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06/2012 .  SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE L'AJUNTAMENT PLE DEL 
DIA 14 DE MAIG DE 2012.- 
                    
  A la Vila de Martorell, el dia 14 de maig de 2012,  essent les 20.32 hores, es reuneix 
l'AJUNTAMENT PLE, al Saló  de Sessions  de la Casa Consistorial, en sessió 
extraordinària i urgent presidida  pel Sr. Alcalde,  SALVADOR ESTEVE I 
FIGUERAS,  i   amb l'assistència  dels  Regidors senyors/es XAVIER FONOLLOSA I 
COMAS, Ma. MERCÈ MORERA I SANTAFÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA 
DALMAU I CERDÀ, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, MARIA HINOJO NIETO, SIRA SANZ 
I ROMERA, ALBERT FERNÁNDEZ I CLARAMUNT, LLUÍS SAGARRA I SESÉ, LLUÍS 
AMAT I FERRER, ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I BAYÓ, 
JAVIER GONZÁLEZ ABAD, LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, OLGA EUGÉNIA 
FERNÁNDEZ OCHOA, JOSÉ ANTONIO SIMÓN CABRERA, FRANCESC J. ARPAL I 
MACIÀ, VICENTE CASAL CARRIEDO i ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, assistits pel  
Secretari    de  la Corporació  Sr. JAUME TRAMUNT I MONSONET, i per l’Interventor 
Sr. ANTONI CALPE I JORDÀ.    
 

   Oberta la sessió, el senyor Alcalde diu: el Sr. Gómez excusa la seva assistència per 
motius laborals. 
 
 A continuació es passa a l’exàmen dels diferents punts de l’ordre del dia, de 
conformitat amb el detall següent: 
 

   1):     RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ. 
 
  - El Sr. ALCALDE diu: el motiu de la urgència és que demà és l’últim dia que ens han 
donat perquè s’aprovi per Ple la sol·licitud d’aquest crèdit extraordinari, per tant no ens 
quedava més marge que fer-ho avui 
 
  - Sotmesa la urgència a votació, aquesta resulta acceptada per unanimitat dels 
assistents.  
 
