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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió extraordinària i urgent en primera convocatòria
Número de la sessió: 2014/6
Data: deu de juny de dos mil catorze
Hora: 10.05h fins 10.15h
Lloc: Casa Consistorial

Hi assisteixen:
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
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
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
Ana Isabel Clar i López
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
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’han excusat d’assistir-hi:
Sra.
Sra.

Gloria Herance Alvarez
Meritxell Borràs i Solé

Regidora
Regidora

…/…

2

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 el Ple extraordinari, Sra. Secretària quan vulgui pot llegir
l’Ordre del Dia.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

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

SRA. ALCALDESSA
Bé, ratifiquem la urgència? Sí, tothom a favor de ratificar la urgència, molt bé, doncs
amb el vot a favor de tots els grups, passaríem a la resta del Ple.
PUNT 1.SESSIÓ.

RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA D’AQUESTA

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

VISTA la provisió de l’alcaldessa-presidenta de data 5 de juny de 2014.
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 admeti demora, la qual cosa implica la no necessitat de
dictamen previ de la comissió informativa i que no tenen un termini especial
d’antelació de la convocatòria. S’exigeix per a la celebració de la sessió que el ple es
pronuncií sobre la urgència com a requisit per a la seva celebració, la qual cosa
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s’instrumenta per mitjà de la inclusió en el ordre del dia com a primer punt la
ratificació del caràcter urgent de la sessió. Pel cas que no s’apreciés aquesta
urgència per la majoria dels membres assistents a la sessió, no es possible la
celebració del ple.
ATÈS que la urgència de celebració d’aquesta sessió plenària està motivada per en la
necessitat de procedir a donar compliment a la Resolució de 13 de maig de 2014,
(publicada en el BOE del 14-05-2014) de la Secretaria General de Coordinació
Autonómica i Local, per la qual es dona compliment a l’acord de la Comissió Delegada
del Govern per a assumptes econòmics, de 24 d’abril de 2014, relativa a la modificació
de determinades condicions financeres de les operacions d’endeutament subscrites
amb càrrec al mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les
entitats locals. Exigint l’aplicació que la Intervenció, abans del dia 14 de juny,
comuniqui al Ministeri l’opció escollida per l’Ajuntament en relació a aquest oferiment,
amb els acords relatius a l’adopció de les mesures necessàries envers aquest
mecanisme de finançament.
VIST l'informe jurídic emès per la Secretària General de l'Ajuntament, de data 5 de
juny de 2014 (L'H 23/2014) 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
10 DE JUNY DE 2014, 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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, primer intervindrà la Sra. Perea, Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Recursos
Generals.

