
SESSIÓ DE PLE EXTRAORDINARI URGENT. 25 DE GENER DE 2011

El regidor Ivan Olvera excusa la seva assistència per motius personals.

1. APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PLE.
L’alcaldessa explica que l’ajuntament ha rebut dues ofertes del BBVA i Catalunya Caixa, ambdues 
necessàries per complir amb el pla de sanejament. La validesa d’aquestes ofertes és de 2 o 3 set-
manes. Cal aprovar-les en ple i traslladar-les a Política Financera perquè hi donin el seu vist-i-
plau; d’aquí la urgència del ple.
ERC no entén que essent tanta la urgència i havent rebut les ofertes dijous i divendres, ningú de 
l’ajuntament s’ha preocupat de posar-se en contacte per donar explicacions fins dilluns, dia ante-
rior al ple. No hi votaran a favor.
PSC els preocupa que després de convocar aquest ple amb urgència, Política Financera no aprovi 
aquestes operacions de crèdit. L’alcaldessa aclareix que ho aprovaran perquè és pel pla de sane-
jament.
VdC-CUP explica que ha mostrat en repetides ocasions el disgust que els provoca que l’equip de 
govern faci treballar el Ple en sessions extraordinàries urgents, no deixant preparar-les. Malgrat 
tot, entenen la urgència per mantenir la oferta, així que s’abstindran.
El punt s’aprova amb els vots a favor de CiU i PSC, l’abstenció de VDC-CUP i el vot en contra  
d’ERC.

2. APROVACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT AMB BBVA PER IMPORT DE 586.802,84€ A 10 ANYS 
PER FINANÇAR INVERSIONS QUE EN EL SEU DIA NO VAREN ESTAR CONCERTADES.
L’alcaldessa explica que aquesta operació de crèdit a llarg termini és necessària per complir amb 
el pla de sanejament i després en llegeix les condicions:
- EURIBOR a 3 mesos + 3%. Amortització, liquidació i revisió d’interessos trimestral
- Termini de 10 anys (inclòs 1 de carència)
- Comissions d’obertura:0,75%
- Interessos de demora 18%
- Amb garanties:

o Domiciliació PMTE
o Refrendo domiciliació irrevocable 100% ORGT
o Règim de bestretes IBI+IAE
o Afectació i gravació del 100% de l’abonament de liquidació definitiva del règim de 

bestretes IBI+IAE realitzat per ORGT
ERC explica que ja ha demanat aclariments respecte les garanties a intervenció i que han estat 
aclarits. Però es pregunta si tal com s’entén en les conclusions de l’informe d’intervenció l’ajunta-
ment està al límit d’endeutament del 125% concertant les dues operacions. Al que l’alcaldessa res-
pon que si, és conjunt dels dos crèdit.  ERC també explica que sempre han tingut dubtes sobre el 
pla de sanejament i que per això votaran sempre els crèdits a concertar depenen de cada cas. En 
aquest s’abstindran per no dificultar l’operació.
PSC expliquen que votaran a favor, com ho van fer amb el pla de sanejament.
VdC-CUP s’abstindrà, tal com ho van fer en el pla de sanejament.
El punt s’aprova amb els vots a favor de CiU i PSC i les abstencions d’ERC i VdC-CUP.

3.APROVACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT AMB CATALUNYA CAIXA PER IMPORT DE 300.000€ A  
3 ANYS, PER COBRIR PART DEL DÈFICIT DE SANEJAMENT.
Al igual que en el punt anterior l’alcaldessa explica que aquesta operació està prevista en el pla de 
sanejament i que ha de substituir la pòlissa de crèdit que venç el 10 de febrer i que no es pot reno-
var perquè la llei no permet que els ajuntaments disposin de pòlisses. També afegeix que encara 
s’està pendent d’uns oferta del Banc Santander per una nova operació. Després llegeix les condi-
cions del crèdit a curt termini:
- Import: 392.000€
- Termini: 3 anys
- Període d’amortització: trimestral
- Interès EURIBOR anual + 3%



- Comissió d’obertura:0,75%
- Garanties: domiciliació irrevocable i afectació suficient de recursos PMTE

ERC pregunta si l’ajuntament té la intenció de demanar els 200.000€ que falten per complir amb el 
què estipula el pla de sanejament. I si encara no està demanat perquè és. L’alcaldessa respon que 
si que es vol demanar la quantitat restant i que és la oferta que esperen del Banc Santander d’a-
quí un mes aproximadament. ERC també explica que en aquest cas la seva votació serà en con-
tra, segons els seus càlculs l’ajuntament hauria de retornar a Catalunya Caixa 140.000€/anuals, 
cosa que veuen del tot inviable per aquest ajuntament.
PSC pregunta si totes les pòlisses cal transformar-les a crèdit a curt termini, se’ls respon que des 
del Decret aprovat pel govern de l’estat si.  Hi votaran a favor.
VdC-CUP explica que igual que en el punt anterior i igual que amb totes les operacions relaciona-
des amb el pla de sanejament s’abstindran.
Passat a votació s’aprova el punt amb els vots favorables de CiU i PSC, l’abstenció de VdC-CUP i 
el vot en contra d’ERC.


