
Moció d'ERC, en relació a la liquidació d'un deute finançat per 
AUFUCE,SL 

 
“L’Ajuntament de Llagostera va adjudicar, el 20 d’abril de 2011 un contracte de servei de 
cementiri municipal i explotació d’un tanatori en sòl municipal. 
Poc després de feta l’adjudicació, i a petició de l’Ajuntament, es modifica el projecte adequant 
la zona d’aparcaments i de la via verda, fet que suposa un escreix  pel que fa als costos de 
50.020,40€, segons valoració de l’empresa concessionària. 
AUFUCE S.L. presenta, el desembre de 2011 un quadre d’amortització que suposa el 
finançament per part de l’empresa de l’obra a un interès del 4% en 40 anys, amb una despesa 
final per a l’Ajuntament de 101.088,21€.  
L’Ajuntament de Llagostera aprova el gener de 2012 la proposta de l’empresa, i acorda 
repercutir l’import en la quota anual de conservació del cementiri, que s’incrementa en 1.37€ 
(6,85%) per a cada nínxol o columbari i en 3,45€ per al panteó. 
Atesos els antecedents exposats 
Atès que el tipus d’interès aplicat és excessiu comparat amb altres ofertes que, si calgués, 
podrien fer les entitats bancàries. 
Atès que en aquests moments està en procés d’elaboració el pressupost del 2017. 
S’acorda:  
 
Primer.-  Refinançar amb AUFUCE, S.L. el cost pendent segons el quadre d’amortització  
presentat per l’empresa, que actualment és de 47.785,11€, amb els tipus d’interès actuals de 
mercat. 
 
Segon.- Tenir en compte durant aquesta negociació amb AUFUCE la darrera pujada que, per 
error, es va aplicar a les quotes de conservació de cada nínxol, columbari i panteó, aprovada 
pel Ple l’Ajuntament l’octubre de 2015 durant la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, a fi i 
efecte que les quantitats cobrades de més, en l’exercici passat i en els futurs, suposin, o bé una 
reducció de la quantitat amortitzable o bé del temps d’amortització. 
 
Tercer.- Liquidar, si la renegociació no és viable, el préstec al qual fa referència la present 
moció, sempre tenint en compte com a quantitat amortitzable el que s’ha cobrat de més durant 
el 2016”. 
 
S’aprova per unanimitat la següent Moció, després d’haver-la consensuat entre tots els grups 
polítics:    
	


