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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL CELEBRAT EL DIA CINC D’ABRIL DE 2017, NÚM. 3  
  
A la Sala de sessions de l’Ajuntament, es reuneixen els membres de la Corporació per 
a tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia del present Ple.  
  
Data i hora d'inici: Dia 5/04/2017 a les 20,30 hores  
Data i hora de finalització: Dia 5/04/2017 a les 20,45 hores  
Lloc de la sessió: Sala de Plens   
  

RELACIÓ D'ASSISTENTS  
  
Alcalde-President  
Sr. Dionís Guiteras i Rubio   
  
Regidors/es  
Sr. Albert Clusella i Vilaseca   
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas   
Sr. Joan Capdevila i Clarà   
Sr.Marc Pardo i Picañol   
Sr. Martí Padrisa i Prieto  
Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal  
Sra. Anna Roca i Querol  
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans   
Sra. Montserrat Girbau i Passarell  
Sra. Rosalia Membrive i Serra  
  
Excusen la seva absència  
Sra. Núria Reynés i Molist  
Sra. Mireia Cañas i Soler  
  
Secretària accidental de la Corporació  
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà  
  

  
O R D R E   D E L   D I A  

  
  
1. RATIFICACIÓ I DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA 

SESSIÓ.  
  
2. PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE LA CORPORACIÓ D’APROVACIÓ DE LA 

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DEL PRÉSTEC FORMALITZAT AMB EL 
FONS PER AL FINANÇAMENT DELS PAGAMENTS A PROVEÏDORS.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  
  
Verificada l’existència de quòrum exigible per a la seva vàlida constitució, d’acord amb 
l’establert a l’art. 98.c) del DL 2/2003 de 28 d’abril de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la 
sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.  
  
  
1. RATIFICACIÓ I DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA 

SESSIÓ  
  
L'article 46.2.b de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 
l’article 79 del RD 2568/1986 de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, i l’article 98.b) del 
DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, estableixen que, les sessions extraordinàries que hagin estat 
convocades amb caràcter urgent, hauran de ser ratificades pel Ple.  
  
La urgència està motivada pel fet que la sol·licitud per acollir-se a l’ampliació del 
període de carència i amortització dels préstecs, formalitzats amb l’anomenat 
actualment Fons en liquidació, pel finançament dels pagaments a proveïdors i amb el 
Fons d’Ordenació entre 2012 i 2016, finalitza el proper dia 7 d’abril de 2017 i que la 
data de resolució és del dia 29 de març de 2017, i la notificació del dia següent, el que 
la va fer impossible que figurés a l’Ordre del dia del Ple Ordinari del dia 29 de març de 
2017.  
  
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels onze regidors assistents 
dels tretze que formen el consistori, amb vuit vots a favor del grup municipal Ara Moià 
i tres vots a favor del grup municipal Convergència i Unió, acorda declarar, ratificar i 
aprovar la urgència de la convocatòria de la sessió plenària.  
  
  
2. PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE LA CORPORACIÓ D’APROVACIÓ DE LA 

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DEL PRÉSTEC FORMALITZAT AMB EL 
FONS PER AL FINANÇAMENT DELS PAGAMENTS A PROVEÏDORS.  

  
Antecedents  
  
El Ple de la Corporació en data disset de març de 2015 va aprovar el Pla d'Ajust, el 
contingut del qual complia amb els requisits previstos en el Reial Decret Llei 4/2012, 
de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions d'informació i procediments 
necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors de 
les entitats locals, i els compromisos declarats per l'Entitat local.  
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Així mateix, va aprovar la sol·licitud al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 
d’autorització per a la formalització d'una operació de crèdit per l'import dels deutes 
pendents de compensar a data u de maig de 2015 mitjançant retencions en la 
participació en tributs de l'Estat amb el Fons per al Finançament de Pagament a 
Proveïdors 2, per un import màxim de set milions quatre-cents dos mil tres-cents vinti-
cinc amb trenta-un cèntims d’euro (7.402.325,31 euros), deute a u de gener de dos 
mil quinze.  
  
Per resolució d'onze de maig de 2015, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Púbiques 
va aprovar la formalització a l'Ajuntament de Moià d'un préstec al Fons per al 
Finançament a les Entitats Locals, constituït mitjançant el Reial decret Llei 17/2014, de 
16 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les Comunitats Autònomes i 
Entitats Locals i unes altres de caràcter econòmic.  
  
Conseqüència de l'acord anterior en data quinze de juny de 2015 l'Institut de Crèdit 
Oficial en representació de l'Administració General de l'Estat amb càrrec al Fons per al 
Finançament a entitats locals, va signar amb l'Ajuntament de Moià un préstec 
mitjançant el Banc Popular Español d'import de set milions tres-cents vint mil sis-cents 
trenta-set amb noranta-un cèntims d'euro (7.320.637,91 euros).  
  
Amb data 2 de març de 2017 es va aprovar per la Comissió Delegada del Govern per a 
Assumptes Econòmics un Acord pel qual s'autoritzava la modificació de les condicions 
financeres que serien aplicable a determinats Ajuntaments que, per la seva situació 
financera i els seus problemes de liquiditat, presenten dificultats per afrontar el 
compliment del calendari de venciments dels préstecs formalitzats fins al 2016 amb 
càrrec al Fons d'Ordenació i al Fons en liquidació per al Finançament dels Pagaments a 
Proveïdors d'Entitats Locals. La modificació de les condicions financeres consistirà en 
un període de carència addicional per a l'amortització de principal de tres anys, 
augmentant així mateix en aquest mateix període el termini d'amortització que 
tinguessin de les operacions de préstec formalitzades entre 2012 i 2016 amb càrrec als 
Fons abans citats, mantenint-se els tipus d'interès que estiguessin fixats i que 
s'estiguessin aplicant.  
  