SRA. PEREA
Gràcies Sra. Alcaldessa. El 15 de maig de 2012, es van aprovar per aquest Ple,
diverses operacions de crèdit per un import de 12,2 milions d’euros, acollint-se aquest
Ajuntament al mecanisme de proveïdors aprovat pel govern de l’Estat. En data 13 de
maig de 2014 es dicta resolució per la Secretaria General de Coordinació Autonòmica
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i Local del Ministeri d’Hisenda, en la qual es modifiquen i flexibilitzen les condicions
d’endeutament del préstec abans esmentat, fent una proposta de millora. En aquella
data, les condicions financeres d’aquella operació del 2012, van quedar fixades pel
Ministeri d’Hisenda en un Euribor a tres mesos, més un tipus del 5,25%, amb dos
anys de carència i deu anys de termini, fins el 2022, per retornar-lo.
Juntament amb la signatura d’aquell crèdit, l’Ajuntament va aprovar un Pla d’Ajust
2012-2022, així des de l’any 2012 l’Ajuntament ha anat adoptant mesures de
reducció i contenció de la despesa, de manera que en aquests moments les finances
municipals estan sanejades, equilibrades i presenten uns ratis d’endeutament baixos.
En l’actualitat parlem doncs, d’uns ratis positius de les finances municipals, a on es
compleixen les exigències legals, com no podia ser d’una altra manera, i on s’està
pagant a proveïdors a menys de 30 dies.
Com deia, per resolució de 13 de maig l’Estat ha flexibilitzat les condicions financeres
per tal d’ajustar-les al mercat financer, fent una nova proposta flexibilitzant les
condicions d’aquestes operacions financeres als ajuntaments. Entre les propostes
s’ha ofert als ajuntaments, per exemple, acollir-se a una ampliació del període de
carència fins un any més, així com, per exemple, la reducció del tipus impositiu fins al
3,85%, passant, per tant, del 5,25 al 3,85. La salut de la Hisenda municipal ha
permès negociar amb diverses entitats financeres directament, per tal de valorar
ofertes millors que les que l’Estat ha plantejat inicialment. I això és el que ens ha
portat a convocar aquest Ple extraordinari i urgent, donada la necessitat de donar per
complimentada aquesta proposta de l’Estat, abans del 14 de juny, data fixada de límit
per aquest.
S’han rebut diverses propostes per part d’entitats financeres, si bé, i segons el que
l’informe de Tresoreria General diu, és l’oferta del BBVA la que millors condicions
proposa, reduint el tipus impositiu del préstec de forma considerable, concretament
fixant-lo en l’Euribor tres mesos, més 275 punts bàsics. L’Ajuntament doncs ha decidit
contractar aquesta operació directament amb l’entitat financera, ja que suposa un
estalvi respecte de l’operació proposada inicialment pel Ministeri d’Hisenda. Cal
afegir, a més a més, que aquest estalvi serà destinat a la reducció de les càrregues
de les pròpies operacions financeres i també a la millora de la tresoreria municipal.
Per tot això, proposen en aquest Ple l’aprovació del acords 2, 3, 4 i 5, necessaris per
millorar les condicions financeres de la hisenda municipal i, per tant, la sostenibilitat
dels comptes. Res més.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara passaríem al posicionament dels grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya votarà favorablement a tots els punts.
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SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votarem favorablement en
els punts.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Sí, Convergència i Unió també votarem favorablement a tots els punts, si bé volem fer
una petita intervenció. Entenem que el punt 2 és obligat de forma, diguéssim,
d’alguna manera, per poder continuar endavant amb la resta de punts que n’hi ha a
l’Ordre del Dia, entenem que el punt 3 és un requisit que marca la Generalitat en el
moment actual, en aquell moment, en el 2012, era necessari dos anys de Pla de
Sanejament, actualment demanen tres, ens trobem aquí al mig nosaltres i el que es
fa és adaptar el Pla d’Ajust del 2015, per entregar-ho, diguéssim, a la Generalitat, per
complir amb aquest requisit. En el punt número 4 també favorablement i volem posar
en relleu algunes dades que creiem que són importants, aquest Ajuntament es troba
en una bona situació econòmica, té un bon punt de sanejament de la situació
financera, això s’ha de posar en valor, precisament per aquest fet el govern de l’Estat
li proposava, dintre del col·lectiu de les possibilitats de refinançar aquest préstec, les
millors condicions possibles.
També vull destacar, perquè així se’ns va informar per part de l’Àrea, que aquest
Ajuntament no es va agafar a la possibilitat dels dos anys de carència, perquè això a
la llarga acabava incrementant més les despeses financeres i el ciutadà hauria
d’acabar pagant més de forma indirecta, podríem dir, però hauria d’acabar pagant
més i per la situació d’aquest Ajuntament no ha hagut necessitat, ho volem posar en
valor també això. I també volem destacar, doncs que sembla una mica paradoxic, una
mica contradictori, podríem dir, doncs que el govern de l’Estat de Madrid ens ofereixi
un nou model de finançament, teòricament més avantatjós, teòricament, que ens
hauríem de poder agafar a ell, però resulta que no, que si anem al mercat, ens
trobem amb una entitat financera que ens dóna millors condicions financeres que no
pas ens està donant el govern de Madrid.
I si em permet, una mica la broma, “bienvenidos al tren”, la Generalitat de Catalunya
porta patint això molt, molt i molt de temps, que els diners que ens retornen des de
Madrid, a sobre ens ho fan pagar, com a autonomia, més car que no pas el que els hi
està costant a ells i, des de Convergència i Unió, considerem que el govern de

