
 

 

ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

EN DATA 16 DE JUNY DEL 2014  

 

Identificació de la sessió 

Núm.: 03 Extraordinària 

Caràcter: Extraordinària  

Data: 16 de juny del 2014  

Horari: 20h-20h 06’ 

Lloc: Sala Cultural de la Casa Consistorial de Caldes d’Estrac 

 

Assistents:   

Sr. Joaquim Arnó Porras, Alcalde (CIU) 

Sr. Francesc García Cuyàs (CIU) 

Sr. Marcos Blázquez García  (CIU) 

Sra. Elisabeth Segura Gubern  (CIU) 

Sr. Àngel Rusiñol Esteban (CIU) 

 

Sr. Miquel González Monforte (PSC) 

Sr. Joan Andreu Baró Viaplana (PSC) 

Sra. Àngels Masíssimo (PSC) 

Sr. Pere Claver Montells (PSC) 

 

Presenta excuses: 

Sr. José Ramón Riesco Alvarez (PSC) 

 

Secretari: 

Sr. Òscar Campos Planes 

 

 

1. APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE DETERMINADES 
CONDICIONS FINANCERES DE LES OPERACIONS D'ENDEUTAMENT 
SUBSCRITES A CÀRREC DEL MECANISME DE FINANÇAMENT PER AL 
PAGAMENT A PROVEÏDORS DE LES ENTITATS LOCALS 

 

“””” 
1 . Davant la situació dels autònoms i empreses proveïdores d'Entitats Locals que es 
trobaven amb un greu problema per liquidar els seus drets de cobrament es va aprovar 
el Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, en els articles 8 a 10 es va preveure 
l'establiment per la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics dels 
mecanismes financers necessaris per satisfer el pagament de factures pendents per les 
entitats locals a proveïdors. 
 
2 . La Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, en la reunió del dia 
1 de març de 2012, va aprovar l'Acord per a la posada en marxa del citat mecanisme de 
finançament en la seva aplicació a les entitats locals. Publicant les característiques 
essencials de les operacions de préstec que es formalitzessin per les entitats locals 
mitjançant Ordre PRE/773/2012, de 16 d'abril ( BOE de 17 d'abril ). 
 



 

3 . Així mateix, es va habilitar una segona fase del mecanisme esmentat mitjançant el 
Reial decret llei 4 /2013, de 22 de febrer, aprovant la Comissió Delegada del Govern per 
a Assumptes Econòmics, en la reunió del dia 18 de juliol de 2013, les característiques 
de les operacions de préstecs a subscriure amb entitats locals en aquesta fase, les quals 
van ser publicades mitjançant ordre PRE/2090/2013, de 7 de novembre ( BOE de 14 de 
novembre ). 
 
4 . Entre aquelles condicions, en ambdues fases, s'establia un període màxim 
d'amortització de 10 anys amb 2 anys de carència en l'amortització del principal. Pel que 
fa al tipus d'interès per a les entitats locals prestatàries, en la primera fase es va definir 
l'equivalent al cost de finançament del Tresor públic als terminis assenyalats més un 
marge màxim de 115 punts bàsics a què s'afegia un marge d'intermediació d'un màxim 
de 30 punts bàsics. Inicialment va quedar establert en euríbor a 3 mesos més 525 punts 
bàsics. A la segona fase es va identificar amb el cost de finançament del prestador més 
un marge màxim de 100 punts bàsics, existint la possibilitat de revisar aquest marge 
amb caràcter trimestral. Inicialment, va quedar establert en Euríbor a 3 mesos més 395 
punts bàsics. 
 
5 . Determinades entitats locals vénen presentant desequilibris financers estructurals 
que van motivar l'aprovació de mesures extraordinàries de suport recollides en el títol II 
del Reial decret llei 8 /2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de 
les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers. En 
el cas de municipis amb desequilibris financers i amb un elevat endeutament derivat 
d'aquella fase primera del mecanisme de pagaments a proveïdors necessitarien 
l'aplicació d'una ampliació del període d'amortització i del de carència inicialment 
establerts. 
 
6 . Aquest Acord contribuirà a seguir enfortint el compliment, per part de les entitats 
locals, de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, pel que fa tant als objectius d'estabilitat pressupostària i de 
deute, com a la regla de despesa i la reducció del període mitjà de pagament als 
proveïdors. 
 
