
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT  
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 24 DE MAIG DE 2012 

 
 
Acta núm. 7 

 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 21 hores del dia 24 de maig de 2012, sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA, es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN 
BLANCA ALBÀ I PUJOL 
ENCARNA GRIFELL MARTÍN 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
ORIOL ESCALAS NOLLA 
JOAN MARTORELL MASÓ 
XAVIER CARBONELL CIRAUQUI 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN 
MARC FONT I RIMBAU 
MARTA RIUS GALLART 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
MANEL CLAVER ROSO 
 
SECRETARI ACCTAL. 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 

 
per efectuar una sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament en 
primera convocatòria. 
 



 

 

No assisteixen el Sr. JOAN IGNASI ELENA GARCÍA, la Sra. CLÀUDIA DURAN 
MAS i el Sr. QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.  Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria. 
2. Concertació d’operacions de préstec en el marc del que estableix el RDL 

4/2012, de 24 de febrer. 
 

 
    1.  RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA CONVOCATÒRIA. 

 
ALCALDESSA 
 
Bona tarda.  Comencem aquesta sessió extraordinària i urgent del Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.   
 
Al primer punt el que hem de fer és ratificar el caràcter d’urgència de la 
convocatòria.  En aquest sentit saben que s’ha convocat aquest Ple aquest 
migdia.  El motiu és que aquest mateix matí ens hem assabentat l’Ajuntament 
d’una sèrie de fets que poden posar en perill que es porti a terme l’operació de 
crèdit amb l’ICO que vam aprovar en el darrer Ple. 
 
En el següent punt passaré la paraula a l’interventor, que explicarà exactament 
com ha anat això, però el fet és que aquest matí ho hem sabut, avui s’acaba el 
termini per presentar totes aquestes operacions, i per tant hem cregut que per 
prudència era convenient avui convocar aquest Ple, per solventar, per fer tot el 
màxim possible per assegurar-nos que no hi hagi cap problema burocràtic a 
l’hora de poder formalitzar aquesta operació de préstec.  Per tant, aquí la 
urgència. 
 
S’ha sabut aquest matí i per això hem convocat aquest Ple per a aquesta 
tarda.  Demà hauria estat massa tard. 
 
Hi ha alguna paraula sobre la urgència?  Alguna cosa a dir?  Sí, senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, bona tarda.  Entenem la urgència, però nosaltres en aquest cas ens 
abstindrem, perquè entenem que no és algo que ha sobrevingut avui.  La resta 
d’ajuntaments o la gran majoria d’ajuntaments del país doncs ja...  



 

 

ALCALDESSA 
 
No.  
 
MARC FONT 
 
No?  Doncs espero després a que ho expliqui.  Com la informació que tenim 
amb qui ha parlat doncs no ha pogut assistir, degut a que s’ha convocat per 
avui mateix, per tant doncs en tot cas ens abstenim esperant a que el secretari 
ens expliqui exactament quina ha sigut la urgència. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, en quant a la urgència, eh, de moment?, d’acord.  El secretari ho 
explicarà millor, però sàpiguen que durant aquesta setmana hem estat signant 
tots els préstecs.  En les condicions inicials que teníem no constava la 
necessitat que fos majoria absoluta, i avui, al signar l’últim préstec l’entitat 
venia amb un comunicat de l’ICO que deia que havia de ser per majoria 
absoluta.  Per tant, ho hem sabut avui.  Cap entitat ens ho havia dit, ni 
constava en cap de la documentació que teníem aquí a l’Ajuntament. 
 
Votem, per tant, la urgència, si els hi sembla.  Vots a favor de la urgència?  
Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor de tots els 
regidors presents i amb l’abstenció del Marc Font i la Marta Rius. 
 
Es vota la urgència de la convocatòria, la qual s’aprova amb el resultat 
següent: 
  Vots a favor: CIU, PSC, PP i ICV (20) 
  Abstencions: CUP (2) 
 

    2. CONCERTACIÓ D’OPERACIONS DE PRÉSTEC EN EL MARC DEL 
QUE ESTABLEIX EL RDL 4/2012, DE 24 DE FEBRER. 

 
ALCALDESSA 
 
Per tant, passem al següent punt, en el qual tal com he dit passaré la paraula a 
l’interventor perquè expliqui exactament el que hem de fer i el que ha passat. 
 
