ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
REALITZAT EL DIA 24 DE MAIG DE 2009, Núm. 5/2010.

ASSISTENTS:
Alcalde:
Regidors:

Illm. Sr. Rafael Ros i Penedo del Grup Municipal de CIU
Sr. Manel Álvarez i Herrera del Grup Municipal de CIU
Sr. Santiago Raymi Fortuny del Grup Municipal de CIU
Sra. Marta Pujol i Armengol del Grup Municipal de CIU
Sra. Montserrat Ametller i Viñamata del Grup Municipal de CiU
Sr. Jordi Fortí i Gurgui del Grup Municipal de CIU
Sr. Albert Gil i Gutiérrez del Grup Municipal d’ERC

A la Roca del Vallès, essent les 23 hores i 50 minuts del dia indicat a
l’encapçalament, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, sota la
presidència de l’Illm. Sr. Alcalde, Rafael Ros i Penedo, i l’assistència dels Srs.
regidors assenyalats més amunt, assistits pel que sotasigna secretari accidental,
Robert Roca Parés, prèvia comprovació del quòrum legal necessari del
nombre de membres que formen la Corporació municipal, amb l’assistència
de la interventora accidental, Anna Moreno Castells, es procedeix a la
realització de la Sessió Plenària Extraordinària i urgent, prèvia convocatòria per
al dia d’avui a les 23 hores i 45 minuts.
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió amb l’absència dels regidors Sr. Jordi Font Riu, el
qual va rebre la convocatòria a les 23 hores i 35 minuts i el Sr. Julio Caña
Fernández, el qual la va rebre a les 00:00 h, la Sra. Carmen Las Heras Cisneros,
la qual la va rebre a les 23:50 h i la Sra. Caterina Palma Rovira, la qual la va
rebre a les 00:03 h; és a dir, un cop començada la sessió plenària i els Srs.
Miquel Estapé Valls i Carles Fernández Pérez, els quals no la van rebre.
Abans de donar inici a la celebració del ple extraordinari i urgent, s’adverteix
per part del Secretari accidental, al president del Ple que no s’ha pogut
convocar a temps a la totalitat dels membres del ple i, per tant, això suposa
una irregularitat formal i que el present ple pot ser impugnat.
Tot seguit, es passa a conèixer els punts de l’ordre del dia indicats a la
convocatòria:
ORDRE DEL DIA

A) Ratificació del caràcter d’urgència del ple.
B) Aprovació inicial la modificació de crèdit 7/210 sota la modalitat de
suplement de crèdit
C) Concertació d’una operació de crèdit per un import de 1.050.000 euros
per al finançament de diverses inversions de la modificació 07/2010
D) Concertar una operació de crèdit per un import de 150.000 euros per al
finançament de l’obertura del carrer Sant Sadurní de l’annex
d’inversions del Pressupost de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a
l‘any 2010.

A) Ratificació del caràcter d’urgència del ple.
Per l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 46.2 b) de la llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 98. b) del
Decret Legislatiu 2/ 2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya i l’article 79 del ROF se sotmet a
votació de la Sessió Plenària la ratificació de caràcter urgent de la
convocatòria de la present sessió, la qual resta aprovada per unanimitat dels
assistents a la sessió, acordant-se la ratificació del caràcter urgent de la sessió.
B) Aprovació inicial la modificació de crèdit 7/210 sota la modalitat de
suplement de crèdit.
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació la proposta, que resta
aprovat per unanimitat, el text de la qual, literalment, diu:
“ATÈS que d’acord amb l’article 35 del RD 500/90 l’Ajuntament de La Roca del
Vallès ha d’assignar crèdit per a la realització de despeses específiques i
determinades que no poden demorar-se fins a l’any 2011 i per a les quals el
crèdit previst resulta inexistent o insuficient i no és objecte d’ampliació.
ATÈS que els suplements de crèdit es regulen al RD Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i al Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol 1r, Títol
IV, en matèria de Pressupostos.
ATÈS que d’acord amb l’article 36 del RD 500/90, aquestes modificacions
poden finançar-se, entre d’altres, mitjançant operacions de crèdit per a
despeses d’inversions.
ATÈS que l’article 37 del RD 500/90, aquests expedients han de ser incoats per
ordre de l’Alcalde, havent-se d’acompanyar d’una memòria justificativa de la
necessitat de la mesura.
És per tot això que el l’alcalde-president proposa al Ple de la Corporació
l’adopció el següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 7/2010 sota la modalitat
de Suplement de finançada amb operació de crèdits amb el següent detall:
Partides suplementades:
Partida
05 330 63200
08 321 62200
02 155 61900
01 920 62201

Denominació
Condicionament Centre Cívic Santa Agnès
Escola Bressol La Torreta
Pacificació viària C/ Catalunya
Condicionament edificis municipals

Import
104.321,00
167.279,00
200.000,00
153.600,00

01 920 63201
02 169 61902
01 920 63600
02 169 60000
06 155 61904

Edificis i altres construccions generals
Millora de l'espai públic
Equips per a processos d'informació
Adquisició zones verdes
Pla de millora de carrers

20.000,00
25.000,00
20.000,00
275.000,00
84.800,00

Finançament:
Partida Denominació
Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector
91100 públic

Import
1.050.000,00

SEGON .- Publicar el present acord al B.O.P, per al tràmit d’informació pública,
exposar durant un període de 15 dies, d’acord amb el que disposa l’article 169
del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals. En el supòsit de no produir-se reclamacions
en el termini esmentat, l’acord de modificació del Pressupost de l’exercici 2010,
s’entendrà definitivament aprovat per aquesta Corporació.
TERCER .- Facultar al Sr. Alcalde - President, tant àmpliament com en Dret sigui
possible per a les signatures dels documents necessaris per l’execució d’aquest
acord.”
C) Concertació d’una operació de crèdit per un import de 1.050.000 euros
per al finançament de diverses inversions de la modificació 07/2010.
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació la proposta, que resta
aprovat per unanimitat, el text de la qual, literalment, diu:
“ATESA la modificació de crèdits 07/2010 de suplements de crèdits incorpora a
l’Annex d’Inversions del Pressupost de l’Ajuntament de La Roca del Vallès un
seguit d’Inversions que es financen total o parcialment mitjançant la
concertació d’operacions de crèdit.

