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Ajuntament de 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 06/2012 
 
A Sant Andreu de Llavaneres, a les dinou hores i quaranta-cinc minuts del dia 14 de maig de 2012, sota 
la presidència de l’Il.lm  Alcalde-President Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), es reuneixen els Tinents  
d’Alcalde senyors Antonio Costa i Matas (PP), Josep Molins i Puig (CIU) i la senyora Sandra Carreras i 
Ruiz (CIU)  i els Regidors senyors Salvador Ramon i Pauli (CiU), Juan Manuel García i Concepción 
(CiU), Antoni Majó i Vivés (PP), Joan Mora i Buch (Esquerra-AM), Albert Sala i Martínez (Esquerra-AM), 
senyora Gemma Martín i Villanova (Esquerra-AM), Joan Rubal i Díaz (GLL-E), Emili Minguell i Parent 
(GLL-E), senyora Carmen Bastida i Marco (PSC-PM) i Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES), a 
l’objecte de celebrar sessió EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits pel 
Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez. 
 
Han excusat la seva assistència els regidors senyors Carlos Bartomeu i Castro (PP), Lluís Nogueras i 
Moulines (CiU) i la senyora Marta Alsina i Freginals (CIU). 
 
Atès que s’ha obtingut el quòrum d’assistència previst a l’article 98. c) 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, es declara 
vàlidament constituït el Ple de l’Ajuntament i es passa a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
 
1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 

 
D’acord amb el previst a l’article 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es procedeix a votar la 
urgència de la sessió. 

El senyor Alcalde justifica la urgència de la sessió. 
 

La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, es queixa de les formes de la 
convocatòria del Ple. Explica que s’ha assabentat pel twitter de la convocatòria del Ple, pensa que això  
no passa enlloc i que demostra una manca de qualitat democràtica. Pensa que es tracta d’una manca de 
respecte. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, considera que el govern no fa bé les 
seves funcions. Es podria haver fet una trucada abans de la convocatòria. Pensa que els Grups de 
l’oposició mereixen un respecte que cap membre de govern els hi té. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, pensa que el govern ha esperat fins 
a l’últim moment per convocar i que se’ls podria haver trucat abans. 
 
El senyor Alcalde recorda que al darrer Ple el Regidor d’Hisenda ja va informar sobre aquest tema. I 
explica que els terminis imposats pel Ministeri són molt justos. Recorda que la convocatòria del Ple es va 
enviar el divendres passat, per tant es va convocar amb més de quaranta-vuit hores d’antelació. 
 
Sotmesa a votació la urgència de la sessió s’obté el resultat següent: 7 (set) vots a favor dels Grups 
Municipals de CiU i PP i  7 (set) vots en contra del Grup Municipal d’ERC-AM, GLL-E, PSC-PM i SOS 
Llavaneres.   
 
D’acord amb l’article 100.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en el cas d’empat en les 
votacions, s’efectuarà una nova votació, i si persisteix l’empat, decidirà el vot de qualitat de l’Alcalde. 
 
Es sotmet l’assumpte a una segona votació, el resultat de la qual és el següent: 7 (set) vots a favor dels 
Grups Municipals de CiU i PP i  7 (set) vots en contra del Grup Municipal d’ERC-AM, GLL-E, PSC-PM i 
SOS Llavaneres.   
 
Atès que persisteix l’empat, el senyor Alcalde fa ús del seu vot de qualitat i aprecia la urgència de la 
sessió. 
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2. APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ DE L’OPERACIÓ DE PRÉSTEC A LLARG TERMINI EN EL MARC 
DELS REIALS DECRETS LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER, I 7/2012, DE 9 DE MARÇ. 

Es dóna compte de la següent proposta d’acord d’Alcaldia: 

“APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ DE L’OPERACIÓ DE PRÉSTEC A LLARG TERMINI EN EL MARC 
DELS REIALS DECRETS LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER, I 7/2012, DE 9 DE MARÇ. 

