Núm. PLE2012/7
Acta del Ple extraordinari i urgent de l'Ajuntament del Masnou del dia 14 de maig
de 2012
A la vila del Masnou, a les 20 hores del dia 14 de maig de 2012, es reuneixen, a la
sala de sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió
extraordinària plenària, sota la presidència de l'alcalde president, el Sr. Pere Parés i
Rosés, amb l'assistència dels tinents i la tinenta d'alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i
Maristany, el Sr. Eduard Garcia i Gebani, la Sra. Judit Rolán i Romero, el Sr. Llorenç
Birba i Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Ferran Flo i Torrell.
I els regidors i regidores següents: la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Jordi
Matas i Claramunt, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra.
Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr.
Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i
Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez i Fernández, el Sr.
Federico Manuel de las Heras i Garrido, i el Sr. Francisco Avilés i Salazar.
Actuen de secretària general i d'interventora les que ho són de la corporació, la Sra.
Mª Celia Alcalá Gómez i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament.
La presidència obre l’acte i es despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia
tramès juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents:
1)

Ratificació de la urgència

El Sr. Pere Parés
Bona nit a tothom. Gràcies per assistir a aquest ple extraordinari d’urgència. En primer
lloc, veieu que a l’ordre del dia hi ha la ratificació de la urgència i evidentment hem de
donar algun tipus d’explicació de per què aquest Ple és urgent. L’acord que després
sotmetrem a votació és conseqüència de l’acord del Ple del mes de març, que era
adherir-se al conveni de finançament dels proveïdors. Llavors, aquí hi ha una
instrucció que demanava una sèrie de autoritzacions a qui us parla a través del Ple
que s’havien de lliurar abans del 15 de maig i, si no estic equivocat, per tant, avui era
el darrer dia. Per tant, aquest Ple és urgent per això, perquè demà era el darrer dia de
termini i jo us demano a tots plegats que ratifiqueu, si ho creieu convenient, aquesta
urgència.
El president sotmet a votació la urgència amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU,
ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). Per unanimitat, majoria absoluta, se’n ratifica
la urgència.
El Sr. Pere Parés
Gràcies a tothom.
2)

Donar compte de les persones assistents a la sessió

L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde,
i els regidors i regidores següents: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard
Garcia i Gebani, la Sra. Judit Rolán i Romero, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr.
Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Ferran Flo i Torrell.

