ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió extraordinària
2 d´octubre de 2018
De 9.30 h a 9.35 h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, President
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Antonio Cisneros Fernández, regidor
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Francisco Muñoz Jiménez, regidor
Alberto Murillo Solís, regidor
Mercedes Pérez Piedrafita, regidora
Jordi Talarn Brich, regidor
Marta Vilaret García, regidora
Martí Turégano Guillamon, regidor
Interventor/a
Montserrat Carpio Carro
Secretària
Alícia Puig Romagosa
Absents
Jose Amaya Aguilar, regidor (s’excusa)
Maria Elena Cisneros Fernández, regidora (s’excusa)
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor (s’excusa)
Maria Carmen Moya Hidalgo, regidora (s’excusa)
Núria Muñoz Herrera, regidora (s’excusa)
José Francisco Sancho Conde, regidor (s’excusa)
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor (s’excusa)
Judith Vizcarra Puig, regidora (s’excusa)
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Ordre del dia
1. Atorgament d'aval a l'Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional, SL per a
dur a terme una operació de tresoreria
1. - Atorgament d'aval a l'Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional, SL
per a dur a terme una operació de tresoreria
Atès el Decret d’Alcaldia de 6 d´octubre de 2017, avalant a l’Empresa Municipal per a
la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL per a la concertació d’una operació de crèdit,
per import de 700.000,00€, amb CAIXABANK.
Vista la memòria de l’Alcaldia per a la incoació d’aquest expedient i la oferta rebuda
per part de CAIXABANK.
Vist l’informe subscrit per la gerent de l’esmentada empresa municipal de 21 de
setembre de 2018 en relació a la conveniència de subscriure una nova operació de
tresoreria, mitjançant crèdit en compte corrent, per l’import de 700.000,00 € amb la
finalitat de cobrir les necessitats temporals de tresoreria, en substitució de la subscrita el
6 d’octubre de 2017 per venciment d’aquesta.
Atesa la necessitat de l’atorgament de l’aval a l’esmentada empresa per a poder dur a
terme aquesta operació de tresoreria.
Vistes les condicions de la oferta presentada i que aquesta està dintre dels requisits de
prudència financera.
Atesos els articles del 48 al 55 i 199 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació a les
operacions de crèdit dels ens locals i dels seus organismes i empreses municipals.
Atesos els articles 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del
règim local, en relació a les competències de l’Alcaldia per a la concertació
d’operacions de crèdit.
Atesa la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d´endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.
Atès que no s´ha pogut rebre la oferta bancària fins el dia 20 de setembre a la tarda,
aquesta proposta no s´ha pogut incloure com a punt de l´ordre del dia del Ple d´aquest
mateix dia, però donada la urgència i necessitat d´aquesta operació per a la empresa
municipal, es proposa la seva tramitació per Ple extraordinari.
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Es proposa que el Ple
ACORDI
1. Atorgar aval a l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i
l’Ocupació, SL per a dur a terme una operació de tresoreria, amb l’entitat i les
condicions que es detallen a continuació:
Tipus d´operació: Crèdit en compte corrent
Entitat: CAIXABANK
Import: 700.000€
Termini: màxim 1 any
Tipus d´interès: Eur3m + 0,62%
Liquidació d´interessos: trimestral
Comissió obertura/renovació: 0,00€
Comissió estudi: 0,00€
Comissió disponibilitat: 0,10%
Garanties: Aval de l´Ajuntament de Mollet del Vallès
2. Cancel·lar l’aval de l’Ajuntament a l’operació de crèdit concertada entre
l’esmentada empresa municipal i CAIXABANK el 6 d’octubre de 2017 per
import de 700.000,00 €.
3. Donar trasllat d´aquesta Resolució a la Intervenció municipal i notificar-la als
interessats CAIXABANK i l´Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional
i l´Ocupació.
4. Comunicar aquesta operació a la Direcció General de Política Financera de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27
d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Calvo, Cisneros. A., Daví, Díaz, Dionisio, Garzón, Muñoz. F.,
Pérez, Talarn i Turégano. Total: 12.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Buzón, Escribano, López, Murillo i Vilaret. Total: 5.
Resultat: Aprovat per majoria.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_201810020729290000_FH.videoacta
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La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALÍCIA
09/10/2018

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
10/10/2018

.
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