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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
LLANÇÀ DE DATA 09-05-2012
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia nou de maig de
dos mil dotze, es reuneix l´Ajuntament Ple, en primera convocatòria, sota la
presidència del Sr. Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà i amb l’assistència dels
regidors i de les regidores que a continuació s´indica, a l´objecte de celebrar
sessió pública extraordinària.
Assistents: Sr. Joan Carles Mora i Torrent, Sra. Núria Escarpanter i Olivet, Sra.
Assumpció Ministral i Dardé, Sr. Joaquim González i Rodríguez, Sr. Joan
Carles Subirats i Baró, Sr. Jordi Vilà i Baró, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sr.
Narcís Noguera i Negre, Sra. Sílvia Barris i Roca, Sr. Guillem Cusí i Batlle, Sr.
Josep Ortiz de Zárate i Perals i Sra. Anna Mª Pujol i Llosa.
Actua com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
El Sr. Alcalde declara obert l’acte i seguidament s’entra a conèixer els
assumptes inclosos en l’ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior
El Sr. Alcalde demana si cal llegir l’acta de la sessió anterior, de data 4 d’abril
de 2012, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la convocatòria.
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple ordinari de data 4-04-2012, sense
esmenes.
2. Aprovació de la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini en
relació a l’aprovació del Pla d’Ajust del RDL 4/2012
La Regidora de l’Àrea, Sra. Escarpanter, manifesta que s’ha esmenat el
Dictamen atès que des del Ministeri es reben informacions d’última hora, i
l’Àrea d’Intervenció ha cregut oportú que en el 5è paràgraf s’afegís el tipus
d’interès que s’establirà, es tracta de l’única diferència entre el dictamen de la
Comissió Informativa i el que ara es votarà.
La Sra. Escarpanter indica que és la continuació del Pla d’ajust que el Ministeri
ha aprovat. Es proposa la concertació de l’operació de crèdit per import de
991.943’58 € que correspon a la suma del que es deu als proveïdors, i ja va

comentar a la Comissió Informativa que hi ha una petita diferència perquè hi ha
proveïdors que no s’han volgut acollir al Pla d’ajust. L’Ajuntament els pagarà les
factures com es fa habitualment. Comenta que els diners no es rebran a
l’Ajuntament, sinó que es pagaran a través dels Convenis de l’ICO amb les
entitats bancàries. A dia d’avui no se sap clarament quines, i assignarien a
l’Ajuntament una d’elles. Tot seguit llegeix el text del dictamen.
Fa ús de la paraula el Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM, demanant amb
caràcter previ, atesa l’esmena del dictamen, demana sobre el decalatge de
proveïdors que no s’han volgut acollir, suposa que es farà de la mateixa
manera i venciment habitual, i després si el tipus d’interès comportarà una
quota de 190.000 € com es digué a la Comissió Informativa.
La Sra. Escarpanter respon que el tipus d’interès que es parla de prop del 5%
però és una previsió.
El Sr. Guisset diu que en definitiva amb els sis anys i un de carència la quota
s’aproparia a aquest import. Entrant en la intervenció pròpiament dita, el seu
grup s’abstindrà, es tracta com s’ha explicat, de passar una operació de crèdit
que s’afegeix al deute de l’Ajuntament de Llançà, de curt termini a llarg termini,
podria valorar-se positivament ja que desfogarà la pressa de pagar operacions
a curt termini, i podria permetre fer algun tipus d’inversions per part de l’equip
de govern. D’altra banda, afegeix que es permetrà desfogar economies que
han treballat per l’Ajuntament de Llançà i fer front al pagament d’aquests
proveïdors, és una llàstima que faci falta una Llei per fer complir i fer-se càrrec
de la situació perentòria de l’Ajuntament de manca de liquidesa i que no es
reben les transferències degudes que permetria tenir una solvència amb
liquidesa. No volen fer la crítica, ja que per a molta gent és necessària aquesta
liquidesa, no obstant això complint la llei de morositat aquestes pràctiques les
han considerat abusives, sembla que s’aprofiti la situació de l’administració
pública, en general, s’han de posar en el lloc de la gent que s’ha contractat, i ja
que aquesta ajuda provinent del govern ajudarà economies familiars. L’altra
crítica, explicada moltes vegades, és que el tema del deute l’acabarà pagant la
gent del poble, és el que provoca el canvi de vot a favor en una abstenció;
recorda que no s’ha aturat la puja de l’IBI i, com va informar el Sr. Parra, si
d’alguna manera l’increment de valors cadastrals amb la baixa del tipus
impositiu compensarà els ingressos mantinguts i el que permetrà que el govern
pugui fer pagament de les liquidacions de préstecs. En definitiva qui paga el
deute és la gent de Llançà amb el pagament de l’IBI.
Conclou que cal fer un esforç considerable, aferrissat, acurat de la contenció de
la despesa pública, posar les prioritats i on s’ha de dirigir els esforços en la
despesa pública ordinària i també s’ha de vigilar la despesa corrent per evitar
que s’entri en un endeutament progressiu que s’hagi de resoldre amb
operacions de crèdit.
Intervé el Sr. Cusí, del grup ULL-AM preguntant si els tràmits envers l’ICO per
les factures que s’han de cobrar els proveïdors, qui les farà.