I els regidors i regidores següents: la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Jordi
Matas i Claramunt, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra.
Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr.
Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i
Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez i Fernández, el Sr.
Federico Manuel de las Heras i Garrido, i el Sr. Francisco Avilés i Salazar.
3) Aprovació de l’operació de préstec en el marc del RDL 4/2012, de 24 de febrer
El Sr. Llorenç Birba i Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent:
«Atès que 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
estableix: "Les entitats locals podran finançar les obligacions de pagament abonades
en el mecanisme mitjançant la concertació d'una operació d'endeutament a llarg
termini. Les condicions financeres seran fixades per acord de la Comissió Delegada
del Govern per a Assumptes Econòmics."
Atès que, en data 28 de març, el Ple va adoptar l’acord d'aprovació del Pla d'ajust a
què es refereix el Reial decret llei 4/2012, el qual ha estat valorat favorablement pel
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
Atès que la valoració favorable del Pla esmentat implica que l'operació d'endeutament
ha estat autoritzada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de conformitat
amb el que estableix l'article 7.5 del Reial decret llei.
Atès que l'Ordre PRE/773/2012, de 16 d'abril, estableix les característiques principals
de l'acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics per a la
posada en marxa del mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de
les entitats locals, amb el detall següent:
a) El finançament màxim per entitat serà de la suma de:
• Obligacions pendents de pagament recollides en les relacions inicials remeses per
les entitats locals fins al 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 constin als certificats individuals que
hagin emès les entitats locals reconeixent l'existència de deutes amb proveïdors.
• Obligacions pendents de pagament amb contractistes que, havent acceptat
l'aplicació del Reial decret llei 4/2012, estiguin subjectes a procediments
d'embargament o de concurs de creditors.
b) Termini de les operacions. Un màxim de 10 anys amb 2 anys de carència en
l'amortització de principal.
c) Tipus d'interès per al prestatari. 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.
d) L’Institut de Crèdit Oficial actuarà com a agent amb la col·laboració de les entitats
de crèdit que s'adhereixin al mecanisme de finançament. D'acord amb les dades
facilitades pel Ministeri d'Hisenda i Administracions públiques, l'import a formalitzar
de l'operació de préstec és d’1.403.046,46 euros.
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En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer: Aprovar l'operació de préstec excepcional derivada del mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, amb les condicions
que disposa l'Ordre PRE/773/2012, de 16 d'abril, que són, bàsicament, les següents:
a) Import: 1.403.046,46 euros.
b) Termini. Un màxim de 10 anys amb 2 anys de carència en l'amortització de
principal.
c) 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.
d) L'operació es formalitzarà amb aquella entitat que comuniqui el Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques per mitjà de l'Institut de Crèdit Oficial.
Segon: Facultar l'alcalde president tan àmpliament i expressament com en dret fos
necessari per a la formalització de l'operació de préstec i la signatura de tots els
documents que siguin necessaris amb vista a l'execució del present acord.»
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 13 vots a favor (CiU, ERC-AM
i PP), 7 vots en contra (PSC-PM i ICV-EUiA) i 1 vot d’abstenció (GIM). S’aprova per
majoria absoluta.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, senyor alcalde, molt breument. Bé, doncs, en la línia del que vàrem votar amb
l’aprovació de les mesures previstes del Pla d’ajust al seu dia al Ple al qual s’ha referit
vostè, el 28 de març, si no m’equivoco, en aquell moment ja vaig exposar les raons per
les quals ens absteníem i enteníem que, per coherència, aquesta havia de ser la
mateixa votació que hem fet avui.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Hem votat a favor de la proposta perquè, des del nostre partit,
no podem anar en contra dels interessos de l’Ajuntament ni, entenem, dels de tots els
habitants del municipi. Pensem que una facilitat de finançament com és el cas que ens
ocupa ampliant les que ja se’ns van donar és una facilitat per al nostre Ajuntament i és
un benefici per a tots. Per això hi hem votat a favor .
El Sr. Màxim Fàbregas
Justament perquè defensem els interessos de la població, el nostre Grup hi ha votat
en contra, perquè, si repassem la història recent, vam votar dels reconeixements
extrajudicials que tenien un import de més 100.000 euros i vam argumentar que ho
fèiem perquè en el moment en què aquelles actuacions es van realitzar es disposava
de consignació al pressupost per poder fer front a la despesa, perquè no s’havien
aprovat les propostes de despeses corresponents perquè tampoc no es detallava de
manera suficient els imports ni quant a hores ni quant a material. A més a més, tampoc
no s’acompanyava amb els informes tècnics que justifiquessin la necessitat de
l’actuació ni que acreditessin l’import real de l’actuació efectuada.
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També vam votar en contra del Pla d’ajust perquè enteníem, primer, que no era
necessari i, per tant, que si no era necessari segurament era només una eina del
Govern per intentar justificar el que s’esmentava com a mesures complementàries:
reducció en serveis públics i acomiadaments —que jo vaig dir “generalitzats” i que algú
va dir que potser era una exageració, ja en parlarem.
Després, perquè també en Comissió Informativa hem votat en contra de la segona
tanda de reconeixements extrajudicials, primer, perquè a l’expedient les factures que hi
