
ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ 
 
 
Caràcter:  extraordinari i urgent  
Data:  31 d’agost de 2020 
Horari:  16.30 hores 
Lloc:  sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà 
 
 
Hi assisteixen: 
Manuel Galán Massanet, batle 
Maria Bel Llinàs Pastor, regidora 
Antonio Bonet Company,  regidor 
Maria Isabel Nieto Sepúlveda, regidora 
Maria Paula Ginard Vílchez,  regidora 
Maria Antònia Sureda Martí, regidora 
Manuel Rocha Barrientos,  regidor 
Sebastián Carrió Dalmau,  regidor 
Ana María Comas Delgado, regidora 
Immaculada Moreno Mayal, regidora 
Maria Pastor Gelabert,  regidora 
Jeroni Esteva Alzamora,  regidor 
Juan Lliteras Espinosa,  regidor 
 
Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió. 
2. Aprovació, si s’escau, de la cancel·lació d’operacions de crèdit concertades per aquest 
Ajuntament. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió 
 
El batle explica els motius de la urgència de la sessió. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat, ratificar la urgència de la sessió. 
 
 
2. Aprovació, si s’escau, de la cancel·lació d’operacions de crèdit concertades per aquest 
Ajuntament 
 
El regidor delegat d’Hisenda, Sr. Rocha, explica el punt de l’ordre del dia, que, copiat literalment, 
diu: 
 
<<En relació amb l’expedient relatiu a la cancel·lació d’operacions de crèdit vigents, per un import 
d’1.430.620,84 euros, en compliment de la Provisió de Batia, emet el següent informe proposta de 
resolució, de conformitat amb allò que estableix l’article 175 del Reglament d’organització, 
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funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, amb base als següents 
 
ANTECEDENTS  
 
1. La corporació suporta la càrrega financera derivada de les operacions de crèdit que s’indiquen en 
els informes d’Intervenció i Tresoreria, que no és procedent repetir en aquest informe. 
 
2. La Batlia va sol·licitar els informes d’Intervenció i Tresoreria respectius, relatius a la possibilitat 
d’efectuar cancel·lacions d’alguna o algunes de les operacions de crèdit vigents en l’actualitat. 
 
3. El Departament d’Intervenció va emetre informe sobre la legislació aplicable i el procediment a 
seguir. 
 
4. El Departament de Tresoreria va emetre informe sobre la disponibilitat de fons i el cost financer 
dels préstecs en vigor. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La legislació aplicable ve determinada per:  
 
- El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 
- El Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol primer del títol sisè de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos 
- L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de 
les entitats locals. 
- L’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
- La Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la 
qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i 
derivats de les comunitats autònomes i entitats locals. 
- Els articles 5.1.d i 4.1.b.3r del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Vist tot això, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació 
aplicable i que és procedent la seva aprovació per la Batlia, de conformitat amb el que disposa 
l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Per això, de conformitat amb allò que estableix l’article 175 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, qui subscriu eleva la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1. Aprovar la cancel·lació de les operacions de crèdit concertades següents:  

  

Entitat 
financera 

Import 
concedit 

Formalització 
de l’operació 

Data de fi 
de 
l’operació 

Període de 
liquidació 
d’interès 

Tipus 
d’interès 
fix 

Capital 
pendent 

 BBVA 3.584.028,95   30.09.2004  30.09.2021  Trimestral 0,00  238.935,26 
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 BBVA 3.466.721,63   25.05.2012 29.05.2023   Trimestral 1,31  1.191.685,58 
              
           Total  1.430.620,84 

 
2. Donar trasllat a l’entitat financera de la comunicació sobre la intenció de procedir a la 
cancel·lació de l’operació de crèdit i l’import que es pretén cancel·lar. 
 
3. Donar trasllat de l’expedient a la Tresoreria de l’entitat, perquè faci efectiu l’abonament de 
l’import de cancel·lació de l’operació de crèdit.>> 

 
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que s’abstendrà en la votació. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que pareix que ho fan perquè ho volen fer, però realment és 
perquè tenim molta por que el Govern de la nació ens llevi els doblers. Finalment, diu que, gràcies 
al fet que en un moment es va fer estalviar, avui ho es pot pagar. Diu que hi votarà a favor. 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que no és partidària de tenir deutes amb el banc. Opina que és 
de sentit comú pagar el deute que té la corporació per no haver de pagar interessos al banc. Diu que 
hi votarà a favor. 
 
La portaveu d’El PI, Sra. Sureda, diu que, a causa de la situació actual, el romanent és de l’any 
2012. Considera que és necessari retornar aquests doblers. 
 
El batle explica que l’Ajuntament té aprovat un pla economicofinancer que obliga a tenir sanejats 
els comptes municipals. Diu que la recaptació d’aquest any serà mes baixa. Explica que el Govern 
de la nació ha posat una alternativa voluntària a la quals es poden adherir els ajuntaments que 
vulguin. A més, diu que a la Comissió Informativa Especial de Comptes es va llegir l’informe 
d’Intervenció. Comenta que el proper any es podrà complir la regla de despesa. La necessitat de 
cancel·lar ara les operacions de crèdit concertades es deu al fet que el pagament venç el proper 
trimestre. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA i PP) i 3 abstencions (UIA): 
 
1. Aprovar la cancel·lació de les operacions de crèdit concertades següents:  

  

Entitat 
financera 

Import 
concedit 

Formalització 
de l’operació 

Data de fi 
de 
l’operació 

Període de 
liquidació 
d’interès 

Tipus 
d’interès 
fix 

Capital 
pendent 

 BBVA 3.584.028,95   30.09.2004  30.09.2021  Trimestral 0,00  238.935,26 
 BBVA 3.466.721,63   25.05.2012 29.05.2023   Trimestral 1,31  1.191.685,58 
              
           Total  1.430.620,84 

 
2. Donar trasllat a l’entitat financera de la comunicació sobre la intenció de procedir a la 
cancel·lació de l’operació de crèdit i l’import que es pretén cancel·lar. 
 
3. Donar trasllat de l’expedient a la Tresoreria de l’entitat, perquè faci efectiu l’abonament de 
l’import de cancel·lació de l’operació de crèdit. 
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Acords 
 
1. Acordar, per unanimitat, ratificar la urgència de la sessió. 
 
2. Acordar, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA i PP) i 3 abstencions (UIA): 
2.1. Aprovar la cancel·lació de les operacions de crèdit concertades següents:  

Entitat 
financera 

Import 
concedit 

Formalització 
de l’operació 

Data de fi 
de 
l’operació 

Període de 
liquidació 
d’interès 

Tipus 
d’interès 
fix 

Capital 
pendent 

 BBVA 3.584.028,95   30.09.2004  30.09.2021  Trimestral 0,00  238.935,26 
 BBVA 3.466.721,63   25.05.2012 29.05.2023   Trimestral 1,31  1.191.685,58 
              
           Total  1.430.620,84 

2.2. Donar trasllat a l’entitat financera de la comunicació sobre la intenció de procedir a la 
cancel·lació de l’operació de crèdit i l’import que es pretén cancel·lar. 
2.3. Donar trasllat de l’expedient a la Tresoreria de l’entitat, perquè faci efectiu l’abonament de 
l’import de cancel·lació de l’operació de crèdit. 
 
 
El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària       Vist i plau 

El batle 