7 . Aquest Acord dóna continuïtat a l'aplicació de l'esmentada Llei orgànica , contribuint 
també a millorar l'operativitat de les entitats locals en la prestació dels serveis públics 
fonamentals, alhora que es manté l'estricte compliment dels principis d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. Amb el compliment d'aquests principis, vénen 
estant compromeses les entitats locals com així es manifesta en el compliment de 
l'objectiu d'estabilitat pressupostària en els dos últims anys, 2012 i 2013, amb la 
generació de sengles superàvits del subsector corporacions locals, havent-se situat al 
últim exercici en el 0,41% del PIB nacional. 
 
8 . D'altra banda, en relació amb el mecanisme de pagaments a proveïdors, tant en la 
segona fase abans esmentada com a la tercera fase que s'ha desenvolupat l'any 2013, 
van resultar d'aplicació tipus d'interès inferiors al fixat en la primera fase, com a 
conseqüència de la reducció del diferencial sobre l'Euribor a 3 mesos. 
 
9 . En conseqüència, procedeix modificar el tipus d'interès aplicable i el termini 
d'amortització, inclós el període de carència, a les operacions de préstec concertades 
amb càrrec al mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors de conformitat 
amb els següents termes. 
 
10 . Per tot això, a proposta conjunta dels ministres d'Hisenda i Administracions 
Públiques i d'Economia i Competitivitat, la Comissió Delegada del Govern per a 
Assumptes Econòmics en la reunió del dia 24 abril 2014 acorda la modificació de 



 

determinades condicions financeres de les operacions d'endeutament subscrites a 
càrrec del mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats 
locals, les principals característiques financeres són les següents: 
 
A l'empara del que disposa l'article 52 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 , es proposa al 
Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER 
Aprovar la sol•licitud d'ampliació del període de carència en un any, però no la del 
període d'amortització, amb una reducció intermitja del diferencial aplicable sobre 
Euríbor a 3 mesos . 
 
SEGON 
S'acorda el compromís d'adhesió al punt general d'entrada de factures electròniques de 
l'Administració General de l'Estat ( FACE ), a partir de l'endemà que es publiqui l'ordre 
del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques mitjançant la qual es regularan les 
condicions tècniques i funcionals que ha de complir el punt general de factures 
electròniques. Aquest Ajuntament podrà donar compliment a aquesta obligació 
mitjançant la sol•licitud del servei e.FACT de factura electrònica de les administracions 
catalanes, un cop estiguin resoltes les qüestions jurídiques i tecnològiques relatives a la 
seva integració i interoperatibilitat amb la plataforma FACE de l’ AGE. 
 
TERCER 
S'acorda l'adhesió a la plataforma “Emprende en 3” per a impulsar i agilitar els tràmits 
per a l'inici de l'activitat empresarial. Aquest Ajuntament podrà donar compliment a 
aquesta obligació, mitjançant la sol•licitud del Servei de 'Tramitació d'Activitats 
empresarials en el món local ( finestreta única empresarial ) ' impulsat pel Consorci AOC 
, la Generalitat de Catalunya i les administracions locals catalanes, quan s'hagin resolt 
les qüestions jurídiques i tecnològiques perquè aquesta iniciativa inclogui els Serveis 
“Emprende en 3”. 
 
QUART 
S'acorda el compromís de substitució immediata d'un mínim del 30% de les vigents 
autoritzacions i llicències d'inici d'activitat econòmica per declaracions responsables o 
comunicacions prèvies, mitjançant l'aprovació en breu de les ordenances tipus 
d'intervenció municipal ambiental de seguretat i salut pública, i d'intervenció municipal 
en espectacles públics i activitats recreatives, desenvolupades per la Diputació de 
Barcelona i impulsades pel Consorci AOC. Aquestes ordenances tipus estan adaptades 
a la Directiva de Serveis, la Llei 20/ 2013 de Garantia de la Unitat de Mercat i la 
normativa específica de la Comunitat de Catalunya i impliquen el compliment de les 
simplificació de més del 30% de les autoritzacions i llicències d’ inici d'activitats a règims 
de declaració de responsables o de comunicació prèvia. 
 
