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Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament     ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: PLE2012/7PLE2012/7PLE2012/7PLE2012/7    
    
A Calafell, en data 15 de maig de 2012, es reuneixen els membres del Ple de 
l'Ajuntament, sota la presidència del senyor , i amb l'assistència dels regidors anomenats a 
continuació, assistits per La secretària accidentall de la corporació senyora Àgueda 
Subirana Alvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter extraordinari amb urgència 
de primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
    
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. RAMON FERRE SOLÉ  
Sr/a. JOSE ANTONIO JIMÉNEZ ENTRENA 
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. YOLANDA ALMAGRO CARDENETE  
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
Sr/a. ANTONIO DUART CARDÚS 
Sr/a. JOAQUIM VIDAL RAVENTÓS  
Sr/a. LUIS SIEIRO BARREIRA 
Sr/a. JOAN CARLES ROBERT POYATOS 
Sr/a. RAFEL SOLÉ MIRÓ 
Sr/a. MARIA VERGE PASCL 
Sr/a. JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
Sr/a. JUAN JOSÉ IGLESIAS SÁNCHEZ 
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART 
Sr/a. MASSIMILIANO REVELLO 
Sr/a. OLGA ELVIRA CAÑAS 

    
NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:    
    
Sra. TERESA CUMPLIDO MANCEBO 
    
ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS: Mireia Ayats Escarré, interventora accidental 
 
 
I a les 09:30, el president obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament dels 
assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
 
Sr. Olivella: Bé, doncs comencem. Anem a cel·lebrar, el ple. Bé, abans de començar el ple, 
us volia dir 2 coses:  una és que la ràdio s'ha espatllat, i per tant, no es podrà fer la 
transmissió en directe, però si que ho gravarem, i es farà una transmissió, just acabar. Però 
l'aparell, s'ha espatllat i ens ho han  comunicat ara, no Quim? 
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Llavors, també abans de començar el ple, transmetre el condol de tots els regidors i 
regidores, per la mort de la mare del Paco; del Paco Clavero; un regidor. 
 
Dit això, ja començaríem aquest ple extraordinari, amb caràcter d’urgència, i hem de 
ratificar la urgència de la sessió. Però doncs, bàsicament, sabeu que, el motiu de la 
urgència, és perquè ens ho reclamen, que ha de ser així, el fet de què, bé, doncs el pla 
d'ajust, que ens ha aprovat l’Estat, per pagar tot aquell seguit de factures, de 6.000.000 i 
alguna cosa més.  Doncs bé, ens demanen per formalitzar les operacions, com que supera, 
el 10% de l’import del pressupost municipal, doncs s'ha d'aprovar per Ple. A les hores, la 
data màxima era avui, i per tant, d'aquí, la urgència de la sessió. Per tant, el primer punt 
seria: ‘Ratificar la urgencia de la sessió’, amb aquesta justificació. 
 
1.1.1.1. RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓRATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓRATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓRATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ    
 
El Ple de la corporació per unanimitat de tots els membres assistents acorda: ratificar la 
urgència de la sessió. 
 
 
2. 2. 2. 2. PROPOSTA D’EXPEDIENT D'OPERACIÓ D'ENDEUTAMENT CONFORME AL REIAL PROPOSTA D’EXPEDIENT D'OPERACIÓ D'ENDEUTAMENT CONFORME AL REIAL PROPOSTA D’EXPEDIENT D'OPERACIÓ D'ENDEUTAMENT CONFORME AL REIAL PROPOSTA D’EXPEDIENT D'OPERACIÓ D'ENDEUTAMENT CONFORME AL REIAL 
DECRET 4/2012, DE 24 DE FEBRER, PEL QUAL DETERMINEN OBLIGACIONS DECRET 4/2012, DE 24 DE FEBRER, PEL QUAL DETERMINEN OBLIGACIONS DECRET 4/2012, DE 24 DE FEBRER, PEL QUAL DETERMINEN OBLIGACIONS DECRET 4/2012, DE 24 DE FEBRER, PEL QUAL DETERMINEN OBLIGACIONS 
D’INFORMACIÓ I PROCEDIMENTS NECESSARIS PER ESTABLIR UN MECANISME DE D’INFORMACIÓ I PROCEDIMENTS NECESSARIS PER ESTABLIR UN MECANISME DE D’INFORMACIÓ I PROCEDIMENTS NECESSARIS PER ESTABLIR UN MECANISME DE D’INFORMACIÓ I PROCEDIMENTS NECESSARIS PER ESTABLIR UN MECANISME DE 
FINANÇAMENT PER AL PAGAMENTFINANÇAMENT PER AL PAGAMENTFINANÇAMENT PER AL PAGAMENTFINANÇAMENT PER AL PAGAMENT    ALS PROVEÏDORS DE LES ENTITATS LOCALS.ALS PROVEÏDORS DE LES ENTITATS LOCALS.ALS PROVEÏDORS DE LES ENTITATS LOCALS.ALS PROVEÏDORS DE LES ENTITATS LOCALS. 
  
