tarda, una vegada comprovada l’existència del quòrum d’assistència necessari. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Ratificació de la urgència de la sessió. 

2. Acord de formalització d’una operació de crèdit a llarg termini. Reial 

Decret-Llei 4/2012 de 24 de febrer 

 

 

1. 1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 

 

Es proposa procedir a votar la ratificació de la urgència de la sessió d’acord 

amb allò previst per l’article 98 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 

qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  

 

 

Procés de votació: 

Sra.Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany, ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis, ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP A favor 

Sra Liliana Vilanova Orriols APM-CUP A favor 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 

 

 

Queda ratificada per unanimitat la urgència d’aquesta sessió. 

 



 AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 

2. FORMALITZACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI. 

REIAL DECRET-LLEI 4/2012 DE 24 DE FEBRER. 

 

Vist que el Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, va establir un mecanisme de 

finançament per al pagament als proveïdors de les entitat locals, d’obligat 

compliment per totes elles. 

 

Vist 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. 

 

Vist 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. 

 

Vist que el Reial Decret-Llei 4/2012, preveia que el finançament del pagament als 

proveïdors es podria fer mitjançant una operació d’endeutament a llarg termini de 

l’Ajuntament, i que caldria que prèviament l’Ajuntament aprovés un Pla d’Ajust. 

 

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 28 de març de 2012 va aprovar el Pla 

d’Ajust que s’havia d’enviar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

Atès que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha comunicat, 

mitjançant una nota en la seva web, que el Pla d’Ajust presentat per l’Ajuntament 

ha estat valorat favorablement. 
 

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. 
 
Atès que l’informe de la Intervenció, emès en data 11 de maig de 2012 , posa de 
manifest que l’operació d’endeutament a llarg termini a concertar per l’Ajuntament 
no es troba prevista en el pressupost municipal.  
 
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 en aquest mateix informe de la Intervenció, emès en data 11 de maig de 
2012 , es constata la capacitat de l’Ajuntament en aquest exercici 2012 per fer 
front a les despeses financeres derivades de l’operació d’endeutament referida.   
 
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. 
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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 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, previ informe favorable de 

la Intervenció, l’adopció dels següents ACORDS : 

 

 

Primer.- APROVAR la formalització d’una operació d’endeutament a llarg termini 

amb les següents condicions: 

 

Import : 470.199,47€, que seran confirmats per l Ministeri d’Hisenda, - segons 

l’Ordre PRE/773/29012 de 17 d’abril i posteriors indicacions i/o modificacions.- 

 

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.- HABILITAR a l’Il.lm/a. Sra. Alcaldessa-Presidenta de l’Entitat local per 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 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. 

 



 AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 

Intervencions dels regidors/es 
 
L’Alcaldessa fa un resum de com ha anat aquest assumpte : l’Estat ens va fer presentar les factures 
pendents de pagar a 31 de desembre de 2011, que sumaven 631.530,47€. D’aquests, n’hem cobrat 
173.507,44€ (127.297,52€ de Pla Director i 46.209,48€ de clavegueram), i n’hem pagat 
161.331,00€, d’obres (els 127.297,52€ més les diferències entre el cost de les obres i la subvenció, 
que no ha estat del 100%). 
D’això en resulta un saldo pendent de 470.199,47€, (corresponents a una part de les obres de la 
pista poliesportiva i a dues certificacions de les obres d’urbanització del Carrer Nou), que és l’import 
del préstec quina contractació proposem avui al ple. A la proposta no hi figura l’import perquè encara 
no ens ha estat confirmat.  
 

 
El Regidor Josep Salvans diu la generalitat no paga a l’Ajuntament el que li deu i ara l’Estat ens 
obliga a fer aquest crèdit. No sabem quan ens pagaran, podria passar que durant 10 anys no ens 
paguin i haguem d’estar suportant la càrrega d’aquest crèdit. Han posat termini per al pagament? 
 
