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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2019/14

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Extraordinària urgent

Data

24 d’octubre de 2019

Durada

Des de les 12.00 fins a les 12.15 hores

Lloc

Sala d'Actes de la Casa Consistorial

Presidida per

Francesc Colomé Tenas

Secretària

Maria Llonch Llonch

Interventor accidental

Joaquim Bach Fabregó

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Francesc Colomé Tenas, alcalde

SÍ

Juan Antonio Corchado Ponce, primer tinent d’alcalde

SÍ

Jordi Ganduxé Pascual, segon tinent d’alcalde

SÍ

Montse Vila i Fortuny, tercera tinenta d’alcalde

SÍ

José Antonio Aguilera Galera, quart tinent d’alcalde

SÍ

Marta Reche Lavado, cinqueña tinenta d’alcalde

SÍ

Marina Ginestí i Crusells, regidora

SÍ

Moises Torres Enrique, regidor

SÍ

Sonia Tena i Belmonte, regidora

SÍ

Marta Sánchez Jiménez, regidora

SÍ

Juan Antonio Marín Martínez, regidor

SÍ

Rafael Bernabé Pérez, regidor

SÍ

Imma Ortega i Martí, regidora

SÍ

Àngel Profitós i Martí, regidor

SÍ

Amador Doncel Márquez, regidor

SÍ

Francisco Domínguez Velarde, regidor

SÍ

Maria Forns Roca, regidora

NO

Joaquim Bach Fabregó, interventor accidental

SÍ

Maria Llonch Llonch, secretària

SÍ

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, el President
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre l’assumpte inclòs en l’ordre del dia

PART RESOLUTIVA

Ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió
Sotmesa a votació la urgència de la convocatòria de la sessió, és aprovada amb els
vots favorables dels regidors/es assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP
(5) i CsLFV (2), i l’abstenció dels regidors assistents del grup municipal IEC-AM (3),
sent el resultat definitiu de 15 vots a favor i 1 abstenció.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191024&punto=1

Proposta d’aprovació de la formalització d’una operació de crèdit que agrupa els
préstecs vigents pel fons de liquidació pel finançament dels pagaments a
proveïdors d’entitats locals amb les condicions resultants de l’acord de la
Comissió delegada del Govern per assumptes econòmics de 14 de març de 2019
La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
El Ple de l’ajuntament en sessió del dia 14 de maig de 2012 va prendre, entre d’altres
acords, l’acord d’aprovar la sol·licitud de l’operació de préstec a llarg termini a què feia
referència el Reial Decret Llei 4/2012, pel qual es determinaven les obligacions
d’informació i els procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament
pel pagament als proveïdors de les entitats locals, una vegada el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques va valorat favorablement el Pla d’Ajuts presentat per aquest
ajuntament facultant al senyor alcalde per a la seva formalització.
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Aquesta operació de crèdit va ser formalitzada amb 11 entitats de crèdit designades per
l’ICO. El saldo viu dels deutes que l’ajuntament manté amb les diferents entitats en data
24 d’octubre de 2019 és :
ENTITATS DE CRÈDIT

Estat deute 24/10/2019

CAIXA BANC (ICO)

264.562,27

CATALUNYA CAIXA(ICO)

213.399,84

BSCH (ICO)

472.894,27

BSCH (ANTIC BANESTO) (ICO)

67.491,00

CAJA MAR (ICO)

51.871,84

BANKINTER (ICO)

50.424,96

BANKIA (ICO)

1.037.894,74

BBVA (ICO)

898.286,83

BANC SABADELL (ANTIGA CAM)(ICO)

10.423,45

BANC SABADELL (ICO)

56.630,97

BANCO POPULAR (GRUP BANCO SANTANDER) (ICO)

121.892,66
3.245.772,83

Les condicions vigents d’aquestes operacions són: venciment trimestral, interès 1,311
i data de finalització dels préstecs: 29.05.2023.
FONAMENTS DE DRET
Acord de la CDGAE de 14 de març de 2019 pel que s’aprova, entre d’altres, la
mesura 3, de caràcter preceptiu, per a l’agrupació, en una sola operació, dels
préstecs formalitzats amb els compartiments del Fons en Liquidació per al
finançament dels Pagament als Proveïdors d’Entitats Locals, el Fons d’Ordenació i
el Fons d’Impuls econòmic, del FFEELL, formalitzats fins al 31 de desembre de 2018.
Aquest mateix acord de 14 de març de 2019 detalla les condicions de l’operació
sense exigència de cap condicionalitat fiscal addicional. Tot i així si es reclama a les
entitats locals que actualitzin els seus plans d’ajuts recollint els efectes derivats de la
citada agrupació.
Amb aquest acord de la CDGAE es dona instruccions a l’ICO perquè procedeixi a
l’agrupació en una operació única que inclourà l’import de les quotes d’amortització
del principal i l’interès que correspongui a cada data de pagament.
De la consulta de les dades resultants de l’agrupació de deutes de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès amb l’ICO es desprenen les dades següents:
Data
primera
Data primera Data
venciment Tipus
liquidació
amortització
(Cancel·lació)
interès
interessos

Compartiment

Import (*)

FFPP

3.352.983,21 30/06/2020

30/06/2022

30/06/2023

1,311

(*) L’import definitiu a formalitzar podria ser inferior si s’haguessin efectuat
amortitzacions fins al dia 10 d’octubre de 2019.

Serà necessària l’aprovació de l’operació d’agrupació en les condicions abans citades
mitjançant l´òrgan competent de l’Entitat Local, seguint el que disposa l’art. 52 del text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovant pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i pel que, en el seu cas, disposi la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local.
Per tant, al Ple proposo els següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR una operació de crèdit que agrupi els préstecs vigent pel Fons en
Liquidació pel Finançament dels pagaments a Proveïdors d’Entitats Locals amb les
condicions resultants de l’acord de la Comissió Delegada del Govern per Assumptes
Econòmics de 14 de març de 2019, i que es detallen seguidament:
1.1. Prestatari: L’Administració de l’Entitat Local.
1.2. Prestador: Administració General de l’Estat amb càrrec al FFEELL, mitjançant els
seus compartiments.
1.3. Banc Agent: Institut de Crèdit Oficial (ICO).
1.4. Divisa del préstec: Euros
1.5. Termini: 30/06/2023
1.6. Import Nominal del Préstec que resulti de l’agrupació: És l’equivalent a la suma
dels imports pendents d’amortitzar de les operacions agrupades, que d’acord amb els
registres d’aquest ajuntament són: 3.245.772,83 €. Tot i que la informació
subministrada per l’ICO és de: 3.252.903,21 €.
1.7. Interès: 1,311
1.8. Esquema d’amortitzacions: Per a l’operació resultant de l’agrupació s’estableix un
període de carència de 2 anys. L’amortització serà lineal del principal començant en
juny de 2022 fins la finalització del període d’amortització determinat d’acords amb el
termini indicat anteriorment, punt 1.5. Durant el període de carència es satisfaran el
pagament d’interessos.
Segon.- FORMALITZAR la sol·licitud d’adhesió a la MESURA 3 de l’acord CDGAE
sobre l’agrupació de préstecs mitjançant la comunicació del present acord,
conjuntament amb l’actualització del Pla d’ajust, a l’Oficina Virtual d’Entitats Locals al
Portal Institucional del Ministeri d’Hisenda.
Tercer.- FACULTAR a l’Alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de
contracte aprovat en el primer, amb l’entitat designada per l’ICO.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació.
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La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191024&punto=2

El President aixeca la sessió de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