Atès el que estableix l’article 10.1 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. 
 
Atès que en data 30/03/2012 per acord de Ple de la Corporació es va adoptar  acord 
d’aprovació del Pla d’Ajust al que es refereix el Reial Decret Llei 4/2012. Sent valorat 
favorablement pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i com a conseqüència 
autoritzada l’operació d’endeutament de conformitat el que estableix l’article 7.5 del citat 
Reial Decret Llei. 
  
Vist el decret d’Alcaldia núm. 1822/2012, de data 11 de maig 2012, on es resolt iniciar els 
tràmits oportuns per l’aprovació de la sol.licitud de concertació d’una operació 
d’endeutament per la cancel.lació d’obligacions vençudes, líquides i exigibles segons els 
termes de l’article 2 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer. 
 
Atès que en data 11 de maig de 2012 es va emetre informe d'Intervenció en relació amb 
el procediment. 
 
Atès que en data 11 de maig de 2012 es va emetre informe de Tresoreria en relació amb 
l’establiment dels criteris per prioritat de pagament. 
 
Considerant que l’ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril, estableix les característiques 
principals de l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics  per 
poder iniciar el mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats 
locals, amb el següent detall: 
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a) La financiació màxima per entitat local (incloent els organismes autònoms i entitats 

dependents que pertanyen íntegrament), serà de la suma de: 
 

- Obligacions pendents de pagament recollides en les relacions inicials 
trameses per les Entitats locals fins el dia 15 de març, i respecte de les 
quals els contractistes, directament o a través d’aquelles, hagin manifestat 
la seva voluntat d’acollir-se al procediment del Reial Decret Llei 4/2012, de 
24 de febrer. 

- Obligacions pendents de pagament que consten en els certificats 
individuals que s’hagin emès per les Entitats locals reconeixent l’existència 
de deutes amb proveïdors. 

 
- Obligacions pendents de pagament amb contractistes que, havent 

acceptat l’aplicació del citat Reial Decret Llei 4/2012, estan subjectes a 
procediment d’embarg o de concurs de creditors. 

 
b) Termini de les operacions: Un màxim de 10 anys amb 2 anys de carència en 

l’amortització del principal. 
c) Tipus d’interès per al prestatari: L’equivalent al cost de financiació del Tresor Públic 

als terminis assenyalats més un marge màxim de 115 punts bàsics al que s’afegirà 
un marge d’intermediació d’un màxim de 30 punts bàsics. 

d) L’institut de Crèdit Oficial actuarà com agent amb la col.laboració de les entitats 
de crèdit que s’adhereixen al mecanisme de financiació. 

 
D’acord amb les dades facilitades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
l’import a formalitzar de l’operació de préstec es de 6.324.216,69 €, dels quals 
corresponen a la pròpia entitat local l’import de 6.322.171,03 € , a CEMMSA 2.045,66 €. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU, PPC I 
UAM, i l’abstenció dels membres del PSC-PM, proposa al Ple: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar l'operació de crèdit excepcional derivada del mecanisme de 
finançament pels pagaments als proveïdors de les entitats locals, les condicions de les 
quals estan establertes en l’Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril i són bàsicament les 
següents: 
 

- L'import de l'operació d'endeutament és de 6.324.216,69 €. (Total de proveïdors 
acollits d’acord amb la relació certificada més els certificats individuals estimats). 

