ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter:
Data:
Lloc:

Extraordinari
22/10/2019 19:00:00
Sala de Plens de l'Ajuntament

Assisteixen:
Alcalde:
Francesc Bonet Nieto
Regidors:
Anna Ma Montes Cabot
Jordi Orriols Vilaró
Ana Viura Rodilla
Manel Imedio Bernardo
Marta Dominguez Gasco
Jordi Carreras Arisa
Monica Pons Vilaseca
Pol Guerra Imedio
Ramon Vilageliu Relats
Cristina Gallego Cabanas
Susana Barroso Valverde
Abraham Requena Ruiz
Excusen la seva assistència:

Secretària accidental
Lurdes Gimeno Maspons
Interventor accidental
Bernat Calpe Palma

A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, el
dia 22 d'octubre de 2019, a les 19:30h es van reunir sota la Presidència del Sr.
Alcalde, els regidors que al marge es relacionen, assistits per la Secretària accidental,
a l’objecte de celebrar sessió de caràcter Extraordinari, en primera convocatòria, del
ple de l'Ajuntament.

Obert l’acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos en el
següent

ORDRE DEL DIA:

1.- Agrupació de préstecs formalitzats amb Compartiments de Fons en Liquidació
pel Finançament dels Pagaments a Proveïdors
2.- Modificació de Crèdit 17/2019: Transferència de Crèdit diferents àrees de
despesa
1.-Agrupació de préstecs formalitzats amb Compartiments de Fons en
Liquidació pel Finançament dels Pagaments a Proveïdors
Atès que durant l’exercici 2012 i 2013, arran de la publicació del Reial Decret Llei
4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament
als proveïdors de les entitats locals. (RD 4/2012 en endavant) i 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. (RD 8/2013 en
endavant) 8/2013, l’ajuntament de Santa Eulàlia va haver d’acollir-se al Fons de
Finançament pel Pagament a Proveïdors i aprovar un Pla d’Ajust amb la mateixa
vigència que el període d’amortització dels préstecs vinculats. En concret, els préstecs
que es van concertar van ser:
RD 4/2012 2.910.811,85 euros (inici 29/05/2012 – final 29/05/2022)
RD 8/2013 471.191,87 euros (inici 01/01/2013 – final 01/12/2023)
Vist l’acord de la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics, de 14 de
març de 2019, pel que s’aproven mesures de suport a les Entitats Locals mitjançant
les modificacions de les condicions financeres en els casos d’aplicació retencions de
la Participació en Tributs de l’Estat i en els préstecs formalitzats pels Ajuntaments en
situació de risc financer cam el Fons de Finançament a Entitats Locals en que
s’estableix l’obligatorietat de les Entitats Locals amb préstecs vigents formalitzats en
qualsevol dels compartiments del FFEELL, inclosos els corresponents al Fons en
liquidació pel Finançament del Pagament a Proveïdors, a agrupar-los en una única
operació, amb les condicions financeres que l’acord determina i fent una adaptació
del corresponent Pla d’Ajust.
Vistes les noves condicions financeres del préstec agrupat que consten a l’Oficina
Virtual per la Coordinació de les Entitats Locals i que es detallen a continuació:
Import: 1.729.594 euros
Data primera liquidació d’interessos: 30/06/2020
Data primera amortització: 30/06/2022
Data de cancel·lació: 30/06/2023
Tipus d’Interès: 1,311%
Vist l’Informe d’Intervenció relatiu a la capacitat de l’entitat local per fer front, en el
temps, a les obligacions que se’n derivin per a l’entitat i a l’Òrgan Competent per
l’aprovació del present acord.
Es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:

