PLE DE L'AJUNTAMENT

A la vila de Montmeló, a un quart menys deu de nou del dia 29 d'abril de
2014, es van reunir, sota la presidència del senyor alcalde, els regidors
anomenats a continuació, assistits per la secretària de la Corporació, a
l'objecte de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.
ASSISTENTS:
ANTONI GUIL ROMAN ; ALCALDE
PERE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ; REGIDOR-DELEGAT
CARME PALACIOS MANUEL ; REGIDORA-DELEGADA
LLUIS ESTEBAN GARCÍA ; REGIDOR - DELEGAT
MARIA JESÚS PRIETO VILA ; REGIDORA - DELEGADA
JONATAN MARTÍNEZ LÓPEZ ; REGIDOR-DELEGAT
JORDI MANILS TAVIO ; REGIDOR
JUAN JOSE VINUESA GUERRERO ; REGIDOR
JORDI COMAS CATARINEU ; REGIDOR
JOAQUINA SILVA CEPEDA ; REGIDORA
JOSEP XUFRÉ SORS ; REGIDOR
ABEL FLORENSA DOMÈNECH ; REGIDOR-DELEGAT
CARLOS ROMAN BURGOS ; REGIDOR-DELEGAT
ROSA MARCH ESCUÉ ; SECRETÀRIA
JORDI INES MONCLÚS ; INTERVENTOR ACCTAL.
ABSENTS:
CAP
_______________
Obert l'acte per la presidència, es va procedir a debatre els assumptes
següents, inclosos a l'ordre del dia:
1.-

APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 25 DE MARÇ DE 2014

ECONOMIA
2.-

APROVACIÓ RENOVACIÓ I AMPLIACIÓ OPERACIÓ DE TRESORERIA

3.-

MOCIONS

4.-

DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

5.-

PRECS I PREGUNTES

_______________

1.

APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

La secretària procedeix a donar lectura de l'acta de la sessió ordinària
anterior, corresponent al passat 25 de març de 2014, la qual és aprovada
per unanimitat dels presents.
_____________________
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2.

APROVACIÓ RENOVACIÓ I AMPLIACIÓ OPERACIÓ DE TRESORERIA

Atesa la necessitat de l'Ajuntament de Montmeló, de disposar de liquiditat
per tal de garantir amb normalitat el pagament de les obligacions
reconegudes.
Vista l'oferta presentada pel Banco Santander S.A. d'ampliar l'operació
que l'Ajuntament té amb aquesta entitat, de 300.000 euros, ampliant-la a
500.000 euros.
Atès l'informe d'Intervenció Municipal de Fons en el que s'indica que el
conjunt d'operacions contractades incloent la que es proposa en el present
dictamen, no excedeixen el 30% dels seus ingressos liquidats per operacions
corrents a l'exercici anterior, d'acord amb l'article 51 del Real Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot l'exposat i a proposta
l'Ajuntament adopta els següents

del

regidor

d'Economia,

el

Ple

de

A C O R D S
PRIMER.- Contractar la renovació i ampliació d'una operació de tresoreria
per l'exercici 2014 formalitzada amb la corresponent pòlissa de crèdit,
legalment intervinguda, amb el BANCO SANTANDER, SA., per un import de
CINC-CENTS MIL EUROS (500.000,00 euros).
El termini de vigència de l'esmentada operació és d'un any.
El tipus d'interès inicial serà variable segons l'Euribor a 1 any, amb un
diferencial del 2,98% sense arrodoniment, amb una comissió d'obertura de
l'1,00% i una comissió de no disposició del 0,25%.
SEGON.- FACULTAR a l'alcalde per subscriure la documentació que resulti
necessària per fer efectius els acords anteriors.
TERCER.- Comunicar l'anterior acord a la Direcció General de Política
Financera de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb allò que
estableix l'article 3 de l'Ordre de 28 de juny de 1999, sobre tutela
financera.
Voten a favor:
Voten en contra:
S'abstenen:

L'Alcalde dóna
d'Economia.