La Sra. Escarpanter explica que l’Àrea d’Intervenció ha trucat els proveïdors,
se’ls ha facilitat una fitxa d’adhesió al conveni, han donat un número de compte
per la transferència i se’ls farà directament el pagament des del banc que
s’assigni a l’ajuntament. A l’Ajuntament de Llançà es comunicarà i justificarà
quins pagaments es faran als proveïdors, ja que el deute és municipal.
El Sr. Cusí diu que tot i l’esmena del dictamen, insisteix en saber el tipus
d’interès.
La Sra. Escarpanter repeteix que sobre el 5 % però que hi ha informacions de
darrera hora com la d’avui mateix, no és una xifra definitiva.
El Sr. Cusí pregunta si s’ha calculat el percentatge que a data d’avui, amb
l’operació de crèdit, quin serà l’endeutament de Llançà.
La Sra. Escarpanter respon que un cop concertada l’operació sobre el 70%,
dins dels límits correctes d’endeutament.
El Sr. Cusí conclou que s’abstindran en el punt, no voten en contra per la
situació obligada pel govern de l’Estat.
El Sr. Ortiz de Zàrate, del grup BMC, manifesta que votaran a favor, creu que
l’endeutament ha baixat, que l’equip de govern ha fet un esforç durant cinc
anys, que era cap al 110%, que s’està sanejant bé i els proveïdors han de
cobrar i si és la manera que cobrin estan a favor.
Fa ús de la paraula la Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, dient que li sorprèn
el que ha dit que hi ha proveïdors que no s’han volgut acollir, i quant ascendeix.
La Sra. Escarpanter respon que mil i escaig euros, són tres o quatre
proveïdors.
Continua la Sra. Pujol manifestant que estem davant un tràmit, com aprovar la
concertació d’un crèdit, i el seu grup s’abstindrà i suposa que tot tindrà un
seguiment o control per part de Madrid del Pla d’ajust, i que els pressupostos
de l’any 2013 afectarà. Si l’endeutament serà del 70% a 31 de desembre les
xifres s’hauran de veure quines resulten i s’anirà fent el seguiment de cara al
pressupost de 2013. Al Sr. Ortiz de Zàrate li replica que la voluntat de l’equip de
govern de reduir el deute, li diu que és tot el poble de Llançà que redueix el
deute.
El Sr. Ortiz de Zárate li diu que evidentment, que la voluntat política ha quedat
ben demostrada. Ell no diu qui ho paga, ell diu quina és la voluntat de l’equip de
govern i ha quedat demostrada.
La Sra. Pujol insisteix que l’equip de govern ho fa gràcies a la col.laboració del
poble.
El Sr. Guisset demana si es pot informar de quin serà el termini de pagament
als proveïdors o les transferències, ja que li ho demana el poble.
La Sra. Escarpanter manifesta que creu que serà el mes de juny, són dades
que no pot confirmar, ja que la informació arriba de mica en mica, sense dates
exactes. Com a molt el mes de juliol entén que hauria d’estar pagat.

