PLE DE L’AJUNTAMENT
DIA: 14 DE MAIG DE 2012

ACTA
A Sant Llorenç de la Muga, el catorze de maig de 2012, essent les sis del vespre, a la
Casa de la Vila, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneix en sessió extraordinària el
Ple de l’Ajuntament, sota la Presidència del senyor Alcalde Lluís Vila Pujol i amb
l’assistència dels regidors Patrícia Serrat Múrio, Esther Clemente Isern, Pere Brugués
Segundo i Josep Sardà Cusí.
També hi assisteix el Secretari de la Corporació senyor Ignacio Cardona Alonso, que
aixeca el present acta.
El Sr. Alcalde dóna inici a la sessió:
PRIMER. APROVACIÓ DE LA PRIMERA CERTIFICACIÓ DE MIQUEL ARCHÉ
TRIADÚ
El Sr. Alcalde exposa que Miquel Arché Triadú ha presentat la certificació primera i
única, per les obres de reparació i manteniment de la xarxa d'aigua potable (2ª fase),
que ha estat informada favorablement pel tècnic municipal.
La regidora Esther Clemente s'absté a la deliberació i votació.
La certificació és aprovada per unanimitat dels assistents.
SEGON. APROVACIÓ DE L'OPERACIÓ DE CRÈDIT PREVISTA AL RDL 4/2012
Aprovar la concertació d'una operació de crèdit a l'empara del que disposa el RDL
4/2012.
L'Alcalde formula la següent proposta d'acord:
“Vist que el Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, va establir un mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitat locals, d’obligat
compliment per totes elles.
Vist que el Reial Decret-llei 7/2012, de 9 de març, va crear el Fons per al
finançament dels pagaments a proveïdors, regulant, entre d’altres i de maner
parcial, el procediment per executar el pagament als proveïdors.
Vist l’Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril, per la que es publica l’Acord de la
Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics d’1 de març de 2012, per
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la posada en marxa del mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors
de les Entitats locals.
Vist que el Reial Decret-llei 4/2012, preveia que el finançament del pagament als
proveïdors es podria fer mitjançant una operació d’endeutament a llarg termini de
l’Ajuntament, i que caldria que prèviament l’Ajuntament aprovés un Pla d’Ajust.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 29 de març de 2012, va aprovar el Pla
d’Ajust que s’havia d’enviar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
Atès que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha comunicat, mitjançant
una nota en la seva web, que el Pla d’Ajust presentat per l’Ajuntament ha estat
valorat favorablement.
Vistos els articles 48 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, on es disposa que les Entitats Locals
podran concertar, entre d’altres instruments financers, préstecs o crèdits a llarg
termini.
Atès que l’informe de la Intervenció, emès en data 10 de maig de 2012, posa de
manifest que l’operació d’endeutament a llarg termini a concertar per l’Ajuntament
no es troba prevista en el pressupost municipal, i en conseqüència l’òrgan
competent per a la seva aprovació és el Ple de l’Ajuntament.
Atès que en aquest mateix informe de la Intervenció, emès en data 10 de maig de
2012 es constata la capacitat de l’Ajuntament en aquest exercici 2012 per fer front
a les despeses financeres derivades de l’operació d’endeutament referida.
Vistes que les condicions financeres de l’operació són les fixades en l’Ordre
PRE/773/2012, en els seus apartats cinquè, sisè i setè.
Vist que l’article 7 apartat cinquè del Reial Decret-llei 4/2012, estableix que un cop
valorat favorablement el pla d’ajust l’operació d’endeutament s’entendrà
autoritzada, als efectes del previst en l’article 53 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist el que disposa l’Ordre ECF/138/2007 de 27 d’abril, en matèria de tutela
financera dels ens locals, del Departament d’Economia i Finances, on diu que les
operacions de crèdit que no estiguin subjectes a autorització, s’han de comunicar a
la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, segons determina
l’art. 4.1 d’aquesta Ordre.
En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, previ informe favorable de
la Intervenció, l’adopció del següent ACORD :
Primer.- APROVAR la formalització d’una operació d’endeutament a llarg termini per
un import de 110.487,75 € (cent deu mil quatre-cents vuitanta-set euros amb
setanta-cinc cèntims), amb les següents condicions:
Entitat financera: La que s’assigni a aquest Ajuntament en el marc del
Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer.
Termini: 10 anys, inclosos dos de carència de principal.
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Tipus d’interès: L’equivalent al cost de fiançament del Tresor Públic als
terminis assenyalats més un marge màxim de 115 punt bàsics als que
s’afegirà un marge d’intermediació d’un màxim de 30 punts bàsics.
Sistema d’amortització: El que finalment s’acordi en la formalització de
l’operació, si bé s’admetrà amortitzacions avançades de l’operació.
Segon.- FACULTAR al Sr. Alcalde, Lluís Vila Pujol, per a la signatura dels documents
precisos per a la implementació del present acord i, en particular, per a comparèixer
davant fedatari públic i formalitzar el contracte que reculli l'operació d'endeutament
aprovada.
Tercer.- ESTABLIR que es doni compte al Ple de les condicions definitives de la
present operació d’endeutament a llarg termini, tan bon punt es coneguin.
Quart.- TRAMETRE al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques l’adopció del
present acord.
Cinquè.- TRAMETRE a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i
Tresor, del Departament d’Economia i Coneixement, la documentació prevista a
l’article 4.1 en relació al 3.2 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, en matèria de
tutela financera dels ens locals.”
La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.

I no havent-hi més punts a l'ordre del dia, el Sr. Alcalde aixecà la sessió a un quart i cinc
minuts de set del vespre, de la qual jo, el Secretari, en dono fe.
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