…/…

6

Madrid, el que hauria d’estar, ara per ara, és al costat de les comunitats autònomes,
al costat dels ajuntaments, més encara al costat dels ajuntaments que estan fent bé
la feina, com és el nostre cas, i no mirar de fer negoci amb aquests ajuntaments o
amb aquestes comunitats autònomes que estem fent la feina, que ens està costant el
nostre poder portar a terme aquesta feina.
Destacar només que si haguéssim agafat la proposta que faria l’Estat, la ciutadania
de l'Hospitalet pagaria un 1,1% més d’interessos de préstec, que no pas el que han
aconseguit per part de l’equip de govern amb aquesta entitat financera que és el
BBVA, que ha estat de forma avantatjosa, perquè ha sigut un 2,75 que ens deixa
l’entitat aquesta, mentre que l’Estat ens pretenia cobrar un 3,85. Només volíem deixar
constància d’aquest fet.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Juan Carlos del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. El grupo municipal del Partido Popular va a votar a favor
de todos los dictámenes, creemos que la medida que propone el gobierno es más
ventajosa, la situación del mercado actualmente ya no es la que era hace unos años
y, por tanto, creo que supondrá un beneficio para este Ayuntamiento, que yo creo que
es lo que tenemos que intentar entre todos.
Solamente recordarle a Convergència i Unió, que bienvenidos a las preocupaciones
de los ciudadanos, a mi me gustaría que usted también se preocupara por los
ciudadanos de Cataluña, se dejara de menos historias de independencia y menos
recortes en sanidad y educación, destinar el dinero a lo que sí que preocupa a los
ciudadanos, como es la sanidad del, por ejemplo, del Centro Hospitalario de Bellvitge,
entre otras cosas, o la situación de nuestros colegios en nuestra ciudad, como por
ejemplo hace poco hablamos también de las guarderías que afectaban también a
nuestra ciudad, bienvenida a las preocupaciones reales de los ciudadanos.
Y, desde luego, oiga, para ruinosa la política que están llevando ustedes,
Convergència i Unió, que en estas últimas elecciones europeas, ustedes han pasado
a la quinta fuerza política de nuestra ciudad, desde luego el peor negocio ruinoso, es
la peor política que está haciendo el Sr. Artur Mas, primero en Convergència i Unió y
segundo y lo más importante, a los ciudadanos de Cataluña.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs, en fi, jo crec que tots els grups ja s’han posicionat, agrair el vot
favorable i la unanimitat per part del Consistori, i ara es signarà el crèdit i es tiraran
endavant els acords del Ple. Moltes gràcies i aixequem la sessió.
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PUNT 2.PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 33 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2014,
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 110/2014, EN LA MODALITAT DE CRÈDIT
EXTRAORDINARI.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2014, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2013.

ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Crèdits extraordinaris d’acord amb el que es
preveu a l’article 177 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.

ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2014, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.

ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.

El Ple, a proposta de l’alcaldia-presidència segons determina l’article 36 del vigent
Reglament Orgànic del Ple.(BOP12.01.2012)

ACORDA:

PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 33 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2014, corresponent a l’expedient 110/2014 en la modalitat
de Crèdit extraordinari (12.227.432,98 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :
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MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT D'INGRESSOS
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
97.437.441,68
0,00
0,00 97.437.441,68
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.392.397,36
0,00
0,00
7.392.397,36
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
23.834.537,71
0,00
0,00 23.834.537,71
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
77.432.276,25 5.719.137,33
0,00 83.151.413,58
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.970.000,00
0,00
0,00
2.970.000,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
683.347,00 11.313.234,07
0,00 11.996.581,07
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
9.716.706,52
0,00
9.716.706,52
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
0,00 5.613.481,12 12.227.432,98 17.840.914,10
TOTAL
218.000.000,00 32.362.559,04 12.227.432,98 262.589.992,02
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

78.225.333,81 5.061.567,28
0,00 83.286.901,09
85.450.778,39 1.596.553,99
0,00 87.047.332,38
5.780.450,00
-458.072,16
0,00
5.322.377,84
17.100.090,80 2.192.041,03
0,00 19.292.131,83
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
8.933.347,00 22.597.841,09
0,00 31.531.188,09
5.750.000,00 1.372.627,81
0,00
7.122.627,81
16.460.000,00
0,00 12.227.432,98 28.687.432,98
218.000.000,00 32.362.559,04 12.227.432,98 262.589.992,02

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).