Per Resolució de 29 de març de 2017 de la Secretaria General de Finançament 
Autonòmic i Local es va comunicar la publicació de la relació d'ajuntaments que poden 
acollir-se a l'ampliació del període de carència i d'amortització dels préstecs 
formalitzats amb l'ara Fons en liquidació per al Finançament dels Pagaments a 
Proveïdors i amb el Fons d'Ordenació fins a 2016, així com el procediment de gestió 
que s'ha de desenvolupar per a l'aplicació d'aquesta mesura.  
  
L'Ajuntament de Moià es troba dins de l'àmbit subjectiu de l'article 39.1.a) del Reial 
decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, sent susceptible d'acollir-se a les condicions 
anteriorment relacionades.  
  
Fonaments de dret  
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Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions 
d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament del 
pagament a proveïdors de les entitats locals.  
  
Reial decret Llei 17/2014, de 16 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera 
de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals i unes altres de caràcter econòmic.  
  
Resolució de 29 de març de 2017 de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i 
Local.  
  
En compliment de l'article 52 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'aprovació o 
modificació d'un préstec correspon al Ple de la Corporació.  
  
Tenint en compte els fonaments de dret a dalt expressats, es proposa al Ple l'adopció 
dels següents  
  
ACORDS   
  
PRIMER. SOL·LICITAR la inclusió de l'Ajuntament de Moià a acollir-se a l'ampliació del 
període de carència i d'amortització del préstec formalitzat amb el Fons per al 
finançament dels pagaments a proveïdors, mantenint-se els tipus d'interès actualment 
fixats.  
  
SEGON. CONFIRMAR l’aplicació del pla d’ajust aprovat per la Corporació el passat 
disset de març de 2015, especialment en allò relatiu als imports màxims de deute 
previst.  
  
TERCER. ACCEPTAR el compromís d’imposar les mesures que pogués establir el 
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en el cas que s’apreciï incompliment o risc 
d’incompliment del pla d’ajust.  
  
QUART. COMUNICAR a l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats 
Locals l’adopció dels presents acords.  
  
CINQUÈ. FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’Alcalde-President 
per a la formalització dels presents acords.  
  
  
Sr. Lluís Solé, interventor.- És un tema molt tècnic. El “Ministerio” ofereix la 
possibilitat d’allargar tres anys la carència, de forma que l’amortització es traslladaria 
tres anys. Això és positiu. Hi ha un tipus interessant del préstec. Això permet que 
l’Ajuntament de Moià no estaria subjecte a  tanta variabilitat de tipus d’interès. Un 
altre motiu, de fa molts anys, hi ha moltes restriccions a nivell pressupostari perquè 
s’ha de fer un esforç enorme pel retorn del deute. Aquesta possibilitat significa que 
s’obre una porta per aquestes necessitats que  no s’han pogut atendre, sempre i quan 
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siguin financerament sostenibles, no comportin més despesa i puguin arreglar algun 
tema estructural. Si no es pogués realitzar d’aquesta manera, una possibilitat que 
contemplava el préstec era  fer amortitzacions anticipades. Si no hi ha res a perdre, 
perquè tenim una xarxa, hi ha una oportunitat de guanyar, les condicions són 
favorables i tècnicament s’estima que és positiu, ha de ser amb aquesta situació.  
  
Sr. Alcalde.- La valoració de l’equip de govern és que és una oportunitat per guanyar 
temps. Que no ens lliga més enllà; que si volem seguir fent amortitzacions anticipades 
es poden fer. Però la gran avantatge que representa aquesta manera de fer, que hem 
fet els darrers anys, d’amortitzar més per intentar suavitzar i que tinguem uns 
pressupostos amb una certa visió d’estabilitat del què és el que tenim disponible, 
mentre tinguem els mateixos ingressos, permetrà que els propers consistoris puguin 
tenir un marge de maniobra, que encara ho facilita més.  Només són avantatges, no 
ens lliga cap condicionament que ens pugui perjudicar en el futur. Anar amb aquesta 
tranquil·litat ens permetrà a tots poder seguir treballant per Moià de manera molt més 
pausada i no tant forçada.   
  
Sra. Maria Tarter.- Nosaltres teníem dubtes en relació als tres anys de carència, què 
passava si el termini s’allargava. Si passàvem del 2025 al 2028. L’interventor, abans, 
ens ha dit que sí. Entenem que aquesta carència l’hem d’utilitzar bé. A més, aquesta 
carència l’hem de fer servir per amortitzar els crèdits que no són tan avantatjosos, que 
no tenen aquest tipus d’interès. Ho veiem positiu. L’interventor ens ha colat, en l’acord 
segon, una ”coletilla”: “especialment en allò relatiu als imports màxims de deute 
previst”. Per tant, ens està marcant el límit. Hi veiem avantatges i hi donem suport. A 
part, tenim diferents temes complicats, com el tema de MoiàFutur que ens pot caure 
en qualsevol moment i per tant, ho veiem positiu, i perquè el 2018 no sigui tan dur 
com quan vam aprovar el pla d’ajust el 2015. Tots teníem apuntat que el 2018 seria de 
risc. Hi donarem suport.  
  
  
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels onze regidors assistents 
dels tretze que formen el consistori, amb vuit vots a favor del grup municipal Ara Moià 
i tres vots a favor del grup municipal Convergència i Unió, aprova la present proposta.  
  
  
El President aixeca la sessió de la qual com a secretària accidental estenc aquesta acta. 
En dono fe.  
  