la

paraula

6 PSC-PM; 1 CiU; 1 P.P.
5 ICV-EUiA-E
-

al

senyor

Lluís

Esteban,

com

a

regidor

Explica que es proposa una renovació i ampliació de l'operació de
tresoreria amb el Banc de Sabadell que ens permetrà anar més tranquils amb
els pagaments. Es milloren les condicions econòmiques ja que el tipus
d'interès serà de 2,98 que representa un punt i mig menys de l'operació
anterior.
El senyor Juan José Vinuesa, del grup municipal ICV-EUiA-E, diu que vol fer
una reflexió política sobre el tema pressupostari. Comenta que el seu grup
es va mostrar favorable als pressupostos de 2014. L'Alcalde, diu, va agafar
el compromís que si hi hagués una modificació, encara que estiguessin a
l'oposició, hi hauria un diàleg amb ells. Diu que amb motiu de les
inversions, la posició de l'Alcalde va ser que ells feien les propostes i
l'oposició votaven “el que els hi rotava”. Iniciativa va votar en contra.
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Si s'hagués mantingut el compromís la posició del seu grup seria una altre
però en funció de l'últim debat voten en contra.
El senyor Pere Rodríguez, portaveu del grup municipal PSC-PM, diu que en
aquest cas l'únic que es vota és l'operació de tresoreria. Recorda que el
pressupost es va acordar entre tots i que els compromisos agafats en el
pressupost s'estan complint. Diu que un vot afirmatiu al pressupost no té
sentit si no s'està d'acord. Diu que el vot positiu es va entendre en quan
al contingut i execució del pressupost perquè recollia les prioritats i el
seu contingut reflectia les negociacions. Per altra banda, creu que no es
va interpretar bé el que es va dir en el darrer ple respecte a les
inversions. Les inversions, diu, responien
al PAM (Pla d'Actuació
Municipal) que es va debatre a principis de la legislatura.
_____________________

3.

MOCIONS

Atenent al que disposa l'artícle 91.4 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, i justificada la
necessitat de debatre sobre el fons de l'assumpte, els reunits accediren
per unanimitat incloure la següent moció d'urgència:
_____________________

3.1

APROVACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT INVERSIONS 2014

Atesa la voluntat d'aquesta corporació de dur a terme durant l'exercici
2014 l'execució de diferents projectes d'inversions.
Vista la necessitat d'obtenir finançament
esmentats projectes d'inversions.

extern

per

l'execució

dels

Vista la oferta presentada pel Banc de Santander, SA.
Atès el que estableix l'article 53 del text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març.
Vist l'informe de la Intervenció Municipal de Fons.
Per tot l'exposat, i a proposta
l'Ajuntament adopta els següents

del

regidor

d'Economia,

el

Ple

de

A C O R D S
PRIMER.- Aprovar la contractació d'una operació de crèdit destinada a
inversions de 2014, per un import de TRES-CENTS MIL EUROS (300.000,00€),
amb el Banc de Santander, SA amb NIF A39000013, i amb les següents
condicions:
- Període d'amortització: 120 mensualitats que inclouen 24 de carència.
- Tipus d'interès: Euribor 3 mesos amb un diferencial del 3,25%.
- Comissió d'obertura: 1,05%.
SEGON.- COMUNICAR la formalització de l'operació aprovada al punt anterior
a la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la
Generalitat de Catalunya.
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TERCER.- FACULTAR a l'alcalde per subscriure la documentació que resulti
necessària per fer efectius els acords anteriors.
Voten a favor:
Voten en contra:
S'abstenen:

6 PSC-PM; 1 CiU; 1 P.P.
5 ICV-EUiA-E
-

L'Alcalde explica el per què de la urgència, motivada per l'aprovació de
l'operació de crèdit amb el Banc de Santander per a les inversions d'aquest
exercici. Diu que encara no tenen destí. Un cop s'hagin formalitzat tots
els tràmits
es reuniran
tots els grups i es decidirà on es destinen.
Comenta que es tindrà en compte el full de ruta que marca el PAM (Pla
d'Actuació Municipal) i
que ells tenen la responsabilitat de governar.
Malgrat això, reitera, es convocaran a tots els grups per determinar les
inversions a realitzar amb aquest crèdit. L'Alcalde informa que l'import
d'aquesta operació de tresoreria és de 300.000 €, amb un període
d'amortització de 120 mensualitats i que el tipus d'interès és d'Euribor 3
mesos amb diferencial de 3,25%. Comenta que es farà una modificació
pressupostària per incorporar els 300.000 €. Concreta que l'únic que es fa
en aquests moments és aprovar l'operació de crèdit.
_____________________
4.

DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS
ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA
SESSIÓ.

L'alcalde en compliment del disposat per l'article 42 del ROF, dóna compte
succinta de les resolucions adoptades des del dia 25 de març de 2014, data
en la qual va tenir lloc la darrera sessió plenària ordinària, fins a
l'actualitat.
_____________________
5.

PRECS I PREGUNTES

No n'hi hagué.
_____________________
I no havent-hi més assumptes a tractar, es va donar per finalitzada la
sessió, a un quart i cinc minuts de nou del vespre i es va estendre la
present acta que, un cop llegida i trobada conforme, la signa l'alcalde,
amb mi, la secretària, que la certifico.
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