Pàgina 2 de 6

Primer.- Aprovar l’agrupació dels 2 préstecs ICO concertats arran del RD 4/2012 i RD
8/2013 que tenen un saldo pendent d’amortitzar a data del present acord de
1.729.594 euros, en les condicions establertes a l’Acord del CDGAE de 14 de març.
Segon.- Aprovar la Modificació parcial del Pla d’ajust vigent. En concret, s’actualitzarà
la part del Pla d’Ajust relatiu a l’endeutament amb les dades reals posteriors a
l’aplicació de les noves mesures.
Intervencions:
La regidora Marta Dominguez explica que l’agrupació de préstecs formalitzats amb
Compartiments de Fons en Liquidació pel Finançament dels Pagaments a Proveïdors,
suposarà que els dos préstecs ICO que té pendents el consistori s’unifiquin en un de
sol, per un import total de 1.729.594 euros, amb un tipus d'interès de l'1,311%. El
temps per amortitzar-lo es manté fins al mes de juny de 2023. Cal recordar que
l'Ajuntament va demanar un préstec, l'any 2012, per valor de 2.910.811,85 euros, i
que l'any 2013 va demanar-ne un altre per un import de 471.191,87 euros.
La mesura d’unificar els préstecs permetrà que s’hagin de pagar únicament interessos
fins al 30 de juny de 2022, per valor de 52.634,81 euros, no havent d’amortitzar res
de capital. Això tindrà un impacte econòmic evident, alliberant recursos
pressupostaris durant els exercicis 2019, 2020 i 2021. Aquests imports podran ser
destinats a altres prioritats pel municipi per valor de 1.005.626,03 euros fins a finals
de 2021. Per contra, hi haurà un increment significatiu de la despesa que caldrà
reconèixer en els exercicis 2022 i 2023, però es preveu fer amortitzacions anticipades
de capital amb el superàvit general entre el 2019 i el 2021.
Aquesta mesura, impulsada obligatòriament des de l’Estat espanyol, pretén donar un
cop de mà als ajuntaments amb problemes financers, tot i que Santa Eulàlia hagués
pogut continuar amb el seu pla inicial per subsanar el seu deute. A dia d’avui,
l’Ajuntament té un capital pendent de 1.729.594 euros. Això significa que dels
préstecs demanats fa 7 anys, per un valor de 3.382.003,72 euros, ja s’han amortitzat
1.652.409,72 euros.

El regidor de SER-CP, Abraham Requena, argumenta que a l'oposició no se li havia
comunicat fins la setmana passada el dret de poder fer l'ajornament de pagaments,
tot i que l'Ajuntament tenia la notificació del govern espanyol des del mes de juliol.,
a més a més, que s’havia rebut una notificació explicant que s'ampliava el termini per
poder aprovar aquest punt fins al dia 28 d’octubre i per tant es podria haver aprovat
tranquil·lament al ple extraordinari de dijous. Les arques municipals es podrien haver
estalviat els 650 euros que està costant aquest ple extraordinari”.
L'alcalde explica que la notificació en qüestió li havia arribat just abans del ple, a les
5 de la tarda, i que entenia que no s’havia de desconvocar el ple pel poc marge de
temps que hi havia.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb els
següents vots:
A favor: 11 (9 PU, 2 I-ERC)
En contra: 1 SER-CP
Abstencions:1 C’s
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2.- Modificació de crèdit 17/2019: Crèdit Extraordinari i Transferència de
Crèdit diferents àrees de despesa
La modificació de crèdit número 17/2019 del pressupost de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana ve condicionada per l’agrupació de préstecs formalitzats amb
compartiments de Fons de Liquidació pel Finançament de pagaments a proveïdors i
el canvi de condicions financeres. Aquestes noves condicions financeres permeten
destinar crèdits pressupostaris inicialment consignats per afrontar el pagament de
l’amortització i els interessos dels esmentats préstecs. S’utilitzen aquests recursos no
gastats per afrontar diverses necessitats pressupostàries sorgides durant l’execució
del pressupost 2019.
A la vista de les necessitats esmentades, caldrà transferir crèdit entre diferents àrees
de despesa, així com crear crèdit a aplicacions inexistents en el pressupost de
despeses de l’entitat.
Vista l’informe de la Regidoria d’Economia i Hisenda de data 22 d’octubre de 2019.
Vists l’informe d’Intervenció de data 22 d’octubre de 2019.
Vist el que disposen els articles 169, 170, 171 i següents del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i les
bases d’execució del pressupost per a l’any 2019.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la Modificació de Crèdit 172019 de crèdit extraordinari i transferència
de crèdit entre aplicacions de diferents àrees de despeses.
La modificació serà la següent:
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Despeses en augment
Aplicació

Concepte

1 1532 210005
1 165 221000
1 1532 210008
1 1532 623000
1 165 213005

ARRANJAMENTS CALÇADA I VORERES
ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC
MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ VIÀRIA ÀREA 4
MAQUINÀRIA BRIGADA
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ENLLUMENAT

Consignació
Actual
41.859,80
41.974,61
5.012,34
0,00
-424,01

Total increment ÀREA DESPESA SERVEIS
PÚBLICS BÀSICS
4 311 226096
4 323 212003

SANITAT ÀREA 6: PLAGUES I ALTRES ACTUACIONS
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA RONÇANA
ÀREA 3

INVERSIONS MATERIAL INFORMÀTIC
ASSESSORAMENT, ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

50.999,13
5.000,00
4.000,00
5.000,00
7.000,00

Consignació
Final
92.858,93
46.974,61
9.012,34
5.000,00
6.575,99

71.999,13
2.949,89

5.000,00

7.949,89

-7.672,36

7.000,00

-672,36

Total increment ÀREA DESPESA SERVEIS
PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
1 920 626000
1 920 227067