PUNT 3.APROVACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DEL PLA DE SANEJAMENT
FINANCER 2012-2014 D’AQUEST AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, A L’EXERCICI 2015.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament va aprovar, en sessió de 30 de març de 2012, un pla
d’ajust per al període 2012-2022, de conformitat 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, que va ser aprovat favorablement pel Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) en data 30 d’abril de 2012.
ATÈS que al mateix ple municipal de 30 de març de 2012, es va aprovar
l’actualització del Pla de Sanejament Financer 2011-2014, adaptant-lo al Pla d’ajust, a
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fi que siguin coherents en els exercicis en què coincideixin per a un sol seguiment. El
pla de sanejament actualitzat, va ser aprovat per l’òrgan de tutela financera, com a
escenari pressupostari plurianual 2012-2014, mitjançant resolució del Director
General del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
en data 16 de maig de 2012.
VIST l’acord plenari d’aprovació de l’operació de préstec a llarg termini amb l’entitat
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) de substitució de les operacions dels
préstecs subscrits en el marc de la primera fase del mecanisme de finançament del
pagament a proveïdors (Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer).
ATES que la formalització de l’operació de préstec a llarg termini resta condicionada
a l’autorització de l’òrgan de tutela financera de la Generalitat de Catalunya.
VISTES les condicions establertes per la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i
Coneixement, per a l’autorització de l’operació esmentada, que requereixen
l’aprovació pel Ple de la Corporació d’un Pla de Sanejament Financer per un període
mínim que inclogui el primer exercici amb una anualitat complerta d’amortització del
nou préstec i un màxim de 5 anys més el corrent.
ATÈS que, tot i que l’Ajuntament, en la liquidació del pressupost de l’exercici 2013,
compleix amb tots els ratis establerts per el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i
per la normativa d’estabilitat pressupostaria, l’òrgan de tutela financera de la
Generalitat de Catalunya, requereix l’autorització de l’operació d’endeutament i
l’aprovació d’un pla de sanejament financer.
VIST l’informe de la Cap de Servei de Programació i Pressupostos i la documentació
que integra aquest expedient.
VIST l’informe de la Tresoreria General de data 4 de juny de 2014.
VIST l’informe de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència, segons determina l’article 36 del vigent
Reglament Orgànic del Ple (BOP12.01.2012)
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’ampliació del termini del Pla de Sanejament Financer fins el
31 de desembre de 2015, subsumit, mitjançant acord plenari de 30 de març de 2012,
en el Pla d’Ajust vigent fins al 31 de desembre de 2022, que s’adjunta com a
document annex al present dictamen.
SEGON.- TRAMETRE l’ampliació del pla de sanejament financer al Departament
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
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TERCER.- TRASLLADAR el present acord a la Intervenció General, a la Tresoreria
General i a la Secretaria General de l’Ajuntament.

PUNT 4.APROVACIÓ DE LA REESTRUCTURACIÓ DEL DEUTE
MITJANÇANT UNA OPERACIÓ FINANCERA DE SUBSTITUCIÓ PER IMPORT
12.227.432,98’- €. AMB L’ENTITAT BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
(BBVA).
Vist l’informe favorable condicionat de la Intervenció General que literalment diu:
“INFORME FAVORABLE CONDICIONAT a l’autorització de l’òrgan de tutela
financera, considerant la Intervenció General que es tracta d’una operació de
substitució i no de refinançament.” No obstant això, es dóna compte del dictamen que
es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova per unanimitat dels assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