L’Alcalde intervé agraint a tots els grups tant l’abstenció, com el vot a favor del
Sr. Ortiz de Zárate.
Amb vuit vots a favor, dels grups municipals de CiU i de BMC; i cinc
abstencions, dels grups municipals PSC-PM, ULL-AM i ICV, s’aprova:
L’àrea d’Intervenció d’aquest Ajuntament, tramita un expedient per concertar
una operació de crèdit a llarg termini per tal finançar els pagaments de
proveïdors amb obligacions pendents de pagament registrades amb data
anterior a 1 de gener de 2012, segons preveu el RDL 4/2012.
L’accés a l’esmentat finançament comporta l’obligació per part de l’entitat local
de l’aprovació d’un pla d’ajust, que la Secretaria General de Coordinació
Autonòmica i Local ha valorat favorablement.
En conseqüència, l’Ajuntament de Llançà pot concertar l’operació a llarg termini
precisa per l’import de les obligacions pendents de pagament per les quals els
contractistes han manifestat la voluntat d’acollir-se al procediment instrumentat
en l’esmentat RDL 4/2012, que puja a un import de 991.943,58.-€
L’operació de crèdit a llarg termini, segons consta en el Pla d’Ajust aprovat, es
concertarà per un termini de 6 anys més 1 de carència. El tipus d’interès serà
establert segons la característica setena de l’Acord de la Comissió Delegada
del Govern per Assumptes Econòmics de 1 de març, publicat per l’Ordre
PRE/773/2012 de 16 d’abril.
L’òrgan competent per a l’aprovació de l’operació de llarg termini a concertar,
segons disposa l’article 52 del TRLHL, serà el Ple de la Corporació, i haurà
d’aprovar-se dins dels quinze dies primers naturals del mes de maig de 2012.
Així mateix l’esmentat òrgan haurà de concretar l’habilitació que correspongui
per a la formalització de l’operació de préstec esmentada.
La Interventora accidental ha emès informe relatiu a les condicions i legalitat de
l’operació a concertar.
El Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- APROVAR la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per
un import 991.943,58.-€, segons disposa el RDL 4/2012 i atès la valoració
favorable del pla d’ajust per la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i
Local, amb un període d’amortització de sis anys més un de carència. El tipus
d’interès serà establert segons la característica setena de l’Acord de la
Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics de 1 de març,
publicat per l’Ordre PRE/773/2012 de 16 d’abril.
Segon.- FACULTAR a l’Alcalde President per a la formalització de l’operació de
crèdit a llarg termini amb qualsevol de les entitats bancàries adherides al

conveni per a l’esmentat finançament signat amb l’Institut Oficial de Crèdit, atès
que així es garanteixen les mateixes condicions econòmiques amb totes les
entitats bancàries.
Tercer.- COMUNICAR a la Direcció General de Política Financera, en el termini
dels 10 primers dies de cada mes, la operació de crèdit a llarg termini, en
compliment de l’Ordre del Departament d’Economia i Finances, ECF/138/2007,
de 27 d’abril, sobre procediment en matèria de tutela financera dels ens locals.
Quart.- COMUNICAR el present acord als organismes i/o entitats bancàries
que així ho requereixin en virtut del compliment del RDL 4/2012 i 7/2012, i de
les instruccions del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
3. Assumptes urgents
No se’n presenten.

I sense cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a dos
quarts de vuit de la tarda, de la qual s’estén la present acta que, després de
llegida i trobada conforme, signen els Regidors i les Regidores assistents amb
mi, el Secretari, que certifico.