Resposta del Regidor Esteve Sidera : si no fem aquest crèdit ens traurien els diners del Fons 
estatal. No sabem quan tindrem els diners que ens deuen. Però el que està clar és que sense el Fons, 
l’Ajuntament no funciona, ja podem tancar. I ens el traurien tot, no en cobraríem res. 
 
El Regidor Josep Salvans reitera la seva negativa a aquesta proposta. Diu que es nega a fer coses 
d’aquestes. El dia que els pobles es plantin, aquests abusos s’acabaran. 
 
La Regidora Liliana Vilanova diu que l’alternativa era, abans d’aprovar el pla d’ajust, que 
l’Ajuntament assumís el deute. I ara aprovem una cosa sense tenir dades de l’operació. 
 
El Regidor Frederic Trapé diu que en 10 anys pagarem 180.000€ d’interessos. Suposo que s’ha 
comptat bé, que s’hi podrà fer front? És molt gros que haguem de fer això perquè la Generalitat no 
ens ha pagat. 
 
Resposta del Regidor Esteve Sidera : sí que hi podem fer front. 
 
El Regidor Josep Salvans diu : vull condemnar l’actuació de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya. Hi 

hauria d’haver un moviment de pobles que diguessin que ja n’hi ha prou. Estic indignat. 
 
L’Alcaldessa manifesta que a nosaltres tampoc ens fa gràcia. Us entenc perfectament, però ho hem 
de fer. 
 
La Regidora Liliana Vilanova insisteix en que l’equip de govern es va acollir a aquest mecanisme 
de finançament quan va aprovar el pla d’ajust i ara, aquesta situació n’és la conseqüència. 
 
El Regidor Esteve Sidera diu que en aquesta situació al menys en podem preveure les 
conseqüències. 
 
L’Alcaldessa insisteix que els proveïdors haurien reclamat les seves factures i no les hauríem pogut 
pagar. Afegeix que amb aquest sistema el que sí passarà és que haurem de fer servir més la pòlissa 
de crèdit. I explica que d’aqui a l’any 2014 acabem de pagar el crèdit amb Unnim (1.700€/mes) i, el 
2016, el que paguem a la diputació de Barcelona( 6000€/any). 
 
El Regidor Frederic Trapé diu que ens hauria agradat més una altre opció. Nosaltres no dubtem i 
creiem que la decisió d’acollir-se a aquest crèdit s’ha pres amb el ple convenciment de que és lo  
 
millor per al poble, i també tenim clar que per llei, l’Estat ens hi obliga, a cop de BOE. 
Tot i així, pensem que prèviament a aquest Ple hagués estat necessari donar resposta a algunes 
preguntes que, motivats per les presses amb que se’ns ha convocat no tenim clares, com per 
exemple, si l’import a demanar és necessari, si s’han estudiat altres alternatives, si podrem assumir 
el cost de l’operació, si sabem en quines dates pagarà la Generalitat, etc. Per aquest motiu el nostre 
vot serà l’abstenció. 
 
El Regidor Josep Salvans pregunta quin import es cobra del Fons estatal. I diu que també podríem 
requerir la Generalitat i l’Estat. Insisteix en que a sobre no donen les condicions en les que s’haurà de 
concertar aquesta operació de crèdit. És una vergonya de govern de l’Estat i de la Generalitat. 
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Resposta de l’Alcaldessa : 10.000€ cada mes.  
 
En aquest moment s’anuncia als presents que el Ministeri d’Hisenda acaba de penjar a la pàgina web 
l’import que té pendent l’Ajuntament, i que correspon amb el que consta, per la qual cosa ja pot 
figurar l’import del crèdit a la proposta. 

 

 

Procés de votació: 

Sra.Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany, ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis, ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP Abstenció 

Sra Liliana Vilanova Orriols APM-CUP Abstenció 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU Abstenció 

 

 

La proposta és aprovada per majoria absoluta. 

 

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, essent les 6 de la tarda la Sra. 

Alcaldessa aixeca la sessió, de la que s’estén aquesta Acta. En dono fe. 

 

 

 

 

  L’ALCALDESSA   LA SECRETÀRIA ACCTAL. 

 


