ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió extraordinària
14 de juny de 2018
De 9:30 a 9.45h
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
M. Elena CisnerosFernández, regidora
Joan Daví Mayol, regidor
Mireia Dionisio Calé, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Maria Carmen Moya Hidalgo, regidora
Alberto Murillo Solís, regidor
Mercedes Pérez Piedrafita, regidora
Jordi Talarn Brich, regidor
Marta Vilaret García, regidora
Marti Turegano Guillamon, regidor
Interventor/a
Montserrat Carpio Carro
Secretària
Alícia Puig Romagosa
Absents
Jose Amaya Aguilar, regidor (s’excusa)
Ana Maria Díaz Aranda, regidora (s’excusa)
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor (s’excusa)
Francisco Muñoz Jiménez, regidor (s’excusa)
Núria Muñoz Herrera, regidora (s’excusa)
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor (s’excusa)
Judith Vizcarra Puig, regidora (s’excusa)
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Ordre del dia
1.Cessament i nomenament de gerent de l’Institut Municipal d’Educació
2.Aprovació de la renovació de dues operacions de Tresoreria.
1. - Cessament i nomenament de gerent de l'Institut Municipal d'Educació
Atès que correspon al ple municipal, a proposta de l’alcaldia, el nomenament del
personal directiu, de conformitat amb el que determina l’article 306 de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Cessar, amb efectes del dia 4 de juny de 2018, la senyora NURIA DUÑÓ
ESTEVE, en el càrrec de gerent de l’Institut municipal d’educació.
2. Nomenar, amb efectes del dia 15 de juny de 2018, la senyora SANDRA
PALMA SIMÓN, per ocupar transitòriament, i en tant es convoqui el
procediment de designació a que fa referència l’article 13 del Text refós de la
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el lloc de treball de naturalesa
directiva de GERENT de l’Institut municipal d’educació.
Aquest nomenament i contractació està sotmès al règim laboral especial del
personal d’alta direcció.
3. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al taulell d’edictes electrònics de l’Ajuntament.

Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros, A, Cisneros, M.E., Daví, Dionisio,
Escribano. Garzón, Moya, Murillo, Pérez, Sancho, Talarn i Turégano. Total: 16
Voten no: ningú . Total: 0
S'abstenen: López, Vilaret. Total: 2
Resultat: Aprovat per majoria
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2. - Aprovacio de la renovació de dues operacions de Tresoreria
1. La recaptació de tributs de cobrament periòdic amb un pes específic molt important
en el conjunt dels ingressos de l’Ajuntament i que es produeix en determinades èpoques
de l’any, juntament amb el retard amb el qual sovint es liquiden les subvencions
oficials, comporta que es generin diferències entre els ingressos i els pagaments,
produint-se, per tant, desfasaments temporals de tresoreria.
2. L’11 de maig de 2018 l’Alcaldia va subscriure una memòria per tal que s’iniciés la
tramitació administrativa de renovació de l’operació de tresoreria vigent amb el Banco
Santander per un import d’1.000.000,00 € amb venciment el 6 de juny de 2018.
El 17 de maig de 2018 l’Alcaldia va subscriure una altra memòria per tal que s’iniciés la
tramitació administrativa de renovació de l’operació de tresoreria vigent amb el BBVA
per un import de 2.000.000,00 € amb venciment 6 de juliol de 2018.
3. Caixabank, Banco Popular i Liberbank han presentat ofertes per a la renovació de la
operació de crèdit d’1.000.000,00 € amb les següents condicions:
Entitat: Caixabank
- Import: 1.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: Euribor a 3 mesos + 0,48%
- Periodicitat de les revisions: trimestral
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,10%
- Resta de comissions: exempt
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
Entitat: Banco Popular
- Import: 1.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: 0,30% fix
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,10%
- Interès demora: Tipus operació + 2%
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
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Entitat: Liberbank
- Import: 1.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: 0,15% fix
- Periodicitat de les revisions: trimestral
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,05%
- Resta de comissions: exempt
- Interès demora: Tipus operació + 2%
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
4. Caixabank i el BBVA han presentat ofertes per a la renovació de la operació de crèdit
de 2.000.000,00 € amb les següents condicions:
Entitat: Caixabank
- Import: 2.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: Euribor a 3 mesos + 0,42%
- Periodicitat de les revisions: trimestral
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,10%
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
Entitat: BBVA
- Import: 2.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: Euribor a 3 mesos + 0,58% o 0,26% fix (amb comissió de no
disponibilitat).
Euribor a 3 mesos + 0,61% o 0,29% (sense comissió de no
disponibilitat).
- Periodicitat de les revisions: trimestral
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,025% o exempt.
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
Codi de verificació: e3f705dd-e368-49eb-b5ab-679f8567ce88
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