INTERVENTOR 
 
Gràcies, alcaldesa.  Com saben, a Ple del dia 7 de maig es va aprovar la 
concertació d’una o vàries operacions de préstec, en el marc d’aquesta 
normativa excepcional que és el Real Decret Llei 4/2012 que, com sabeu, és 
una normativa excepcional, que canvia la tramitació de les operacions de 



 

 

préstec i la tipologia dels plans de sanejament.  En aquest marc consideràvem 
que tota la regulació estava dintre del Real Decret Llei excepcional i dintre de 
la normativa que desenvolupava aquest Real Decret Llei.  Per aquest motiu es 
va prendre un acord de concertació de les operacions de crèdit per majoria 
simple, que és el que deia inicialment el Real Decret Llei, tot i que sabíem que 
la Llei de bases de l’any 85 diu que els crèdits que superen el 10% de l’import 
del pressupost ordinari s’han de prendre per majoria absoluta. 
 
Durant aquesta darrera setmana, com a dit l’alcaldesa, hem anat formalitzant 
vuit operacions de préstec, hem donat la documentació adequada i cap d’ells 
ens ha dit res amb relació al tema aquest que ara es tracta.  Però pel que 
sembla, avui l’ICO, a través dels seus serveis jurídics, ha tramès una nota a les 
entitats financeres, no als ajuntaments, a les entitats financeres, han tramès 
una nota dient que aquestes entitats haurien de vetllar perquè a l’acord figurés 
que és per majoria absoluta, en el cas adient, diguéssim.  I en tot cas donava 
un termini fins avui per subsanar, en el supòsit de que a aquest acord no 
figurés aquesta majoria.   
 
Per tant, com a mesura preventiva, tota vegada que no ens ha dit res els 
serveis jurídics de l’ICO, el Ministeri evidentment no ha dit res, hem considerat 
convenient, per mesura preventiva, diem, tornar a convocar aquest Ple i a 
veure si és possible que l’acord s’adopti per majoria qualificada, atesa la 
importància que té aquesta operació. 
 
Així mateix, aprofitant aquest Ple, i tota vegada que els serveis jurídics de l’ICO 
ja els coneixem a través del préstec que hi va haver l’octubre passat, que 
també es van posar més quisquillosos que el propi Ministeri, hem aprofitat, ho 
hem considerat convenient posar l’import exacte pel qual es donen la totalitat 
dels crèdits que ja hem rebut, que ja hem formalitzat.  
 
En l’acord del Ple del dia 7 figurava un import màxim de 25,30 milions d’euros.  
Durant el dia 7 i 8 encara es podien fer rectificacions d’aquest import i, de fet, 
la plataforma del Ministeri preveia aquestes modificacions.  De tal manera que 
el dia 10 ens donen la quantitat exacta que figura, que són 24.989.118,81.  Per 
tant, aprofitant l’avinentesa de que hem de rectificar o hem d’adoptar l’acord 
per majoria absoluta en el seu cas, rectifiquem l’import i per comptes de posar 
“import màxim 25 milions”, posem l’import exacte que ja hem concertat. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Paraules sobre aquest punt?  Sí, senyora Sánchez. 
 
 
 



 

 

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bueno, bàsicament per anunciar el vot favorable del nostre grup municipal, i 
bàsicament perquè és un vot favorable que intenta ser d’utilitat davant de 
l’excepcionalitat de la mesura i davant doncs segurament de la necessitat, tot i 
que nosaltres ens remetem al posicionament que vam fer en el Ple en què es 
va aprovar i en el qual ens absteníem.   
 
I en tot cas queixar-nos en aquest sentit, bueno, doncs primer, una de la 
supervisió que estem tenint directa per part de l’Estat central respecte això.  I 
en aquest cas inclús de les formes, no?  És a dir, que ens haguem 
d’assabentar per les entitats bancàries i que no tinguem una relació directa 
amb el Ministerio i amb els seus serveis jurídics clar, doncs home, no veig que 
el govern de l’Estat amb aquestes excepcionalitats sàpiga gestionar amb 
eficiència i eficàcia, que són les paraules que actualment utilitzen per portar-
nos en aquest camí d’austeritat.  Doncs aquetes qüestions, bàsicament per 
deixar en l’acta el nostre posicionament. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
No tornarem a explicar tots els arguments que en el seu dia vem defensar.  En 
aquell moment vem abandonar el Ple perquè enteníem doncs que era el pas 
previ a la intervenció, que no se’ns permetia acció política i que se’ns obligava 
a acceptar aquest crèdit amb les condicions que ens venien imposades i tot 
plegat.  Per tant, com deia no tornarem a explicar tots els motius, l’únic que 
avui, ja que el fet d’abandonar el Ple compta com a abstenció, doncs ens 
estalviarem aquest pas i directament ens abstindrem.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  No anava a intervenir, però ho crec necessari primer per anunciar el 
nostre vot favorable, i la segona, home, no podem deixar almenys sense 
reflectir en l’acta la perplexitat que sentim que s’acusi el Ministeri d’ineficiència, 
quan el que estan fent, amb totes les dificultats que vostès vulguin, quan el que 
estan fent és resoldre un forat de 25 milions d’euros en factures pendents de 



 

 

pagament que segurament algun gestor eficient va deixar en aquest 
Ajuntament.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Juan Luis Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sense entrar en l’eficiència de per què avui estem en aquest dia doncs repetint 
el Ple, en tot cas primer per excusar els regidors i regidores que no han pogut 
venir, perquè la premura ha fet impossible, no? 
 
