ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió extraordinària
21 d´octubre de 2019
De 10.00 a 10.05 h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, President
Juan José Baños Gonzalez, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Iván Garrido García, regidor
Eva Guillén Rodriguez, regidora
Oriol López Mayolas, regidor
Nuria Muñoz Herrera, regidora
Encarnación Ortiz Jurado, regidora
Isabel Padilla Padilla, regidora
Francisco Paradas Atroche, regidor
Mercè Pérez Piedrafita, regidora
Juan Ignacio Torrecilla Benítez, regidor
Interventor/a
Montserrat Carpio Carro
Secretària
Alicia Puig Romagosa
Absents
Jose Amaya Aguilar, regidor
Maria Carmen Moya Hidalgo, regidora
Maria Josefa Muñoz Pareja, regidora
Marina Planellas Alegre, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Marta Vilaret Garcia, regidora
Codi de verificació: 1e0daae6-2e19-4186-8c87-90ada9ff0123
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

Ordre del dia
1. Aprovació d'una operació de préstec amb l´Administració general de l´Estat i
mitjançant l´Institut de Crèdit Oficial per al finançament dels Pagaments als Proveïdors
de les Entitats Locals

1. - Aprovació d'una operació de préstec amb l´Administració general de l´Estat i
mitjançant l´Institut de Crèdit Oficial per al finançament dels Pagaments als
Proveïdors de les Entitats Locals
Atès l´Acord adoptat per la Comissió delegada del govern per a assumptes econòmics,
de data 14 de març de 2019, per la qual s´aproven mesures de suport a les entitats locals
mitjançant la modificació de les condicions financeres en els casos d´aplicació de
retencions de la participació en tributs de l´Estat i en els préstecs formalitzats per
Ajuntaments en situació de risc financer amb el Fons de finançament a Entitats Locals.
Atès que segons escrit de la Direcció General de Política Financera, assegurances i
tresor de la Generalitat de Catalunya, de data 31 de maig de 2019, la mesura 3 de
l´esmentat Acord resulta d´aplicació a aquest Ajuntament.
La Mesura 3 de l´Acord consisteix en la agrupació dels préstecs formalitzats amb el
compartiment Fons en liquidació per al finançament dels Pagaments a Proveïdors
d´Entitats Locals, modificant les condicions financeres.
Es tracta d´una mesura de caràcter obligatori per a la entitat local. No obstant això, es
requereix la seva aprovació per part de l´òrgan competent de l´Administració, segons
l´article 52 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes locals i que en aquest cas, seria el Ple municipal.
Juntament amb l´aprovació de la operació, s´ha de modificar el Pla d´Ajust per adaptarho a la concertació de la nou crèdit i les seves condicions.
Les entitats financeres amb les quals l´Ajuntament manté aquests préstecs provinents
del Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors d´Entitats Locals són BBVA,
Banc de Sabadell (CAM), Caixabank i Banc Santander (Banc Popular i Banesto). El
tipus d´interès vigent de les operacions és 1,311% fix.
Les condicions financeres generals de la nova operació estan recollides a l´Acord de la
Comissió delegada del govern per a assumptes econòmics de 14 de mar de 2019. Les
dades concretes aplicables al nostre Ajuntament s´han publicat a la Oficina Virtual per a
la Coordinació Financera de les Entitats Locals, en data 9 d´octubre de 2019 i són:
Compartiment
FFPP

1ª liq. Int.
30/06/2020

1ª amort.
30/06/2022

Venciment
30/06/2023

Tipus int.
1,311
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Segons informació publicada en aquesta mateixa plataforma, en data 9 d´octubre de
2019, el termini per enviar l´acord de la Corporació d´aprovació de la operació és el 22
d´octubre de 2019.
Segons l’article 10 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, s´exclou de la subjecció a aquesta llei els contractes relacionats amb operacions
financeres com la proposada.
El règim jurídic de les operacions de crèdit que poden formalitzar els ens locals ve
determinat pels articles 48 a 55 del Text Refós de la Llei Reguladores de les Hisendes
Locals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Sol·licitar i aprovar una operació de préstec amb l´Administració general de l´estat i
mitjançant l´Institut de Crèdit Oficial que substitueixi els préstecs formalitzats amb
el compartiment del Fons en Liquidació per al finançament dels Pagaments als
Proveïdors de les Entitats Locals, amb les condicions següents:
1. Prestatario: La Administración de la Entidad Local.
2. Prestamista: Administración General del Estado con cargo al FFEELL, a través
de sus compartimentos.
3. Banco agente: Instituto de Crédito Oficial (ICO), que actuará por mediación de
la entidad financiera que éste designe.
4. Divisa del préstamo: Euros.
5. Plazo: Hasta la fecha de vencimiento de la operación que tenga el mayor período
de amortización de las que hubiere suscrito hasta 31 de diciembre de 2018.
6. Importe Nominal del Préstamo que resulte de la agrupación: Será el
equivalente a la suma de los importes que estén pendientes de amortizar de las
operaciones agrupadas, según la información suministrada por el ICO.
7. Interés: A la operación que resulte de la agrupación se le aplicará un tipo de
interés fijo coincidente con el tipo de interés equivalente para el plazo de
amortización que resulte de aquélla según el criterio recogido en el apartado
“Plazo” anterior.
8. Esquema de amortizaciones: Para la operación que resulte de la agrupación se
establece un periodo de carencia de 2 años.
La amortización será lineal anual del principal comenzando en junio de 2022 hasta
la finalización del período de amortización determinado con arreglo al apartado
“Plazo” anterior. Durante el periodo de carencia se satisfará el pago de intereses.
2. Cancel·lar els préstecs formalitzats amb el Fons per al finançament dels Pagaments
a Proveïdors d´Entitats Locals amb les entitats financeres pels imports pendents en
el moment de l´efectiva reagrupació de préstecs.
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3. Habilitar a l´Alcalde per a la signatura de la operació aprovada, si s´escau.
4. Donar compte d´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 per a la
formalització d’aquesta operació.
5. Notificar l´Acord a BBVA, Sabadell, Caixabank i Santander i donar trasllat a
Intervenció.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, Muñoz, H.,
Ortiz, Paradas, Pérez, Torrecilla. Total: 13.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Daví, Escribano, Espinosa, López, Padilla. 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_201910210758560000_FH.videoacta

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, ALICIA
30/10/2019

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
30/10/2019

.
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