Vista la Provisió de la tinenta d’alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, de data 21 de maig de 2014, que diu literalment: “Vist la Resolució de 13
de maig de 2014 de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local (BOE
14/05/2014) en el qual estableix la modificació de les condicions financeres de les
operacions d’endeutament a càrrec del mecanisme de finançació pels pagaments a
Proveïdors de les Entitats Locals del Real Decret 4/2012 de 24 de febrer. Atès que
l’Ajuntament Ple en data 15 de maig de 2012 va aprovar vàries operacions de crèdit
extraordinàries a llarg termini, per un import total de 12.227.432,98 € amb les entitats
financeres que va assenyalar l’ICO, d’acord amb les condiciones assenyalades en el
marc del Reial Decret–Llei 4/2012, de 24 de febrer i l’Ordre PRE/773/2012, de 16
d’abril. Atès que interessa a aquest Ajuntament la contractació d’operacions de crèdit,
modalitat a llarg termini per substituir el préstec “Del Fondo para la Financiación de
los pagos a Proveedores”, per un import màxim de 12.227.432,98 €. Atès que hi ha
diverses entitats financeres interessades en presentar propostes d’operacions de
crèdit per aquest Ajuntament. La Tinenta d'alcaldia, de l'Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, en exercici de les facultats que li han estat delegades per l’alcaldia al
Decret 9385, de 12 de desembre de 2011, publicat en el BOP de 28 de desembre de
2011.RESOLC: PRIMER. Que s’iniciï l’expedient administratiu per a la contractació
d’operacions de crèdit a llarg termini per substituir el préstec “Del Fondo para la
Financiación de los pagos a Proveedores” per un import de 12.227.432,98 Euros i el
mateix calendari del préstec a substituir millorant el diferencial dels interessos.
SEGON. Que es demani ofertes a totes les entitats bancàries que s’han mostrat
interessades.”
Atès que en data 21 de maig de 2014 s’ha remés escrits a les entitats financeres
sol·licitant oferta: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco de Sabadell, Banco de
Santander, Caixa Bank, Bankia i Nova Caixa Galicia.
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Vista la composició del “Fondo para la Financiación de los pagos a Proveedores del
Real Decreto 4/2012, de 24 de febrero” següent:
PRÉSTECS A CÀRREC DE L'AJUNTAMENT ICO
Operació

Data inici

EUROS
Data final

Condicions

31/05/2014

Marge

Cap. Pendent

1

CAIXABANK SA

23/05/2012 29/05/2022 Euríbor Trim.

5,25%

4.976.244,75

2

BANCO BILBAO VIZCAYA A., S.A.

24/05/2012 29/05/2022 Euríbor Trim.

5,25%

1.080.799,45

3

BANCO SANTANDER, S.A.

23/05/2012 29/05/2022 Euríbor Trim.

5,25%

1.081.558,55

4

BANKIA, SA

23/05/2012 29/05/2022 Euríbor Trim.

5,25%

1.078.079,89

5

BANCO SANTANDER, S.A. (BEC)

23/05/2012 29/05/2022 Euríbor Trim.

5,25%

500.027,02

6

BANCO SABADELL, SA

23/05/2012 29/05/2022 Euríbor Trim.

5,25%

425.895,76

7

BANKINTER

24/05/2012 29/05/2022 Euríbor Trim.

5,25%

386.821,86

8

BANCO POPULAR, SA

23/05/2012 29/05/2022 Euríbor Trim.

5,25%

906.382,99

9

BANCO SABADELL (CAM)

23/05/2012 29/05/2022 Euríbor Trim.

5,25%

385.185,99

10 NCG BANCO, S.A.
CAJAS RURALES UNIDAS SCC
11 (C.MAR)

23/05/2012 29/05/2022 Euríbor Trim.

5,25%

1.017.830,57

23/05/2012 29/05/2022 Euríbor Trim.

5,25%

TOTAL

388.606,15
12.227.432,98

Vist que s’han rebut propostes de les entitats següents: Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA) i Bankia.
Vist l’informe de la Tresoreria General.
Vist l’informe de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia segon determina l’article 36 del vigent Reglament
Orgànic del Ple. (BOP 12/01/2012).,
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la reestructuració del deute amb efectes 01/07/2014 mitjançant
una operació financera de substitució amb BBVA per import de 12.227.432,98 € en
compliment amb les Bases d’Execució núm. 17 dels Pressupostos Generals 2014.
SEGON.- Aprovar una operació financera de crèdit de substitució amb l’entitat
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA), amb les condicions següent :
Import a contractar:
Producte/ Finalitat:

12.227.432,98 €.
Préstec a llarg termini, Reestructuració deute préstec
ICO RD 4/ 2012 de 24 de febrer.

Termini:
Tipus d’interès:
Garantíes:

màxim al 31/07/2022 liquidacions trimestrals.
Euríbor 3M + 2,75 revisions trimestral.
Les pròpies de l’Ajuntament.
Domiciliació suficient de recursos (PMTE i FCLC)
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Formalització:
Altres requisits:

Secretaria de l’Ajuntament.
Informe favorable Interventor.
Autorització Tutela Financera de Catalunya.

