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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ DE DATA 21-05-2012 
 
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les nou hores del dia vint-i-u 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 i urgent.  
 
Assistents:  Sr. Joan Carles Mora i Torrent, Sra. Núria Escarpanter i Olivet, Sra. 
Assumpció Ministral i Dardé, Sr. Joan Carles Subirats i Baró, Sr. Jordi Vilà i 
Baró, Sr. Guillem Cusí i Batlle, i Sr. Josep Ortiz de Zárate i Perals. 
 
Han excusat la seva absència: Sr. Joaquim González i Rodríguez, Sr. Francesc 
Guisset  i Lagresa, Sr. Narcís Noguera i Negre, Sra. Sílvia Barris i Roca, 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 explica que la urgència del ple ve 
determinada pels terminis concedits pel Ministeri per presentar la documentació 
relativa al préstec autoritzat en el ple de data 9 de maig, i pel fet de ser demà, 
dia 22 festivitat dels treballadors municipals. 
 
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 9 de maig   
de 2012, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la convocatòria. 
 
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple ordinari de data 9-5-2012, sense 
esmenes. 
 
 
2. Modificació de les condicions de l’operació d’endeutament del RDL 
4/2012 per al finançament de proveïdors.  
 
La Regidora de l’Àrea, Sra. Escarpanter, informa que en el passat ple del dia 9 
de maig es va aprovar la concertació d’una operació de crèdit amb un període 
d’amortització de sis anys més un de carència, el que s’ajustava a les 



condicions establertes pel Ministeri, com així va informar la Interventora 
municipal. 
No obstant, les darreres instruccions rebudes per part de l’Estat obliguen a 
unificar els períodes d’amortització que han de ser de deu anys, amb dos de 
carència. Per això, es proposa al ple la modificació de les condicions 
d’amortització del préstec autoritzat.  
Tot seguit llegeix el text del dictamen. 
 
Intervé el Sr. Cusí, del grup ULL-AM, demanant si és obligatori, perquè la 
informació de què disposen parla d’un màxim de 10 anys. 
La Sra. Escarpanter respon que efectivament en base a aquesta possibilitat 
l’equip de govern havia plantejat una operació amb un termini inferior, però les 
instruccions actuals són d’obligat compliment. 
Afegeix el Sr. Cusí, que això perjudica els interessos municipals perquè el 
préstec sortirà més car. 
Contesta l’Alcalde que l’amortització en més anys permet pagar una quota 
anual inferior. 
 
El Sr. Ortíz, del grup BMC, demana si el préstec es podrà amortitzar 
anticipadament. 
La Sra. Escarpanter respon que així està previst si la situació econòmica 
municipal ho permet. 
 
Sotmesa la proposta a votació, amb 7 vots a favor, dels grups municipals de 
CiU i de BMC; i una abstenció del grup municipal ULL-AM, s’aprova: 
 
En data 9 de maig de 2012, en sessió extraordinària es va aprovar la 
concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per un import de 
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 Comissió Delegada del 
Govern per Assumptes Econòmics de 1 de març, publicat per l’Ordre 
PRE/773/2012 de 16 abril” 

Les condicions emeses per l’Institut de Crèdit Oficial en el contracte de 
l’operació a llarg termini per a signar amb l’entitat bancària són estàndars i 
iguals per a totes les corporacions locals.  

Aquestes condicions es refereixen a una operació a llarg termini per un període 
de 10 anys amb dos de carència, sense possibilitat d’adaptació per a les 
corporacions locals que hagin previst un termini inferior en els seus plans 
d’ajustos aprovats favorablement.  

En l’Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril, per la qual es publica l’Acord de la 
Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics del primer de març 
de 2012, per la posta en marxa del mecanisme de finançament del pagament 
als proveïdors de les Entitats Locals, en la característica cinquena es disposa 



que el termini de les operacions seran d’un màxim de 10 anys amb dos de 
carència en l’amortització del principal.  

Que no es respecta aquest principi, sinó que s’unifica el criteri al màxim del 
termini per a totes les corporacions locals.  

S’ha emès informe favorable de la Interventora accidental, respecte de les 
modificacions en les condicions de l’operació de llarg termini del RDL 4/2012. 

Per tot això, aquest Ple adopta el següent 

ACORD 

Primer.- RATIFICAR l’aprovació de la concertació d’una operació de crèdit a 
llarg termini acordada en la sessió plenària del dia 9 de maig de 2012. 

Segon.- MODIFICAR les condicions de la formalització del contracte de la 
operació de crèdit a llarg termini prevista en el RDL 4/2012 per al finançament 
de proveïdors, i on deia “sis anys amb un de carència”, ha de dir, “deu anys 
amb dos de carència”. 

Tercer.- FACULTAR l’Alcalde President per a la formalització de l’operació de 
crèdit a llarg termini. 

 

3. Assumptes urgents 
 
No se’n presenten. 
 

I sense cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde  aixeca la sessió a dos 
quarts de deu del matí, 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. 
 

 

 