havia no eren originals; segon, perquè apareixia una certificació de més de 200.000
euros que no anava acompanyada ni de la signatura dels serveis tècnics municipals ni
de la secretària de l’Ajuntament, i també hi hem votat en contra perquè, tal com s’ha
llegit, l’import inicial, que era de 1,2 milions d’euros, ara passa a ser d’1,4 milions
d’euros, sense que aquest reconeixement extrajudicial no hagi encara estat reconegut
per l’Ajuntament perquè se suposa que és un tema que anirà al Ple de l’ordre del dia
del dijous vinent i, per tant, sense que se’ns expliqui quantes amortitzacions més i
quants serveis més s’hauran de reduir per poder pagar aquests 230.000 euros extres
amb els quals no comptàvem. I una cosa que no hem acabat d’entendre sobre la qual
demanaríem una explicació és per què si tal com han llegit amb la documentació ja es
tenia coneixement que aquestes reclamacions existien i el Govern municipal en tenia
coneixement, per què no es va informar el consistori d’aquesta situació i per què ja
directament en lloc de parlar d’1,2 milions d’euros com es va parlar durant un mes no
es parlava directament d’1,4 milions d’euros. Gràcies.
El Sr. Artur Gual
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres votem que no per ser coherents també amb el
vot que va fer el nostre Grup Municipal respecte al Pla d’ajust. Creiem que avui és un
exemple més de la improvisació que està tenint el Govern de l’Estat a l’hora de
treballar tot aquest tema. Vam haver d’aprovar un Pla d’ajust en 24 hores, un Pla que
condicionava els deu propers anys del nostre municipi. Avui aprovem un crèdit per un
import diferent a corre-cuita en un ple extraordinari, sense saber tan sols quin tipus
d’interès serà el que acabarem pagant, sense saber tampoc a quina partida
pressupostària es carregaran aquests tipus, aquest interès d’aquest préstec, perquè
no està pressupostada. Per tant, nosaltres ens mantenim en la mateixa proposta que
fèiem el dia que vam aprovar el Pla d’ajust. Creiem que nosaltres teníem una
alternativa i no era necessari fer aquest Pla d’ajust, que l’Ajuntament del Masnou
podria resoldre aquest problema que teníem amb una solució a curt termini i no amb
una solució a llarg termini com la que es proposa avui, gràcies.
El Sr. Llorenç Birba
A veure, senyor Fàbregas, hi comptàvem i al Pla d’ajust aquests 1,4 milions d’euros
estaven comptats. El que passa és que una cosa és el Pla d’ajust i una altra cosa és el
reconeixement de factures, que al mes de març teníem registrats 1,2 milions d’euros
en números rodons i que des de llavors ençà han augmentat en 235.000 euros més.
Això són tràmits administratius, no té més importància. En aquell moment aquesta
quantitat no es podia incorporar allà, ara sí, s’hi ha hagut d’incorporar i hi està
incorporada. Però al Pla financer ja hi era.
I al Partit Socialista, que preguntava el tipus d’interès, està especificat, pot estar entre
un 5 i un 6%. És com es calculen ara els tipus d’interès sobre un tipus bàsic i, per tant,
és el que hi ha. L’altre tema que plantejava, escolti, el Pla d’ajust estem obligats a ferlo, l’hem hagut de fer i no hi marge maniobra, gràcies.
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El Sr. Màxim Fàbregas
Primer, vull agrair al tinent d’alcalde, el senyor Birba, l’explicació que m’ha fet, que
m’ha permès entendre clarament que no és el mateix un Pla d’ajust que un
reconeixement de factures i, per tant, m’ha tret de molts dubtes. El que passa és que
jo ja sabia la diferència. Jo ja he dit quatre raons per les quals hi hem votat en contra i
separava les raons, i el que sí que no puc acceptar és l’explicació que ha donat per
justificar que d’1,2 milions d’euros passem a 1,4 milions d’euros, quan hi ha un informe
signat que diu que ja se sabia l’existència d’aquests dos-cents i escaig de milers
d’euros. Per tant, no han estat tràmits administratius. En qualsevol cas, si haguessin
estat tràmits administratius els que justificaven aquesta incorporació inicial què menys
s’espera del Govern que almenys hagués avisat l’oposició: “Escolta que en tenim 1,2
però que en venen 0,23 després i, sí, que ja hem vist que en números petits al Pla
d’ajust que ja es parla d’1,4 i justament perquè es parla d’1,4 hi ha d’haver l’informe.”
És que, és clar, es parla d’1,4 perquè teníem l’1,2 i ja sabien que faltaven 230.000
euros més.
Jo del que m’he queixat és de per què no se’ns ha explicat això amb suficient antelació
i la seva resposta no m’ha satisfet perquè no ha contestat la pregunta.
El Sr. Artur Gual
Molt curt, sí, senyor Birba. Sabem que són 145 punts bàsics més que a l’equivalent al
cost del finançament del deute del tresor públic. El que no sabem és el cost del
finançament del tresor públic i, veient com estarà la prima de risc, és una incertesa
quin serà el resultat final. I la pregunta que no m’ha respost és de quina partida
aplicarà els interessos d’aquest préstec.
El Sr. Llorenç Birba
A veure, d’aquestes tres factures que s’afegeixen n’hi ha una que realment és el 95% i
que són els 230.000 euros, que és el tema del Mercat Vell, i la resta són dues factures
petites. Això anirà al proper Ple a reconeixement, però per poder sol·licitar el crèdit hi
hem d’incorporar això. Avui fem aquest Ple extraordinari per l’import total del preu del
crèdit que hem de sol·licitar i el reconeixement d’aquestes tres factures addicionals
anirà al Ple proper. Això no estava previst, no teníem previst que s’hagués de fer
aquest Ple. Ha sorgit tot a corre-cuita i ens ha passat tant a nosaltres com a tots els
ajuntaments del país. Però el termini era demà i hem hagut de fer aquesta filigrana. I
en relació amb això que preguntava el PSC, els interessos van a la partida financera
corresponent. De totes maneres, hi ha un marge de dos anys de carència, no pels
interessos, no, però... ja ho ajustarem.
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 20.20 hores del
mateix dia, de la qual, com a secretària, estenc aquest esborrany, perquè s’aprovi i es
transcrigui al llibre d’actes, que certifico.
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