TERCER.- Aprovar íntegrament la minuta del contracte de préstec amb l’entitat
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA), la qual s’adjunta al present acord.
QUART.- Aprovar la cancel·lació per quantia de 12.227.432,98’- € dels següents
préstecs:
PRÉSTECS A CÀRREC DE L'AJUNTAMENT ICO

EUROS

31/05/2014

Marge

Cap. Pendent

1

CAIXABANK SA

23/05/2012 29/05/2022 Euríbor Trim.

5,25%

4.976.244,75

2

BANCO BILBAO VIZCAYA A., S.A.

24/05/2012 29/05/2022 Euríbor Trim.

5,25%

1.080.799,45

3

BANCO SANTANDER, S.A.

23/05/2012 29/05/2022 Euríbor Trim.

5,25%

1.081.558,55

4

BANKIA, SA

23/05/2012 29/05/2022 Euríbor Trim.

5,25%

1.078.079,89

5

BANCO SANTANDER, S.A. (BEC)

23/05/2012 29/05/2022 Euríbor Trim.

5,25%

500.027,02

6

BANCO SABADELL, SA

23/05/2012 29/05/2022 Euríbor Trim.

5,25%

425.895,76

7

BANKINTER

24/05/2012 29/05/2022 Euríbor Trim.

5,25%

386.821,86

8

BANCO POPULAR, SA

23/05/2012 29/05/2022 Euríbor Trim.

5,25%

906.382,99

9

BANCO SABADELL (CAM)

23/05/2012 29/05/2022 Euríbor Trim.

5,25%

385.185,99

10 NCG BANCO, S.A.
CAJAS RURALES UNIDAS SCC
11 (C.MAR)

23/05/2012 29/05/2022 Euríbor Trim.

5,25%

1.017.830,57

23/05/2012 29/05/2022 Euríbor Trim.