CINQUÈ 
Facultar al Sr. Alcalde per signar tota aquella documentació que sigui necessària. 
 
SISÈ 
Traslladar el present acord al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i al 
Departament de Tresoreria - Intervenció . 
 
No obstant això, el Ple municipal, amb superior criteri, acordarà el que consideri més 
adient . 



 

 
A Caldes d'Estrac, el 3 juny 2014””””” 

 

Alcalde: Bé, donem pas al ple extraordinari del dia d’avui, dijous 12 de juny, perdó, 

dilluns 16 de juny del 2014. El primer punt de l’odre del dia seria l’aprovació de la 

sol·licitud de modificació de determinades condicions financeres de les 

operacions d'endeutament subscrites a càrrec del mecanisme de finançament 

per al pagament a proveïdors de les entitats locals. Resumint, el plan Rajoy de 

l’any 2012. En definitiva, el que representa el que anem a aprovar avui seria una 

millora en les condicions que es van atorgar el 2012, que ve a ser un any més 

de carència i una reducció de 131 punts bàsics sobre el finançament inicial. Per 

tant, seria un EURIBOR a 3 mesos d’una reducció de 131 sobre 394 punts, per 

tant, ens quedaria en un 394 entenc, i un any més de carència. Se’ls va explicar 

en les comissions informatives, si hi ha algun dubte... tenim el tresorer-

interventor que ens pot donar les aclaracions necessàries. Té la paraula  

 

Miquel González: El nostre vot serà afirmatiu, lo que sí que demanem és que pel 

pressupost del 2015, si s’havia de preparar una partida per pagar aquesta lletra 

d’aquest préstec, que aquesta partida es destini per abaixar deute, sap que aquesta 

és una de les nostres obsessions, el tema del deute d’aquest poble, i per tant, que 

es prevegi la quota que s’havia de pagar per la baixada de deute directament.  

Recordar que som el segon poble del Maresme, després de Santa Susanna, Santa 

Susanna té un deute no disparat sinó fora de mides, i per tant, baixar el deute és 

una de les nostres obsessions econòmicament, i per tant, demanem que en el 

pressupost 2015 aquesta partida es pugui reflectir perquè econòmicament seria més 

viable.  

 

Alcalde: Bé, es tindrà en compte, el que sí, el que està clar és que per rebaixar el 

deute la previsió d’aquest govern és cobrar els morosos que tenim, i una vegada 

cobrats no tan sols podem rebaixar-lo sinó que podem fins i tot eliminar la totalitat 

d’aquest pla, però ho tindrem en compte, moltes gràcies. Per tant, quedaria aprovat 

per unanimitat.  

 
2. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013 
 

 

“””””9.3. ACORD D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

EXERCICI 2013 

 
 

1. Atès el que disposen els articles 191, 192 i 193 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora 
d’Hisendes Locals i els articles 89, 90 i 91 del RD 500/1990 del Reglament 
Pressupostari.  

 
2. Vist l’Informe emès per la intervenció municipal.  

 



 

A l’empara d’allò que disposa l’article 54 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, es 
proposa a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
PRIMER 
 
 Aprovar la liquidació del Pressupost Municipal únic de l’exercici 2013 segons el detall 
següent:  
 
Pressupost d’ingressos  
                                                                                              Drets reconeguts nets (euros) 
 
Cap. 1     Impostos directes 
Cap. 2     Impostos indirectes 
Cap. 3     Taxes i altres ingressos 
Cap. 4     Transferències corrents 
Cap. 5     Ingressos patrimonials 
Cap. 6     Alienació d’inversions reals 
Cap. 7     Transferències de capital 
Cap. 8     Actius financers 
Cap. 9     Passius financers 

1.913.930,16 
8.524,28 

931.888,57 
744.168,14 
677.652,06 

0,00 
314.241,00 

0,00 
0,00 

TOTAL 4.590.404,33 
                                                                                                              
 
Pressupost de despeses  
                                                                                         Obligacions reconegudes (euros) 
 
Cap. 1   Despeses de personal  
Cap. 2   Desp. en béns corrents i serveis  
Cap. 3   Despeses financeres 
Cap. 4   Transferències corrents 
Cap. 6   Inversions reals 
Cap. 7   Transferències de capital                                                  
Cap. 8   Actius financers 
Cap. 9   Passius financers 