   2): PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT, DERIVADA DEL 
MECANISME DE FINANÇAMENT PER AL PAGAMENT DE PROVEIDORS DE LES 
ENTITATS LOCALS, PER AL PAGAMENT DELS PROVEIDORS DE 
L’AJUNTAMENT DE MARTORELL I DEL PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS 
D’ATENCIÓ A LES PERSONES DE MARTORELL. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: presentem a aprovació aquesta operació de 
crèdit de 3.594.418,43, que és la xifra que comporta els proveïdors que s’han acollit al 
Pla aquest del govern central, per pagar proveïdors de l’any 2011. Recordar a tots 
vostès que vam aprovar aquí en el Ple, vam aprovar una relació que pujava poc més 
de 4.000.000 d’euros; finalment entre aquells 4.000.000 i aquests 3.594.418,43 han 
succeït varies coses. Una part d’aquests deutes els ha pagat ja l’ajuntament per 
urgències que han tingut els proveïdors, no podien aguantar més i els hi hem pagat, 
per tant sortien de la relació. Una altra part són aquells proveïdors que no s’han acollit 
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en aquesta possibilitat; aleshores aquests no s’han acollit a aquesta possibilitat han de 
ser pagats per l’ajuntament, no entren dintre d’aquest crèdit de finançament.  
Aquest crèdit com funcionarà?. El dia 9 de maig ens van comunicar aquesta xifra 
definitiva de 3.594.000 i escaig; ara per al dia 15 hem d’aprovar el que l’ajuntament 
s’endeuti amb aquesta quantitat. Una vegada aprovat aquest crèdit els bancs, encara 
no sabem quin banc ens assignaran perquè el banc l’assigna l‘Estat, ens dirà: vostès 
ho han de fer amb el BBV, el Santander, la Caixa, ells ens diran amb qui. Aquests 
bancs una vegada assignats pagaran directament als proveïdors a compte d’aquest 
crèdit, ens comunicaran a nosaltres quins són els proveïdors que han estat pagats i, 
segons l’Estat, el dia 31 de maig hauria d’estar tot liquidat; bé, si està el 31 de maig és 
bona notícia per a tots aquests proveïdors. 
Quines condicions hi ha?. Les condicions que hi ha són: un màxim de 10 anys amb 
dos anys de carència, és a dir, els dos primers anys només pagarem interessos, a 
partir del segon any haurem d’amortitzar aquest crèdit, i el tipus d’interès serà el tipus 
de finançament del tresor públic més 145 punts bàsics, això aproximadament s’anirà al 
5,7/5,8%, evidentment variarà en funció del tipus de finançament de les lletres del 
tresor, però estarà en aquest entorn. Prèviament per poder-nos endeutar en aquesta 
quantitat vam haver de fer aquest pla d’ajustament que es va presentar aquí, que es 
va aprovar en el Ple. Hem de dir que hi ha més de 2.000 municipis arreu d’Espanya 
que o no l’han fet o no els hi ha aprovat el pla d’ajustament, i aquí Catalunya n’hi ha 39 
que directament no els hi han aprovat el pla d’ajustament. Per tant no era senzillament 
un tràmit que tothom tirava endavant i a tothom li aprovaven sinó que ho havies de fer 
almenys que tingués cara i ulls perquè l’aprovessin. 
Per tant finalment presentem aquí en el Ple l’aprovació d’una operació de crèdit de 
3.594.418,43 euros, a un màxim de 10 anys amb dos de carència i un tipus de 
finançament, un tipus d’interès igual al tipus de finançament de les lletres del tresor 
més 145 punts bàsics. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: tal com vam fer amb el Pla d’ajustament que 
van presentar el nostre posicionament en aquell moment va ser d’abstenció, la 
justificació va ser que no hi vam participar ni se’ns va fer partícips d’aquest pla 
d’ajustament; avui doncs ens congratulem que els proveïdors puguin cobrar encara 
que sigui amb data, però que hi hagi un horitzó i puguin cobrar a finals d’aquest mes, 
però ens seguirem abstenint. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: des del grup Popular voldríem felicitar tant a 
l’Interventor d’aquest ajuntament com al Sr. Secretari, també al Regidor d’Hisenda per 
la part que li toca, ja que aquest pla d’ajust que ha presentat l’Ajuntament de Martorell 
doncs ha estat un pla rigorós i creïble, ja que si no hagués estat així doncs no hagués 
sigut acceptat pel Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques, per tant han fet 
ells possible el que s’hagi aconseguit aquest crèdit sol·licitat per aquest ajuntament i 
poder fer front així al pagament als proveïdors d’aquest ajuntament. S’ha de dir, com ja 
ha dit el Regidor d’Hisenda en la seva intervenció, que molts ajuntaments han vist 
rebutjada la seva sol·licitud de crèdit precisament per això, per no presentar un pla 
d’ajust creïble com el nostre, per tant doncs crec ens hem de congratular. 
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-El Regidor Sr. JOSÉ ANTONIO SIMÓN diu: el nostre grup municipal s’abstindrà en 
aquest punt de l’ordre del dia per les raons que ja vam expressar al Ple extraordinari 
del 28 de març on es va presentar el pla d’ajustament. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: el nostre posicionament des del partit 
Socialista serà d’abstenció, no pas per les condicions que evidentment entenem que 
seran les millors segurament que es poden assolir davant del tresor públic. El motiu de 
l’abstenció és més que res que aquest endeutament al que ens veiem obligats no fa 
més que reconèixer un endeutament en excés, que ara haurem de pagar en els 
propers 10 anys més dos d’interessos que és aquesta carència. A nosaltres ens 
agrada que els proveïdors puguin cobrar i si a més a més tenim com a data el 31 de 
maig doncs benvingut sigui que puguin cobrar; de totes maneres ja li diem: no 
participem en la decisió d’aquesta operació de crèdit, tampoc ho vam fer en el pla i en 
tot cas entenem que és gestió de govern que pren aquesta decisió, i que acaba de 
formular un mecanisme de pagament del seu deute, per tant el nostre posicionament 
serà d’abstenció. 
 
- Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 13 vots a favor i  7 abstencions 
formulades pels senyors/es ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I 
BAYÓ, JAVIER GONZÁLEZ ABAD, LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, OLGA 
EUGÉNIA FERNÁNDEZ OCHOA, JOSÉ ANTONIO SIMÓN CABRERA i ADOLF 
BARGUÉS I ASTURIAS, acorda: 
 
I.-L’article 10.1 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les 
obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament per al pagament a proveïdors de les entitats locals,  estableix que 
aquestes entitats podran finançar les obligacions  pendents de pagament incloses en 
aquest mecanisme mitjançant la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini les 
condicions de la qual seran fixades per acord de la Comisión Delegada del Gobierno 
para AsuntosEconómicos. 
 
