Ple 21/09/2004 2 acords
2.Aprovació, si s’escau, del préstec d’inversions previst en el pressupost de
2004
L’Ajuntament d’Artà té el Pressupost d’aquest exercici aprovat. En aquest pressupost,
s’hi han incorporades les despeses objecte de finançament. L’operació de crèdit
projectada està vinculada a la gestió del pressupost en la forma prevista en la secció 1a
del capítol I del títol VI de la LLRHL.
Després d’analitzar les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és la
realitzada per la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
Vist l’informe de la secretària interventora, relatiu a la procedència, les condicions i la
legalitat de l’operació a concertar.
Atès tot l’anterior, i dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Hisenda i
Interior, per 5 vots a favor (UM, PSOE i EU-EV) i 4 en contra (UIA i PP).
Arribats a aquest punt, el batle demana als portaveus dels grups si volen intervenir.
La portaveu de UIA anuncia que, en coherència amb el seu vot anterior, votarà en
contra.
El portaveu del PP manifesta que donarà suport a la proposta de l’Equip de Govern.
Es vota l’assumpte i s’acorda, per 10 vots a favor (UM, PSOE, EU-EV i PP) i 3 en
contra (UIA):
1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb la
Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) per un import de 490.000 €, per finançar les
despeses d’inversió següents:
Partida
Denominació
Import
3142 62200 Nou edifici Centre de Dia
200.000
4322 62203 Reformes la Sala. Projecte modificat
134.000
4325 62200 Locals i aparcaments VPO
68.000
4431 62204 Ampliació Cementeri
88.000
2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat Caja de Ahorros del Mediterráneo
(CAM), el qual s’adjunta a aquest acord com a part integrant d’aquest, amb les
condicions financeres següents:
-

Tipus d’interès: Euribor + 0.05
Període de revisió: trimestral
Termini total en anys: 17
Període de disponibilitat: immediata
Període de carència: 2 anys
Termini d’amortització: 15 anys
Comissió d’obertura: 0

-

Comissió d’estudi: 0
Comissió per amortització anticipada: 0

3. Facultar el batle perquè formalitzi l’operació de préstec, en el projecte de contracte
aprovat en el segon punt, amb l’entitat Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
2.Aprovació, si s’escau, del préstec per al refinançament de préstecs anteriors
L’Ajuntament d’Artà té el Pressupost d’aquest exercici aprovat. En aquest pressupost,
s’hi han incorporat les despeses objecte de finançament. L’operació de crèdit projectada
està vinculada a la gestió del pressupost en la forma prevista en la secció 1a del capítol I
del títol VI de la LLRHL.
Després d’analitzar les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és la
realitzada pel Banco de Crédito Local.
Vist l’informe de la secretària interventora, relatiu a la procedència, les condicions i la
legalitat de l’operació a concertar.
Atès tot l’anterior, i dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Hisenda i
Interior, per 5 vots a favor (UM, PSOE i EU-EV) i 4 en contra (UIA i PP).
Arribats en aquest punt, el batle demana als portaveus dels grups si volen intervenir.
La portaveu de UIA anuncia que, en coherència amb el seu vot anterior, votarà en
contra.
El portaveu del PP manifesta que recolzarà la proposta de l’Equip de Govern.
Es vota l’assumpte i els reunits acorden, per 10 vots a favor (UM, PSOE, EU-EV i PP) i
3 en contra (UIA), adoptar els següents acords:
1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb el
Banco de Crédito Local per un import de 3.584.028,35 € per finançar les despeses
d’inversió següents:
PRÉSTECS A LLARG TERMINI EN VIGOR
Entitat

Destí
Construcció Teatre
Can Solivellas
Ampliació Cementeri

Data contracte Import
concertat €
22-03-1999
1.803.036,31
28-11-1999
450.759,08
19-09-2000
450.759,08

Pendent de
retornar €
1.081.821,79
259.186,54
315.531,35

Sa Nostra
Banesto
Banesto
(BSCH)
Banesto
(BSCH)
BCL
BCL
TOTAL

Inversions 2000

06-04-2001

450.759,08

360.607,28

Inversions 2001
Inversions 2001

14-06-2001
12-12-2001

1.514.298,08 1.325.010,83
261.482,34 241.871,16
4.931.093,97 3.584.028,95

2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat Banco de Crédito Local, el qual
s’adjunta a aquest acord com a part integrant del mateix, amb les condicions financeres
següents:
-