5,25%

388.606,15

Operació

TOTAL

Data inici

Data final

Condicions

12.227.432,98

CINQUÈ.- Autoritzar a l’Alcaldessa–Presidenta d’aquest Ajuntament o, en la seva
delegació, a la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, tan
àmpliament com sigui necessari, en dret, per poder signar qualsevol documentació
relativa a aquesta operació de crèdit, per efectuar quants tràmits siguin precisos i
signar quants documents siguin adients per l’efectivitat del que s’ha acordat.
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.
VUITÈ.- Traslladar aquest acord al BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, a les
entitats financeres afectades, a la Intervenció general, a la Tresoreria general i
comunicar-lo a les entitats financeres que han presentat oferta.
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PUNT 5.APROVACIÓ DE LA DECISIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT EN
RELACIÓ A LES MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS FINANCERES DELS
PRÈSTECS FORMALITZATS EN LA PRIMERA FASE DEL MECANISME DE
FINANÇAMENT PER AL PAGAMENT A PROVEÏDORS DE LES ENTITATS
LOCALS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament va aprovar, en sessió de 30 de març de 2012, un pla
d’ajust per al període 2012-2022, de conformitat 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, que va ser aprovat favorablement pel Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques en data 30 d’abril de 2012.
ATÈS que de conformitat a l’article 10.1 de l’esmentat Reial Decret Llei l’Ajuntament
va aprovar vàries operacions d’endeutament a llarg termini per un import total de
12.227.432,98 euros, amb les condicions financeres fixades per l’acord de la
Comissió de Govern per a Afers Econòmics de data 1 de març de 2012, publicada
per ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril.
VISTA la Resolució de 13 de maig de 2014, de la Secretaria General de Coordinació
Autonómica i Local, publicada en el BOE del 14 de maig de 2014, per la que es dona
compliment a l’acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics de
24 d’abril de 2014, per a la modificació de determinades condicions financeres de les
operacions d’endeutament subscrites a càrrec al mecanisme de finançament per al
pagament als proveïdors de les entitats locals regulat mitjançant el Real Decret Llei
4/2012, de 24 de febrer.
ATÈS que en la Pàgina web de l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb
les Entitats Locals, mitjançant accés segur, es poden consultar les mesures a les que
es pot acollir l’Ajuntament de l’Hospitalet.
ATÈS que de conformitat amb la Resolució de 13 de maig de 2014 la comunicació
d’acollir-se o no a les mesures per a la modificació de les condicions financeres dels
préstecs s’ha d’efectuar per la Intervenció, mitjançant l’aplicació informàtica que ha
habilitat el MINHAP a l’Oficina Virtual.
ATÈS que l’Ajuntament, de conformitat amb el que estableix l’ordre PRE/773/2012,
de 16 d’abril, ha acordat l’amortització anticipada de les operacions d’endeutament
subscrites en la primera fase del mecanisme de finançament per al pagament als
proveïdors de les entitats locals (Real Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer), i que es
troba en fase d’autorització i formalització.
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Vist l’informe de la Tresoreria General de data 4 de juny de 2014.
VIST l’informe de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de l’alcaldia-presidència segons determina l’article 36 del vigent
Reglament Orgànic del Ple (BOP 12.01.2012).
ACORDA:
PRIMER.- NO ACOLLIR-SE a les modificacions de les condicions financeres dels
préstecs formalitzats en la primera fase del mecanisme de finançament per al
pagament a proveïdors de les entitats locals (Real Decret Llei 4/2012, de 24 de
febrer); establertes a l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers
Econòmics de 24 d’abril de 2014, i en la Resolució de 13 de maig de 2014 de la
Secretaria General de Coordinació Autonómica i Local, atès que l’Ajuntament, de
conformitat amb l’ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril, ha acordat l’amortització
anticipada d’aquestes operacions d’endeutament que es troben en fase d’autorització
i formalització.
SEGON.- Subsidiàriament, i només pel cas que no s’arribi a autoritzar o formalitzar
l’operació de crèdit destinada a aquesta amortització, S’APROVA acollir-se a la
tercera opció de les previstes: “reducció màxima del diferencial aplicable sobre el
Euribor a 3 mesos”, i conseqüentment:
1.- CONFIRMAR el Pla d’Ajust 2011-2022 aprovat en sessió plenària de 30 de març
de 2012 el qual es va valorar favorablement pel Ministeri de Hisenda i
Administracions Públiques en data 30 d’abril de 2012.
2.- APROVAR el compromís d’adhesió al Punt general d’entrada de factures
electròniques de l’Administració General de l’Estat (FACE), a partir del dia següent
que es publiqui l’ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques mitjançant
la qual es regularan les condicions tècniques i funcionals que ha de complir el punt
general de factures electròniques. Aquest Ajuntament podrà donar compliment a
aquesta obligació mitjançant la sol·licitud del servei e.FACT de factura electrònica de
les administracions catalanes, una vegada estiguin resoltes les qüestions jurídiques i
tecnològiques relatives a la seva integració i interoperabilitat amb la plataforma FACE
de l’AGE.
3.- APROVAR l’adhesió a la plataforma “Emprende en 3” per a impulsar i agilitzar els
tràmits per a l’inici de l’activitat empresarial. Aquest Ajuntament podrà donar
compliment a aquesta obligació, mitjançant la sol·licitud del servei de “Tramitació
d’activitats empresarials al món local (Finestra única Empresarial)” impulsat pel
Consorci AOC, la Generalitat de Catalunya i les administracions locals catalanes,
quan s’hagin resolt les qüestions jurídiques i tecnològiques perquè aquesta iniciativa
inclogui els serveis “Emprende en 3”.
4.- APROVAR el compromís de substitució immediata d’un mínim del 30 % de les
vigents autoritzacions i llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions
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responsables o comunicacions prèvies, mitjançant l’aprovació en breu de les
ordenances tipus d’intervenció municipal ambiental de seguretat i salut pública, i
d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives, desenvolupades
per la Diputació de Barcelona i impulsades pel Consorci AOC. Aquestes ordenances
tipus estan adaptades a la Directiva de Serveis, la Llei 20/2013 de Garantia de la
Unitat de Mercat i la normativa específica de la Comunitat de Catalunya i impliquen el
compliment de la simplificació de més del 30 % de les autoritzacions i llicències d’inici
d’activitats a règims de declaració de responsable o de comunicació prèvia.
SEGON.- FACULTAR a la Intervenció General per notificar aquests acords, al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per mitjà de l’aplicació informàtica,
habilitada a l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals.
TERCER.- TRASLLADAR el present acord a la Intervenció General, a la Secretaria
General i a la Tresoreria General de l’Ajuntament.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca la
sessió essent les deu hores i quinze minuts, del dia deu de juny de dos mil catorze,
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