1.669.146,69 
1.477.146,20 

137.961,39 
194.707,78 

         415.946,23 
0,00 

 0,00 
200.737,49 

 
TOTAL 4.095.648,78 

 
                                                                                                                              
Resultat pressupostari (euros) 
 
Drets reconeguts nets 
Obligacions reconegudes netes 
Resultat pressupostari 
Desv.positives finançament  
Desv.negatives finançament 
Desp. Finanç. amb romanent tres. 
Resultat pressupostari ajustat  

4.590.404,33 
4.095.648,78 

496.755,55 
135.113,95 
146.370,59 

0,00 
506.012,19 

  
 
Romanent líquid tresoreria  (euros)                     
 
Rom. de tresoreria total 
Rom. Amb finançament afectat  
Rom. Per a despeses generals 

1.604.517,92 
137.079,50 

1.182.328,27 



 

 
 
SEGON 
Dona compte del present acord a la següent sessió ordinària del Ple municipal. 
 
TERCER 
Publicar el present acord al BOPB i DOGC per a general coneixement. 
 
 
Tanmateix, la Junta de Govern Local, amb superior criteri, acordarà el que consideri 
més adient.  
 
A Caldes d’Estrac, el 24 de febrer de 2014””””” 

 

Alcalde: Segon punt de l’ordre del dia, seria donar compte de la liquidació del 

pressupost del 2013, que no cal votar, és donar compte,  va ser aprovat per junta 

de govern de 24 de febrer de 2014 i donem compte amb un total de resultat 

pressupostari ajustat de 506.012,19€, per tant, un romanent de tresoreria per 

despeses generals d’1.182.328,27€. Al ser positiu no es tenia que aprovar per 

plenari, però en donem compte en aquest moment i per tant, si volen fer algun 

comentari al respecte... té la paraula   

 

Miquel González: Continuo una mica en la mateixa línia que al primer punt, tot lo 

que es pugui reduir, ja sabem que hi han molts morosos, entre ells la Generalitat de 

Catalunya que possiblement apart del Colón siguin dels primers deutors d’aquest 

Ajuntament, per tant, cobrar lo màxim possible i segon, reduir aquest deute que ens 

impedeix qualsevol tipus d’inversió, qualsevol tipus de moviment i sobretot, ens 

empitjora el tema de tresoreria. 

 

Alcalde: És una de les prioritats d’aquest govern, moltes gràcies. 

 

 

3. APROVACIÓ DE LES XIFRES DEL PADRÓ D'HABITANTS A 1 DE GENER 
DE 2014 

 

“””””Vist el Padró municipal d’Habitants d’aquest Ajuntament a 1 de gener de 2014, 

conseqüència de variacions per altes, baixes i modificacions ocorregudes durant 

l’exercici de 2013 al padró. 

 
Vista la Resolució de 16 de desembre de 2003, de procediment d’obtenció de la 
proposta de xifres oficials de població. 
 
Atès que el nombre d’habitants d’aquest municipi a 1 de gener de 2014 és el següent: 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de prendre el següent  
 
 
 
 
 



 

 
ACORD: 
 
PRIMER: Aprovació de la XIFRA DE POBLACIO A 1-1-14   2738 
Homes          1314 
Dones          1424 
 
SEGON: Exposar al públic al tauler d’anuncis d‘aquest Ajuntament, per a general 
coneixement. 
 
No obstant, el Ple municipal, amb superior criteri, decidirà el que cregui més adient. 
 
 
 
Caldes d’Estrac, 4 de juny de 2014””””””” 

 

Alcalde: Punt de l’ordre del dia seria l’aprovació de les xifres del padró d’habitants 

a 1 de gener de 2014, que venen a ser un total de 2.738 habitants, dividits entre 

1.314 homes i 1.424 dones. Es procedeix a la seva votació. En definitiva, no és més 

que donar a conèixer les xifres de l’INE. Té la paraula 

 

Miquel González: Sí, sí, a favor 

 

Alcalde: Era perquè altres vegades potser no s’havia entès això. Bé, moltes gràcies. 