Tipus d’interès: Euribor + 0,09
Període de revisió: trimestral
Termini total en anys: 17
Període de disponibilitat: immediata
Període de carència: 2 anys
Termini d’amortització: 15 anys
Comissió d’obertura: 0
Comissió d’estudi: 0
Comissió per amortització anticipada: 0

3. Facultar el batle per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de contracte
aprovat en el segon punt, amb l’entitat Banco de Crédito Local.
Acords
1. Acordar, per 7 vots a favor (UM, PSOE i EU-EV), 3 vots en contra (UIA) i 3
abstencions (PP):
1.1. Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici de 2004 que, resumit per
capítols, és el següent:
ESTAT D’INGRESSOS
Capítol
1
2
3
4
5
6
7
9

Denominació
A) OPERACIONS CORRENTS
Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Passius financers
INGRESSOS TOTALS

Import €
1.836.500,00
645.130,00
2.829.526,54
1.602.750,66
326.000,00
1.349.511,76
1.252.527,67
490.000,00
10.331.946,63

ESTAT DE DESPESES
Capítol
1
2
3

Denominació
A) OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres

Import €
2.455.498,79
2.501.358,72
162.775,00

4

Transferències corrents
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Passius financers
DESPESES TOTAL

6
9

721.183,89
2.888.120,43
437.616,00
9.166.552,82

1.2. Aprovar la plantilla de personal que es detalla en el Pressupost.
1.3. Aprovar les bases d’execució del Pressupost general.
1.4. Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant un anunci
en el BOIB i en el tauler d’anuncis de la corporació, per poder-hi fer reclamacions.
1.5. Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix,
quan s’hagi acomplert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 150 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals.
2. Acordar, per 10 vots a favor (UM, PSOE, EU-EV i PP) i 3 en contra (UIA):
2.1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb la
Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) per un import de 490.000 €, per finançar les
despeses d’inversió següents:
Partida
Denominació
Import
3142 62200 Nou edifici Centre de Dia
200.000
4322 62203 Reformes la Sala. Projecte modificat
134.000
4325 62200 Locals i aparcaments VPO
68.000
4431 62204 Ampliació Cementeri
88.000
2.2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat Caja de Ahorros del Mediterráneo
(CAM), el qual s’adjunta a aquest acord com a part integrant d’aquest, amb les
condicions financeres següents:
-

Tipus d’interès: Euribor + 0.05
Període de revisió: trimestral
Termini total en anys: 17
Període de disponibilitat: immediata
Període de carència: 2 anys
Termini d’amortització: 15 anys
Comissió d’obertura: 0
Comissió d’estudi: 0
Comissió per amortització anticipada: 0

2.3. Facultar el batle perquè formalitzi l’operació de préstec, en el projecte de contracte
aprovat en el segon punt, amb l’entitat Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
3. Acordar, per 10 vots a favor (UM, PSOE, EU-EV i PP) i 3 en contra (UIA):

3.1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb el
Banco de Crédito Local per un import de 3.584.028,35 € per finançar les despeses
d’inversió següents:
PRÉSTECS A LLARG TERMINI EN VIGOR
Entitat

Destí
Construcció Teatre
Can Solivellas
Ampliació Cementeri

Data contracte Import
concertat €
22-03-1999
1.803.036,31
28-11-1999
450.759,08
19-09-2000
450.759,08

Pendent de
retornar €
1.081.821,79
259.186,54
315.531,35

Sa Nostra
Banesto
Banesto
(BSCH)
Banesto
(BSCH)
BCL
BCL
TOTAL

Inversions 2000

06-04-2001

450.759,08

360.607,28

Inversions 2001
Inversions 2001

14-06-2001
12-12-2001

1.514.298,08 1.325.010,83
261.482,34 241.871,16
4.931.093,97 3.584.028,95

3.2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat Banco de Crédito Local, el qual
s’adjunta a aquest acord com a part integrant del mateix, amb les condicions financeres
següents:
-

Tipus d’interès: Euribor + 0,09
Període de revisió: trimestral
Termini total en anys: 17
Període de disponibilitat: immediata
Període de carència: 2 anys
Termini d’amortització: 15 anys
Comissió d’obertura: 0
Comissió d’estudi: 0
Comissió per amortització anticipada: 0

3.3. Facultar el batle per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de contracte
aprovat en el segon punt, amb l’entitat Banco de Crédito Local.
El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari accidental

Vist i plau
El batle