- Termini de l'operació: Un màxim de 10 anys amb 2 de carència en l’amortització 
del principal. 

- Tipus d’interès, 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 
d'intermediació d'un màxim de 30 punts bàsics. L’operació es formalitzarà amb 
aquella entitat que comuniqui el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
per mitjà de l’Institut de Crèdit Oficial. 
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SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    Trametre una còpia de l’expedient tramitat a l’òrgan competent del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    Comunicar al departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya en el termini dels primers deu dies del mes següent al de la formalització, 
d’acord amb el que es preveu a l’article 4 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
    
QUART.QUART.QUART.QUART.----    Facultar l’Alcalde-President de la Corporació, tan àmpliament com en dret 
procedeixi, per a la realització de tots els tràmits que fossin necessaris o convenients amb 
vista a l’execució del que s’ha acordat, així com per atorgar, en el seu moment, els 
corresponents documents de formalització.         
    
CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....----    Donar compte de l’aprovació d’aquest acord als departament d’Intervenció i 
Tresoreria de l’Ajuntament de Calafell.    
 
Sra. López: Com bé ha explicat anteriorment l’alcalde, Joan Olivilla, nosaltres el que estem 
fent, és continuar amb el procediment pautat o marcat pel Ministeri, relacionat amb el 
Reial Decret 4/2012. Simplement, nosaltres el que fem, doncs, aquí el que s'està aprovant 
és, el que sigui com la Llei marc, no? Perquè encara no ens han dit amb quines entitats 
financeres hem de treballar nosaltres, i per l'import, doncs s'ha de passar pel ple, que és 
ben bé, el que s'ha comentat anteriorment. Tota l'explicació tècnica, es va donar ahir a la 
comissió informativa.  Jo crec que va quedar tot molt ben explicat. És ben cert, que bé, 
nosaltres havíem demanat, perquè si a algú li ballen els números,  és ben cert que 
nosaltres vam demanar, o es va enviar al Ministeri, factures per import de 6.000.000 i mig, 
aproximadament. I en aquest cas doncs, el que ens han certificat són, 6.366.000 €. Hi ha 
hagut, alguns certificats, que hem hagut d'admetre; no arriven a 11.000 €.  I després uns 
altres, que s'han denegat i d'altres, que no s'han acollit. O sigui, els propis proveïdors, no 
s'han acollit al procés, al Reial Decret. Per tant, nosaltres, ja els tramitarem per l'altra 
banda, i simplement era comentar això,  que, el que estem fent és donar pas, a poder fer 
front, i a començar a tencar el cicle, que ens han posat des del ministeri, per poder 
concertar el crèdit, i poder pagar el més aviat posible als proveïdors. La data límit ens la 
van possar ells, va ser el dia quinze, i, nosaltres vam tenir la resposta per part del Ministeri 
el dia deu, per això, la urgència, i el poc temps. I a més a més, perquè hi ha hagut un cap 
de setmana pel mig,  que sinó, nosaltres no tenim cap tipus d'inconvenient. I a més, una 
cosa que ens afavoreix, en aquest cas a tot el consistori, doncs haver-ho fet abans, o 
haver-ho programat abans. Simplement és per qüestions de temps, que no s'ha pogut fer, 
amb més temps.  Qualsevol dubte, doncs ja, en el temps de répliques o portaveus ja ho 
preguntareu. Gràcies. 
 
Sr. Parera : Bon dia. Nosaltres, lógicament, no cal que busquem tres peus al gat. Només 
dues paraules: votarem a favor completament d'aquesta operació lógicament.  Si que, pel 
consistori, concretament pel poble, això no deixa de ser, una hipoteca. Una hipoteca que 
nosaltres considerem, que per l’ajuntament, pels futurs ajuntaments i pel poble, del 
municipi de Calafell, això serà un collar.  Un collar de què, no és d’aquelles coses de què, 
darrere el collar  hi ha una cadena, que pot ser més llarga o més curta. O sigui, serà un 
collar posat, aquesta hipoteca, d'una quantitat d'obligacions, que com que no hi ha 
cadena, no ens podrem moure. El que és cert és que la gent han de cobrar.  Suposo que 
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no hi havia cap més solució que aquesta, però lógicament ja ho he dit.  Nosaltres votarem 
a favor completament, però no deixa de ser una hipoteca, que em sap molt greu, bé, ser 
partícep d’aquesta hipoteca.  Ser partícep, d'aquest collar de l'ajuntament; però 
lògicament, Unió alternativa municipal, votarà a favor, perquè tothom ha de cobrar, i és 
l'obligació de l'Ajuntament de pagar. 
 
