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ACTA NÚM. 16/2019 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 15 D’OCTUBRE DE 2019.  

======================================================================= 

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia quinze d’octubre de 

dos mil dinou, essent les 9:10 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del 

Sr. DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President, 

 

Hi concorren els Senyors: 

 
DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC-CP) 
LAURA SEIJO ELVIRA  TINENT D’ALCALDE (PSC-CP) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES TINENT D’ALCALDE     (PSC-CP) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE   (PSC-CP) 
FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTIN REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP) 
DANIEL HURTADO DÍAZ REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
MARIA JOSÉ PÉREZ CARRASCO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP) 
JOSÉ ANTONIO RICIS SAAVEDRA REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC-MES-AM) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC-MES-AM) 
ROSA GUANYABENS I CASARRAMONA REGIDORA (ERC-MES-AM) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC-MES-AM) 
 
SERGIO MORALES DÍAZ TINENT D’ALCALDE  (ECPM-ECG)  
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA DELEGADA (ECPM-ECG) 
 
CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ REGIDORA (C’s) 

 

 

Són excusat d’assistir a la sessió: 

JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE             (PSC-CP) 
ELIZABET RUIZ MORENO TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 

ANNA VILLARREAL PASCUAL .  TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 

ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC-MES-AM) 
CARLES PORTA TORRES REGIDOR (ERC-MES-AM) 
TERESA NAVARRO I ANDREU REGIDORA (ERC-MES-AM) 
SORAYA EL FARHI I ALI AFAKI   REGIDORA (ERC-MES-AM) 

ALFONS CANELA SERRANO REGIDOR (JUNTS) 
ISABEL MARTÍNEZ CID REGIDORA   (JUNTS) 
JOSE ANTONIO MOLERO BOTE REGIDOR (C’s) 
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. Manuel Monfort Pastor, que dóna fe 

de l’acte. 

 

També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. Josep Canal Codina. 

 

Els reunits representen un quòrum d’assistència mínima suficient d’acord amb la llei per 

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

 

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent: 

 

DECRET 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 15-10-
2019 

Òrgan: Secretaria General 
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els 
senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió 
extraordinària que tindrà lloc el proper dimarts 15 d’octubre de 2019, a les 9:10 
hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes 
consignats en el següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 DICTAMENS 
 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
  Servei de Gestió Econòmica 
 
1 Aprovar la formalització de l’operació de préstec d’import màxim 12.721.447,26€ 

que resulta de l’agrupació dels saldos pendents dels préstecs formalitzats abans 
del 31 de desembre de 2018 a càrrec dels mecanismes del Fons de 
Finançament a Entitats Locals.   

 
 

 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i passa a tractar el punt de l’ordre del dia.  
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DICTAMENS 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
Servei de Gestió Econòmica 

 

1 - APROVAR LA FORMALITZACIÓ DE L’OPERACIÓ DE PRÉSTEC 

D’IMPORT MÀXIM 12.721.447,26€ QUE RESULTA DE L’AGRUPACIÓ 

DELS SALDOS PENDENTS DELS PRÉSTECS FORMALITZATS ABANS 

DEL 31 DE DESEMBRE DE 2018 A CÀRREC DELS MECANISMES DEL 

FONS DE FINANÇAMENT A ENTITATS LOCALS.   

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets:  
 
El 14 de març de 2019 la comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics ha 
adoptat un Acord pel què s’aproven entre d’altres la mesura 3 d’agrupació dels préstecs 
formalitzats fins al 31 de desembre de 2018 amb càrrec als compartiments del Fons en 
Liquidació per al finançament dels Pagaments a Proveïdors d’Entitats Locals, del Fons 
d’Ordenació i del Fons d’Impuls Econòmic (en endavant, FFEELL), modificant les condicions 
financeres. Aquesta mesura és de caràcter obligatori i s’aplicarà d’ofici, sent requisit 
l’aprovació de la nova operació pel Ple de la corporació i l’actualització del Pla d’ajust, 
exclusivament pels efectes en la càrrega financera.  
 
En data 9 d’octubre ha sortit publicar en l’Oficina Virtual per a la coordinació financera amb les 
entitats locals (en endavant, OVEL), les condicions financeres de l’operació de préstec que 
resulti de l’agrupació de totes les operacions formalitzades fins al 31 de desembre de 2018 a 
càrrec als mecanismes dels Fons de Finançament a Entitats Locals (FFEELL).  
 
L’import a formalitzar, corresponent al saldo pendent de tots els préstecs formalitzats fins al 31 
de desembre de 2018 a càrrec del FFEELL, és de 12.721.447,26€. L’import definitiu a 
formalitzar podria ser inferior si s’haguessin efectuat amortitzacions fins el dia 10 d’octubre de 
2019.  
 
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció.  
 
Fonaments de Dret:  
 

l què s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLRHL)  

règim local de Catalunya.  
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ases de règim local.  

 

 

ens locals.  