5. L’article 199 del text refós de la Llei d’Hisendes locals, aprovat pel Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb concordança amb l’article 51 d’aquesta llei,
estableix que les entitats locals podran concertar, amb qualsevol entitat financera,
operacions de tresoreria per cobrir dèficits temporals de liquiditat derivats dels
desfasaments entre els pagaments i la recaptació dels ingressos.
6. L’article 51 (apartats a i b) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, determina que
l’operació de crèdit a curt termini s’ha de contractar en forma de crèdit o préstec amb
entitats financeres i que no pot superar el 30% del ingressos liquidats per operacions
corrents.
7. L’article 10 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
exclou la subjecció a aquesta llei els contractes relacionats amb operacions financeres
com la proposada.
8. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, incloses les dues
noves operacions, són les següents:
BBVA (Caixabank)

2.000.000,00 €

Banco Popular

1.650.000,00 €

Caixa d´Enginyers

1.665.000,00 €

Caixabank

1.600.000,00 €

Santander (Liberbank)

1.000.000,00 €

Total

7.915.000,00 €

9. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa la nova
operació és de 7.915.000,00 €, supera el 15% els recursos corrents liquidats en
l’exercici anterior; per la qual cosa, d’acord amb l’article 52.2 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, l’òrgan competent per aprovar l’operació de crèdit a curt termini seria
el Ple de l’Ajuntament, extrem que cal sustentar mitjançant el preceptiu informe de la
Intervenció de Fons.
10. Les condicions proposades per Liberbank, per la operació de tresoreria
d’1.000.000,00 € i, Caixabank per la operació de tresoreria de 2.000.000,00 €, són les
més avantatjoses econòmicament i compleixen amb els requisits establerts a 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 les entitats locals,
així com les seves corresponents actualitzacions.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
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ACORDI
1. Concertar amb Liberbank una operació de tresoreria per un termini d’un any, amb
l’objecte de cobrir dèficits temporals de liquiditat derivats de les diferències de
venciment de pagaments i ingressos amb les condicions financeres següents:
Entitat: Liberbank
- Import: 1.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: 0,15% fix
- Periodicitat de les revisions: trimestral
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,05%
- Resta de comissions: exempt
- Interès demora: Tipus operació + 2%
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
2. Concertar amb Caixabank una operació de tresoreria per un termini d’un any, amb
l’objecte de cobrir dèficits temporals de liquiditat derivats de les diferències de
venciment de pagaments i ingressos amb les condicions financeres següents:
Entitat: Caixabank
- Import: 2.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: Euribor a 3 mesos + 0,42%
- Periodicitat de les revisions: trimestral
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,10%
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
3. Cancel·lar la operació de tresoreria vigent amb Banco Santander per import de
1.000.000,00 €.
4. Cancel·lar la operació de tresoreria vigent amb el BBVA per import de
2.000.000,00€.
5. 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,
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sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals per a la
formalització d’aquestes operacions.
6. Notificar aquesta Resolució a Caixabank, BBVA, Banco Popular i Liberbank i,
donar trasllat a Intervenció.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Calvo, Cisneros, A, Cisneros, M,E., Daví, Dionisio, Garzón,
Pérez, Talarn i Turégano, . Total: 11
Voten no: ningú. Total:0
S'abstenen: Escribano, López, Moya, Buzón, F, Murillo, Sancho i Vilaret. Total: 7
Resultat: Aprovat per majoria

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo_201806140732510000_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, ALÍCIA
29/06/2018

L'ALCALDESSA ACCIDENTAL
DIONISIO CALÉ, MIREIA
29/06/2018

.
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