Segon, nosaltres ens remetem a tot el que vam dir en el seu moment i en tot 
cas el que faríem és el de votar favorablement per poder donar sortida a 
aquesta proposta.  I deixi’m dir també, perquè consti en acta, que si així ho 
haguéssim sapigut en el moment anterior del Ple, el nostre grup hagués 
afavorit la votació perquè hagués sortit endavant la majoria absoluta. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  Bé, jo abans de passar a la votació, els hi voldria agrair un cop 
més, primera que hagin acudit amb aquesta urgència, i després la 
responsabilitat de volguer ser aquí i donar recolzament en aquest punt per la 
necessitat que teníem l’Ajuntament ara tan urgent de realitzar aquesta 
operació, que farà possible pagar molts diners a proveïdors que ho necessiten.  
Per tant, agraïm a tots la responsabilitat amb què actuen i que farà possible 
avui que puguem aprovar aquest punt.  Moltes gràcies. 
 
La proposta que es presenta és la següent: 
 
Amb data 7 de març de 2012, el Ple de l’Ajuntament va acordar la concertació 
d’una o vàries operacions de préstec en el marc del que estableix el RDL 
4/2012, de 24 de febrer. 
 
Amb posterioritat, per mitjà de l’ICO i les entitats financeres que van signar el 
crèdit sindicat amb el Fons pel Finançament del Pagament a Proveïdors, s’han 
concretat les operacions a subscriure per l’Ajuntament. 
 
En data 10 de maig de 2012, el Ministeri va comunicar l’import concret de les 
operacions de finançament, inferior a la quantitat que figurava a l’acord com a 
import màxim. 
 



 

 

També amb posterioritat als acords de 7 de maig, en concret el 16 de maig, el 
Ministeri d’Hisenda va publicar el tipus d’interès a aplicar a les operacions de 
préstec fixant-lo en el 5,939%, revisable trimestralment. 
 
Per Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/773/2012, de 16 d’abril, que fixa 
les característiques principals del mecanisme de finançament pel pagament a 
proveïdors de les Entitats Locals, es determinen les condicions bàsiques 
d’aquest mecanisme. 
 
Atès que la regulació d’aquestes operacions es contempla a la normativa 
específica del RDL 4/2012 (completat pel RDL 7/2012) que té un caràcter 
excepcional, tant pel que fa a la regulació de les operacions financeres com a 
la normativa i tramitació dels plans de sanejament, aquesta regulació 
especificava la necessitat d’un acord plenari sense cap menció al quòrum 
específic d’adopció de l’acord.   
 
Atès, a més, que els imports de cadascuna de les operacions a concertar 
finalment no superen el límit del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost.  
Tot i això, segons informacions subministrades per l’ICO a les entitats 
financeres, podria haver-hi problemes en la fase de revisió de la documentació 
si a l’acord plenari no s’especifica que s’havia adoptat per majoria absoluta, és 
aconsellable com a mesura previsora que, donada la transcendència que 
representa per a l’Ajuntament la formalització de les operacions, es completi 
l’acord de 7 de maig en un doble sentit: incorporant la quantitat fixada pel 
Ministeri i d’adoptar l’acord per majoria absoluta. 
 
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció, el president de la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones proposa al Ple l’adopció dels 
següents 

ACORDS 
 

“PRIMER. Autoritzar la concertació d’una o vàries operacions de préstec amb 
les condicions següents: 
 
          Import: 24.989.118,57 € 
        Termini: Deu (10) anys amb dos (2) de carència 
           Tipus: Segons apartat setè Ordre del Ministeri de la Presidència 
   PRE/773/2012: el cost de finançament del Tresor Públic 
   més un marge màxim de 115 punts bàsics (1,15) 
Comissions: Màxim de 30 punts bàsics (0,30) 
         Entitat: Encara per determinar pel Ministeri 
 
SEGON. Autoritzar la senyora alcaldessa per a la signatura dels contractes de 
formalització del préstec o préstecs.” 



 

 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova 
amb els vots a favor de tots els grups presents i l’abstenció del grup de la CUP. 
 
Moltes gràcies a tots, això seria fins a la propera.  Aixequem la sessió. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per majoria absoluta, amb el resultat 
següent: 
  Vots a favor: CIU, PSC, PP i ICV (20) 
  Abstencions: CUP (2) 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 21.17 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
accidental. 
 