Sra. Elvira: No res. Més que res, fer menció a què, el que estem fent és això. Amb aquests 
diners pagar als proveïdors, que jo crec que estaran prou contents, de què l'Ajuntament, 
pagui en aquests termes, i, en segon lloc dir que, bé, aquest ple, ha anat com ha anat per, 
un tema purament legal, i jo crec que, tots som conscients, i, el que hem de fer es mirar 
cap endavant i intentar que això vagi el més ràpid posible. 
 
Sr. Ferré: No, nosaltres simplement, ja vam explicar els nostres arguments. Avui ens 
abstindrem, sent coherents amb la votació que vem fer en el seu dia, i no cal comentar res 
més, perquè és el final d'un tràmit com bé ha dit la regidora. Doncs que es tracta d'això, 
de fer una operació amb l'estat; que és el que ha proposat l'Estat per fer doncs, aquest 
pagament a aquests proveïdors, i bé doncs, en definitiva el que estem fent doncs és 
tancant aquest tràmit, i nosaltres, sent coherents amb la votació ens abstindrem. 
 
Sra. Suàrez:  Nosaltres doncs, també manifestar, en aquest cas, estar satisfets, perquè 
doncs, gràcies a la presentació del pla d'ajust, amb les mesures que es van indicar en el 
seu moment, se’ns ha aprovat, i per aquest motiu doncs, podem dur a terme, aquest últim 
tràmit, que és, la petició, d'aquest crèdit, per fer efectiu el pagament d'aquests 6.300.000 
€, per pagar a proveïdors, perquè creiem que, també, és una de les nostres 
responsabilitats doncs, facilitar liquidesa als proveïdors, que doncs, des de l'ajuntament 
se’ls deu aquests diners, i res més.  
 
Sr. Parera: Només voldria remarcar, que hi ha hagut un portaveu d'un partit polític, que he 
sentit que deia, que aquest Ple és legal. Jo, suposo que tots els plens són legals. Hem 
d'anar amb compte al parlar perquè, que hi ha algun dubte que aquest ple no sigui legal? 
 
Jo em sembla que és legal. Lògicament votem a favor, completament, d'aquest Ple. 
 
El Ple de la corporació amb 14 vots a favor, 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del 
PPC i 3 dels membres d’UAM, i 6 abstencions dels membres del PSC-PM acorda: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar l'operació de crèdit excepcional derivada del mecanisme de 
finançament pels pagaments als proveïdors de les entitats locals, les condicions de les 
quals estan establertes en l’Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril i són bàsicament les 
següents: 
 

- L'import de l'operació d'endeutament és de 6.324.216,69 €. (Total de proveïdors 
acollits d’acord amb la relació certificada més els certificats individuals estimats). 

- Termini de l'operació: Un màxim de 10 anys amb 2 de carència en l’amortització 
del principal. 

- Tipus d’interès, 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 
d'intermediació d'un màxim de 30 punts bàsics. L’operació es formalitzarà amb 
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aquella entitat que comuniqui el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
per mitjà de l’Institut de Crèdit Oficial. 

 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    Trametre una còpia de l’expedient tramitat a l’òrgan competent del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    Comunicar al departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya en el termini dels primers deu dies del mes següent al de la formalització, 
d’acord amb el que es preveu a l’article 4 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
    
QUART.QUART.QUART.QUART.----    Facultar l’Alcalde-President de la Corporació, tan àmpliament com en dret 
procedeixi, per a la realització de tots els tràmits que fossin necessaris o convenients amb 
vista a l’execució del que s’ha acordat, així com per atorgar, en el seu moment, els 
corresponents documents de formalització.         
    
CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....----    Donar compte de l’aprovació d’aquest acord als departament d’Intervenció i 
Tresoreria de l’Ajuntament de Calafell.    
 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 09:55, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
  
 
 