ATÈS que és voluntat d’aquest Ajuntament executar, si s’escau, les inversions
finançades amb operacions de crèdit per un import de 1.050.000,00 euros.

ATÈS que l’article 49 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que per al
finançament de les seves inversions, les Entitats Locals podran acudir al crèdit
públic o privat, a llarg termini, en qualsevol de les seves formes, podent-se
instrumentar, entre d’altres, amb la contractació de préstecs.
ATÈS que d’acord amb l’article 52 del esmentat Text Refós la concertació
operació haurà d’acordar-se previ informe de la Intervenció, en què
s’analitzarà, especialment, la capacitat de l’Entitat Local per fer front en el
temps, a les obligacions que d’aquelles es derivin per a la mateixa.

ATÈS que aquest mateix precepte estableix que els Presidents de les Entitats
Locals podran concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes al
Pressupost, quin import acumulat, dintre de cada exercici econòmic, no superi
el 10% dels recursos de caràcter ordinari previstos al Pressupost i que, un cop
superat aquest límit, l’aprovació correspondrà al Ple de la Corporació Local.
Es per tot això que l’alcalde-president proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents ACORDS :
PRIMER.- Concertar una operació de crèdit per un import de 1.050.000,00 euros
per al finançament de les diverses inversions de la modificació 07/2010 de
suplements de crèdits que incorpora noves inversions a l’Annex d’Inversions del
Pressupost de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2010.
SEGON.- Concertar l’operació de crèdit amb l’entitat que presenti millor oferta,
establint com a màxim les següents condicions:
•
•
•
•
•
•
•
•

Import: 1.0
50.000,00 euros
Modalitat: Préstec
Termini d’amortització: 120 mesos (10 anys)
Tipus d’interès: Euribor trimestral (mitjana mensual) + 3
Periodicitat: trimestral.
Revisió d’interessos trimestral.
Comissions d’obertura: 0,5%

TERCER.- Autoritzar l’alcalde per subscriure la documentació que resulti
necessària per a l’efectivitat dels anteriors acords.
QUART.- Comunicar al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat
de Catalunya la concertació d’aquesta operació..”
D) Concertar una operació de crèdit per un import de 150.000 euros per al
finançament de l’obertura del carrer Sant Sadurní de l’annex d’inversions
del Pressupost de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l‘any 2010.
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació la proposta, que resta
aprovat per unanimitat, el text de la qual, literalment, diu:
“ATÈS que a l’Annex d’Inversions del Pressupost de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès hi ha un seguit d’Inversions que es financen total o parcialment
mitjançant la concertació d’operacions de crèdit.

ATÈS que és voluntat d’aquest Ajuntament executar, si s’escau, pròximament
aprovar inversions finançades amb operacions de crèdit per un import de
150.000,00 euros.

ATÈS que l’article 49 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que per al

finançament de les seves inversions, les Entitats Locals podran acudir al crèdit
públic o privat, a llarg termini, en qualsevol de les seves formes, podent-se
instrumentar, entre d’altres, amb la contractació de préstecs.
ATÈS que d’acord amb l’article 52 del esmentat Text Refós la concertació
operació haurà d’acordar-se previ informe de la Intervenció, en què
s’analitzarà, especialment, la capacitat de l’Entitat Local per fer front en el
temps, a les obligacions que d’aquelles es derivin per a la mateixa.
ATÈS que aquest mateix precepte estableix que els Presidents de les Entitats
Locals podran concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes al
Pressupost, quin import acumulat, dintre de cada exercici econòmic, no superi
el 10% dels recursos de caràcter ordinari previstos al Pressupost i que, un cop
superat aquest límit, l’aprovació correspondrà al Ple de la Corporació Local.
Es per tot això que l’alcalde-president proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents ACORDS :
PRIMER.- Concertar una operació de crèdit per un import de 150.000,00 euros
per al finançament de l’ Obertura del carrer Sant Sadurní de l’Annex
d’Inversions del Pressupost de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any
2010.
SEGON.- Concertar l’operació de crèdit amb l’entitat que presenti millor oferta,
establint com a màxim les següents condicions:
•
•
•
•
•
•
•

Import: 150.000,00 euros
Modalitat: Préstec
Termini d’amortització: 120 mesos (10 anys)
Tipus d’interès: Euribor trimestral (mitjana mensual) + 3
Periodicitat: trimestral.
Revisió d’interessos trimestral.
Comissions d’obertura: 0,5%

TERCER.- Autoritzar l’alcalde per subscriure la documentació que resulti
necessària per a l’efectivitat dels anteriors acords.
QUART.- Comunicar al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat
de Catalunya la concertació d’aquesta operació”
I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la
convocatòria, el president aixeca la sessió, essent les 23 hores i 55 minuts del
dia indicat en l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.

EL PRESIDENT,

EL SECRETARI ACCIDENTAL,