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 manera 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 30 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.  

Atès que en aquest mateix informe de la Intervenció, emès en data 11 de maig de 2012, es constata la 
necessitat de procedir a l’aprovació de l’habilitació de crèdit per fer front al pagament dels interessos derivats 
de l’operació d’endeutament referida corresponents a l’any 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 marc 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 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 del 
següent  

ACORD 

Primer.- APROVAR la formalització d’una operació d’endeutament a llarg termini per un import d’1.203.493,01 
euros (un milió dos-cents tres mil quatre-cents noranta-tres euros amb un cèntim), 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. 
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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 per la signatura dels documents que siguin 
necessaris per la 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. 

TTeerrcceerr..--  AAPPRROOVVAARR  IINNIICCIIAALLMMEENNTT  l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2012 de crèdits extraordinaris 
per baixes d’altres partides,,  dd’’aaccoorrdd  aammbb  eell  ddeettaallll  qquuee  ss’’iinnddiiccaa  aa  ccoonnttiinnuuaacciióó::  
  
   

BAIXES     

     

011 31006 Interessos préstecs 2011 42.122,29 

     

  TOTAL BAIXES 42.122,29 

     

ALTES    

     

011 31007 Interessos préstec RD-llei 4/2012 42.122,29 

   

 TOTAL ALTES 42.122,29 

 
 
Quart.- SOTMETRE a informació pública durant un període de quinze dies ll''eexxppeeddiieenntt  ddee  mmooddiiffiiccaacciióó  ddee  
ccrrèèddiittss  nnúúmm..  22//22001122, mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí 
Oficial de la província perquè els interessats puguin examinar-lo i, si s’escau, presentar les reclamacions que 
estimin oportunes davant el Ple de la Corporació. 

Cinquè- L’eexxppeeddiieenntt  ddee  mmooddiiffiiccaacciióó  ddee  ccrrèèddiittss  nnúúmm..  22//22001122  es considerarà definitivament aprovat si durant el 
termini esmentat no es presenten reclamacions. 

Sisè.- TRAMETRE al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas l’adopció del present acord. 

Setè.- 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.” 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, comenta que el govern fa les 
coses malament, sense consens. Pensa que cal estudiar els temes amb temps suficient. 

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-E, comenta que la convocatòria del plens 
extraordinaris i urgents s’ha convertit en la fórmula ordinària. 

Afirma que el govern ha de pagar als seus proveïdors, cal actuar amb consciència i responsabilitat davant de 
la despesa. 

El senyor Rubal pensa que es gasta per sobre del que es pot permetre l’Ajuntament i afirma que els sous 
dels polítics representa el 21% del crèdit. 
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També retreu al senyor Alcalde que digués que l’Ajuntament no tenia problemes econòmics i a tot el govern 
que no expliqui els temes. 

Per últim, el senyor Rubal afirma que no veu els resultats de la gestió del Regidor senyor Antonio Costa en 
relació a la regidoria de relacions amb els empresaris i comerciants. 

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d’ERC-AM, anuncia la seva abstenció perquè no hi ha 
hagut reunió prèvia amb els Grups municipals. 

El senyor Sala afirma que l’Ajuntament està molt endeutat i proposa mancomunar serveis, replantejar els 
ingressos i les despeses. Recorda les propostes fetes pel seus Grup respecte les ordenances fiscals. 

El senyor Sala ofereix la col·laboració del seu Grup. 

 
Sotmès a votació, s’obté el resultat següent: 7 (set) vots a favor dels Grups Municipals de CiU i PP i  7 (set) 
abstencions dels Grups Municipals d’ERC-AM, GLL-E, PSC-PM i SOS Llavaneres. Per tant, resulta aprovat 
l’assumpte sense cap esmena. 

 
I no havent més assumptes que tractar, el senyor Alcalde Accidental aixeca la sessió a les 20,05 hores. En 
dono fe. 

 

 

 


