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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió extraordinària i urgent en primera convocatòria
Número de la sessió: 2012/6
Data: quinze de maig de dos mil dotze
Hora: 10.55h fins 11.00h
Lloc: Casa Consistorial

Hi assisteixen:
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.

Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Mercè Perea i Conillas
Alfons Bonals i Florit
M Dolors Fernández Bosch
Jose M Garcia Mompel
José Castro Borrallo
Jaume Graells i Veguin
Antonio Bermudo Avila
Gloria Herance Alvarez
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Cristian Alcázar Esteban
Juan Carlos del Río Pin
Pedro Alonso Navarro
José Javier Díez Crespo
Sonia Esplugas Gonzalez
Elisabet Bas Pujol
Senen Cañizares Martín
Meritxell Borràs i Solé
Jordi Monrós i Ibañez
Josep Lluís Pérez i Fort
Alfonso Salmerón Muñoz
Lluís Esteve i Garnés
Daniel Ordoñez González
Alberto Sánchez López
Jesús Larrainzar González
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-Presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Interventor General
Secretària General del Ple

S’ha excusat d’assistir-hi:
Sra.

Ana Isabel Clar i López

Regidora
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Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei
7/1985 de 2 d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21
d’abril; i oberta la Sessió per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat
dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia.

SRA. ALCALDESSA
Bé, bon dia, comencem la sessió extraordinària i urgent del Ple de 15 de maig,
Sra. Secretària.

SRA. SECRETÀRIA
El primer punt és la ratificació de la urgència de la convocatòria.

SRA. ALCALDESSA
Ratifiquem la urgència per part de tots els grups polítics. Molt bé, continuem.
Pel posicionament dels grups polítics, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.
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SRA. BORRÀS
Abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Bé, doncs si no hi ha més punts de l’Ordre del Dia, aixequem la sessió.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER
CONVOCATÒRIA.

RATIFICAR

LA

URGÈNCIA

DE

LA

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

VISTA la provisió de l’alcaldessa-presidenta de data 11 de maig de 2012.
ATÈS que de conformitat amb el que preveuen els articles 122.3 de la Llei
7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local en relació amb
l’article 36 del Reglament Orgànic del Ple vigent, publicat en el BOP de 12 de
gener de 2012 i 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,
el ple pot celebrar sessions extraordinàries i urgents.
Són sessions
extraordinàries de caràcter urgent, aquelles que convoqui la presidència en
atenció a la urgència dels assumptes a tractar, la resolució dels quals no
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admeti demora. No serà necessari el dictamen previ de la comissió informativa
i no tenen termini especial d’antelació de la convocatòria, si bé s’exigeix que el
primer punt de l’ordre del dia la reunió sigui la ratificació del caràcter urgent
de la sessió, i pel cas de no ser apreciada per la majoria dels membres
assistents a la sessió no es procedirà al debat i votació de la proposta d’acord
i la presidència aixecarà la sessió.
ATÈS que la urgència de celebració d’aquesta sessió està motivada en la
necessitat de procedir a aprovar l’operació de crèdit destinada a materialitzar
les previsions del pla d’ajustament previst al Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de
febrer, pel qual es determinen les obligacions d’informació i procediments
necessaris per a establir un mecanisme de finançament destinat al pagament
dels proveïdors de les entitats locals, i les dates formulades per l’administració
central obliguen a l’aprovació de l’operació de d’endeutament amb data
màxim del 15 de maig de 2012.
VIST l'informe jurídic emès per la Secretària General de l'Ajuntament, de data
11 de maig de 2012 (L'H 21/2012) que consta a l'expedient.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia,
ACORDA:
RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL
PLE DE 15 DE MAIG DE 2012, DE CONFORMITAT AMB L’ART. 98 b) DEL
DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28.04, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT
REFÓS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA i
L’ART. 36 DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL PLE DE 20.12.2011 (BOP
12.01.2012).

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 2.PER APROVAR LA FORMALITZACIÓ D’UNA O VARIES
OPERACIONS DE CRÈDIT EXTRAORDINÀRIES PER UN IMPORT TOTAL
DE 12.227.432,98€ CORRESPONENTS A LES OBLIGACIONS PENDENTS
DE PAGAMENT A PROVEIDORS DE L’AJUNTAMENT I A PROVEIDORS
DE LA SOCIETAT MUNICIPAL L’H 2010 S.A, EN EL MARC DEL REIAL
DECRET LLEI 4/2012 DE 24 DE FEBRER.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM,
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Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 5 vots d’abstenció dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants de
PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

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.
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.
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. aprovar el
Pla d’Ajust que s’havia d’enviar al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, el qual contemplava l’existència de crèdit per fer front al pagament
de la càrrega financera derivada de l’operació.
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
Atès que en la pàgina web de la Agència Estatal de la Administración
Tributaria s’ha assenyalat que l’import total de les obligacions dels proveïdors
de l’Ajuntament i de la Societat Privada municipal L-H 2010, traspassades al
ICO és d’un total de 12.227.432,98€, dels que 11.566.576,51€ corresponen a
obligacions pendents de pagament a proveïdors de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i 660.856,87€ a proveïdors de la Societat Privada
Municipal L-H 2010, SA.
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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. Així com els articles 4 i 17 de les Bases d’Execució del
Pressupost per L’exercici 2012 en relació al finançament dels crèdits del
pressupost de despeses de l’exercici 2012.
Vist l’informe de la Intervenció,
Vistes que les condicions financeres de l’operació són les fixades en l’Ordre
PRE/773/2012, en els seus apartats cinquè, sisè i setè.
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.

El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Hisenda i
Recuros generals, segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic del
Ple,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la formalització d’una o varies operacions de crèdit
extraordinàries a llarg termini, per un import total de 12.227.432,98 €, dels que
11.566.576,11€ corresponen a obligacions pendents de pagament a
proveïdors de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i 660.856,87 € a
proveïdors de la Societat privada Municipal L-H 2010 SA, amb l’entitat o
entitats financeres que assenyali l’ICO d’acord amb les condicions
assenyalades en el marc del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer i en
l’Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril que fonamentalment són les que es
detallen:
Termini: 10 anys, inclosos dos de carència en l’amortització de principal.
Tipus d’interès: L’equivalent al cost de fiançament del Tresor Públic als
terminis assenyalats més un marge màxim de 115 punt bàsics als que
s’afegirà un marge d’intermediació d’un màxim de 30 punts bàsics.
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Amortització de les operacions: Les operacions es concertaran amb la
flexibilitat necessària per a poder efectuar les cancel·lacions anticipades.
SEGON.- FACULTAR en el que sigui necessari a la Tinent d’Alcalde
d’Hisenda i Recursos Generals per a la formalització de les operacions de
crèdit a la que es fa referència en l’acord anterior, així com de tots els
documents necessaris que se’n puguin derivar de la mateixa inclosos els
increments de l’operació d’endeutament que es puguin produir per l’emissió de
nous certificats individuals en la continuació del procediment de mecanisme
de finançament als proveïdors durant els nous períodes fixats pels mesos de
juny i juliol pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mitjançant
nota publicada a la seva pàgina web de 7 de maig de 2012.
TERCER.- DONAR compte al Ple de les condicions definitives de la present
operació d’endeutament a llarg termini.
QUART.- TRAMETRE al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
l’adopció del present acord.
CINQUÈ.- 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.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta
aixeca la sessió essent les onze hores, del dia quinze de maig de dos mil
dotze, de tot el qual com a Secretària en dono fe.

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