 

 

Per tot el que s’ha exposat el sotasignat proposa al Ple, la resolució dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar la formalització de l’operació de préstec d’import màxim 12.721.447,26€ 
que resulta de l’agrupació dels saldos pendents dels préstecs formalitzats fins al 31 de 
desembre de 2018 a càrrec dels mecanismes de Fons de Finançament a Entitats Locals, i 
amb les següents condicions financeres que han estat publicades en la OVEL 

 

Compartiment  Fons en Liquidació per al finançament dels 
Pagaments a Proveïdors d’Entitats Locals 
(FFPP)  

Import màxim  12.721.447,26€  
Data de la Primera liquidació Interessos  30 de juny de 2020  
Data de la Primera amortització  30 de juny de 2022  
Data de venciment de l’operació  30 de juny de 2028  
Tipus d’Interès  1,049%  

 

SEGON.- Actualitzar el Pla d’Ajust 2013-2023 amb el quadre d’amortització que es desprèn 
dels efectes de la concertació de l’operació de l’apartat anterior. S’adjunta con annex a 
aquesta proposta l’apartat IV “Principals Dades i Ràtios del Pla” del Pla d’Ajust actualitzat amb 
la nova càrrega financera.  
 
TERCER.- Aprovar la modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2019, consistent en 
suplement de crèdit per l’import de la nova operació a concertar:  
 
Partida pressupostària a augmentar:  
310200/011110/91100 Amortit. Préstecs ens fora s.p. 12.721.447,26€  
Projecte: 0111105001  
 
Finançament:  
310200/I00110/91300 Préstecs rebuts a l/t d’ens fora del sector públic 12.721.447,26€  
Projecte: I001105001  
 
QUART.- Exposar al públic la modificació pressupostària, mitjançant la publicació d’un anunci 
en el B.O.P., d’acord amb els què estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Si no es presenten al·legacions durant 
el termini de 15 dies hàbils d’exposició pública, la modificació pressupostària esdevindrà 
definitiva.  
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CINQUÈ.- Comunicar al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya la concertació d’aquesta operació de crèdit a llarg termini.” 
 

 
 

El senyor Alcalde indica que es tracta d’un tema sobrevingut a la hisenda municipal que 

requereix un acord de Ple, per això d’aquesta convocatòria de Ple extraordinari. 

 

Per recordar els continguts tècnics d’aquesta operació té la paraula el Sr. Josep Canal 

Codina, l’Interventor de Fons Municipals, que explica que aquesta formalització de préstecs 

respon a un acord del mes de març de la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos 

Económicos, encara que no ens va arribar la notificació oficial fins el dia 9 d’octubre, que 

consistia en l’agrupació de tots els préstecs que els Ajuntament tinguessin en el sí del 

Programa del Fondo de Entidades Locales per a la financiació dels Ajuntaments.  

En el cas nostre afectava a una sèrie de préstecs, alguns es van concertar en el Marc del 

Fondo de Pago a Proveedores de l’any 202-2013 i d’altres es van anar concertant al llarg dels 

últims anys en el Marc del Fondo de Impulso Económico.  

En el moment que es va fer aquesta operació els saldos pendents, segons el Ministeri, era de 

12,7 milions d’euros. També és cert que aquest import que diu el Ministeri és amb caràcter 

provisional, perquè evidentment el que anem a refinançar és el que es digui realment en el 

moment de la signatura del préstec. Per tant el que aprovem avui, i per això es va convocar 

una Comissió Informativa per explicar-lo, és aprovar les condicions que ja venen marcades, és 

a dir aquests préstecs que ara tenim es convertiran en un nou préstec de 12,7 milions a 

concertar amb una entitat, que no sabem si serà el mateix ICO o a través d’alguna de les 

entitats bancàries del país com fan habitualment. 

Aleshores les condicions d’aquest préstec són un promig de les que teníem, ni perdem ni 

guanyem, des del punt de vista financer. S’agafa la data del préstec més jove que havia, que 

finalitza l’any 2028, amb unes condicions amb un tipus d’interès ponderat als préstecs que 

anem a refinançar de 1,048%. Els que teníem fins ara anaven de l’1,311% al 0,870% . També 

hi haurà 2 anys de carència. Des d’ara fins al mes de juny de l’any 2022 només pagarem 

interessos i de l’any 2022 al 2028 amortitzarem aquest préstec. 

En definitiva el que aprovem és aquesta operació que ens ve forçada amb caràcter obligatori. 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que a 

la Comissió Informativa van votar a favor, perquè pensaven que l’interès estava subvencionat; 

tot  i que l’opinió tècnica és favorable per a l’ajuntament, el nostre vot serà d’abstenció. 
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D’altra banda, no és el moment, però són moments molts durs, hem fet la petició per poder fer 

un Ple extraordinari per fer un posicionament conjunt a l’entorn de la sentència que tant mal fa 

a tota la democràcia i a la societat en general. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 13,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (10), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú Podem 

Mataró (2) i corresponent als membres del grup municipal de 

Ciutadans (1).    

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 4,   corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES.  

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 9:30 hores del matí, el Sr. President aixeca 

la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.  

 

L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
David Bote Paz     Manuel Monfort Pastor 

 

 