Queda aprovat per unanimitat 

 

 
4. APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER AL 2015 
 

“”””” 

1. Com cada any és necessari fixar les dues festes locals per tal de confeccionar el 
calendari laboral per al proper any 2015. 
 

2. D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors que indica que de les 
catorze festes laborals, dues tindran caràcter local. Es proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següent 

 
 
ACORD 
 
PRIMER 
Fixar per a l’any 2015 les dues festes locals següents: 
 

-8 de setembre de 2015 (dimarts) 
-14 de desembre de 2015 (dilluns) 

 
SEGON 
Comunicar aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Tanmateix, el Ple municipal, amb superior criteri, acordarà el que consideri més adient.  
 
A Caldes d’Estrac, el 4 de juny de 2014”””””” 



 

 

Alcalde: Aprovaríem el calendari de festes locals per al 2015. Les dates de festes 

locals són dues, que és el 8 de setembre Festa Major i 13 de desembre Santa Llúcia, 

Festa Major petita. Com va siguent habitual, quan una d’aquestes festes cau en 

diumenge, es trasllada al dilluns, per tant la proposta d’aprovació seria 8 de 

setembre que és dimarts, 14 de desembre, dilluns. Es sotmet a votació. 

 

Miquel González: A favor 

 

Alcalde: Molt bé, doncs queda aprovat per unanimitat. 

 

5. PRESA DE CONEIXEMENT DEL PLE DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE 
REGIDORA I DE LES RESPECTIVES DELEGACIONS DE LA SRA. ROSER 
ALSINA RUZAFA 

 

“”””” 
1. En data de 12 de maig de 2014 registre d’entrada núm. 1533 la  Regidora 
senyora Roser Alsina Ruzafa, ha presentat la dimissió del seu càrrec de Regidora 
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac així com de les seves delegacions per mor del 
seu càrrec. 
 
2. En atenció a l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny de Règim 
Electoral General (LOREG). 

 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament que prengui el següent 
 
ACORD 
 
PRIMER 
El Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac pren coneixement de la renúncia com a 
Regidora de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, així com de les seves delegacions de la 
senyora Roser Alsina Ruzafa. 
 
No obstant el Ple, amb el seu superior criteri, decidirà allò que cregui més oportú. 
 
 
A Caldes d’Estrac, el 10 de juny de 2014””””” 
 

 
Alcalde: I últim punt de l’ordre del dia, com ser habitual en aquests casos, que és 

presa de coneixement del ple de la renúncia al càrrec de regidora i de les 
respectives delegacions de la Sra. Roser Alsina Ruzafa. 
En data 12 de maig del 2014, amb registre d’entrada 1533,la regidora Roser Alsina 
Ruzafa ha presentat la dimissió del seu càrrec de regidora de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, així com les seves delegacions per mor del seu càrrec, en 
referència al seu càrrec. En atenció a l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 
de juny del Règim Electoral General, es proposa l’acord de prendre’n coneixement, 
i per tant ... no, simplement és donar-ne coneixement i seria fer entrar el substitut, 
el següent de la llista. Sí que vull agrair els seus serveis prestats a l’Ajuntament 
durant 3 anys, i la veritat és que una cosa és veure les coses des de fora i una altra 
és veure-les des de dintre, i tots els que hem tingut ocasió de treballar en una 
administració local, doncs veiem les dificultats que genera. Vull agrair per tant la 



 

seva activitat, de forma constant i del companyerisme que ha demostrat tots 
aquests anys de treball, no tan sols com a regidora quan hem estat governant sinó 
en altres ocasions com a col·laboradora d’aquest Ajuntament, d’aquest equip de 
govern, i esperem poder-la trobar pel camí en altres ocasions. Tenen la paraula. 
 
Joan Andreu Baró: Sí, nosaltres, des del grup municipal socialista també ens 

agradaria fer la menció i donar-li les gràcies per la feina feta, i evidentment desitjar-

li lo millor pel futur. 

Alcalde: Molt bé, doncs es pren coneixement i en principi, com que no és un Ple 

ordinari no hi ha precs i preguntes, donem per finalitzat la sessió. Moltes gràcies i 

s’aixeca la sessió. Gràcies. 
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