II.-El Ple de l’Ajuntament de Martorell va aprovar el dia 28 de març de 2012 el pla 
d’ajust a què es refereix el Reial decret llei 4/2012. Aquest pla ha estat valorat 
favorablement pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i per tant ha estat 
autoritzada l’operació d’endeutament de conformitat amb l’establert en l’article 7.5 de 
l’esmentat Reial decret llei. 
 
III.-L’Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril, estableix les característiques principals de 
l’acord de la ComisiónDelegada del Gobierno para AsuntosEconómicosreferent al 
mecanisme de finançament per al pagament de proveïdors dels ens locals estableix 
els següents criteris: 
 

a) El finançament màxim per a cada ens local serà la suma de les següents 
quanties: 

 

 Obligacions pendents de pagament incloses en les relacions inicials remeses 

pels ens locals fins el dia 15 de març de 2012, respecte de les quals els 
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contractistes directament o mijtjançant els ens locals hagin manifestat la 

voluntat d’acollir-se al procediment del Reial decret llei 4/2012, de 24 defebrer. 

 Obligacions pendents de pagament que constin en els certificats individuals 

que s’hagin emès pels ens locals reconeixent l’existència de deutes amb els 

proveïdors. 

 Obligacions pendents de pagament amb contractistes que havent acceptat 

l’aplicació de l’esmentat Reial decret llei estiguin subjectes a procediments 

d’embargament o concurs de creditors. 

b) Termini de les operacions 
 

 Un període màxim de 10 anys amb dos anys de carència en l’amortització del 

principal. 

c) Tipus d’interès per al prestatari. 
 

 El tipus d’interès serà 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 de mediació de 30 punts bàsics. 

d) Entitat de crèdit 
 

 L’Institut de Crèdit Oficial actuarà com agent amb la col.laboració de les entitats 

de crèdit que s’adhereixin al mecanisme de finançament. 

IV.-D’acord amb les dades facilitades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques l’import a formalitzar de l’operació de préstec és de 3.594.418,43 euros dels 
quals2.738.434,82 euros corresponen a l’Ajuntament  i 855.983,61 euros corresponetal 
Patronat Municipal de Servei d’Atenció a les Persones de Matorell. 
 
V.-L’import dels recursos ordinaris previstos en el pressupost per a l’exercici 2012 
tenen un import de  25.052.765,75 euros. L’import acumulat de les operacions de 
crèdit concertades en aquest exercici amb inclusió de l’operació projectada és de 
4.441.418,43  euros la qual cosa representa un 17,73 % dels recursos ordinaris.  De 
conformitat amb els articles 52 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, de 5 de març de 2004, els articles 21.1 f)i 22.2 m) de la Llei 7/85,de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i articles 52.2 m) i 53.1 g) Text refós 2/2003, de 
28 d’abril d ela Llei municipal catalana la competència per a la concertació de 
l’operació de crèdit correpon al Ple d el’Ajuntament. 
 
VI.-La intervenció municipal ha emès un informe favorable de la concertació del 
préstec. 
 
En conseqüència 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 a proveïdors dels ens locals, les condicios bàsiques del 
qual, d’acord amb el que disposa l’Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril, són els 
següents: 
 

a) Import de l’operació 3.594.418,43 euros. 

b) Termini. Un màxim de 10 anys amb dos anys de carència en l’amortització del 

principal. 

c) Tipus d’interès. L’equivalent al cost de finançament del Tresor Públic als 

terminis assenyalats més un màxim de 115 punts bàsics als quals s’afegirà un 

marge d’intermediació de 30 punts bàsics. L’operació es formalitzarà amb 

l’entitat que comuniqui el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per 

mitjà de l’Institut de Crèdit Oficial. 

        Segon: Facultar l’Alcalde tan àmpliament i expressament com en dret sigui 
necessari per a la formalització de l’operació de préstec i la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a l’execució del present acord. 
 
 ===== I no havent-hi altres assumptes per tractar, el senyor President declara 
finalitzada la sessió, que s’alça a les 20.41 hores, de la qual s’estèn la present acta, i 
jo com a Secretari, en DONO FE. 
 