Modificació

12.000,00
41,55
13.203,34

5.000,00
2.500,00

5.041,55
15.703,34
0,00
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TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Despeses en augment
Aplicació

Consignació
Actual

Concepte

Modificació

Total increment ÀREA DESPESA ADMINISTRACIÓ
GENERAL

7.500,00

Total increment

91.499,13

Consignació
Final

Despeses en disminució
Aplicació
1 011 310031
1 011 911031
1 011 911032

Consignació
Actual

Concepte
INTERESSOS PRÉSCTEC BANC POPULAR 31
AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANC POPULAR 31
AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANC POPULAR 32

10.242,61
98.618,23
14.724,75

Total reducció ÀREA DEUTE PÚBLIC

Modificació
-4.956,15
-71.818,23
-14.724,75

Consignació
Final
5.286,46
26.800,00
0,00

-91.499,13
Total reducció

-91.499,13

CRÈDIT EXTRAORDINARI
Despeses en augment
Aplicació
1 135 624000
1 160 210007

Consignació
Actual

Concepte
VEHICLE PROTECCIÓ CIVIL
CONSERVACIÓ I ADEQUACIÓ XARXA PLUVIALS

0,00
0,00

Total increment ÀREA DESPESA SERVEIS
PÚBLICS BÀSICS
4 323 623000
5 342 629001

Modificació
5.000,00
6.800,00

Consignació
Final
5.000,00
6.800,00

11.800,00

INVERSIÓ CLIMATITZACIÓ ESCOLA BRESSOL ALZINA
PORTERIES CAMP DE FUTBOL

0,00
0,00

Total increment ÀREA DESPESA SERVEIS
PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

11.000,00
4.000,00

11.000,00
4.000,00

15.000,00

Total increment

26.800,00

Despeses en disminució
Aplicació
1 011 911032

Consignació
Actual

Concepte
AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANC POPULAR 32
Total reducció ÀREA DEUTE PÚBLIC

26.800,00

Modificació

Consignació
Final

-26.800,00
-26.800,00

Total reducció

-26.800,00

Segon.- Publicar l’acord per anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis
de la Corporació, per tal de realitzar el tràmit d’informació pública, durant quinze dies
hàbils que estarà exposat a les oficines municipals, i en cas que no es presenti cap
al·legació esdevindrà l’aprovació definitiva sense necessitat d’acord ulterior, d’acord
amb la forma i terminis establerts al RDL 2/2004 TRLRHL i RD 500/1990.
Tercer.- Comunicar el present acord a l’àrea econòmica.
Intervencions:
La regidora Marta Dominguez explica que en l'apartat de transferència de crèdit s'han
destinat 50.999,13 euros en arranjaments de calçada i voreres, 5.000 euros a energia
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elèctrica d’enllumenat públic, 4.000 euros en senyalització viària, 5.000 euros per a
maquinaria de la brigada, 7.000 euros en conservació i manteniment d’enllumenat,
5.000 euros per fer un pla de xoc amb les colònies de gats al carrer, 5.000 euros per
a conservació i manteniment de l’escola Ronçana, 5.000 euros en inversions de
material informàtic i 2.500 euros per fer un estudi de polígons d'urbanització. Pel que
fa a l’àrea de crèdit extraordinari es doten 5.000 euros per a una ambulància a
Protecció Civil, 6.800 euros en conservació i educació de xarxes pluvials, 11.000 euros
en inversió de climatització a l'escola bressol l'Alzina i 4.000 euros en porteries del
camp de futbol. En total, 91.499,13 euros van destinats a transferència de crèdit i
26.800 euros a crèdit extraordinari.
La regidora d'I-ERC, Cristina Gallego, demana que per properes vegades se'ls fes
partícips d'aquestes modificacions. Diu que es podria haver apostat per fer punts de
càrrega de cotxes elèctrics.
L'alcalde Francesc Bonet comenta que ja s'estaven buscant subvencions i que durant
aquest mandat es vol fer un punt de càrrega per als cotxes elèctrics.
El regidor Abraham Requena, demana que per a properes vegades es tingués més en
compte a l'oposició per tal de poder fer propostes. Comenta que hi han 100.000
euros sobre la taula i no hi ha una partida per instal·lar el pas semafòric que porta
temps reclamant.
L’alcalde explica que en aquesta modificació de crèdit, les prioritats han anat
destinades a perxejats a la via pública, tot i que es seguirà treballant per tal que la
Diputació els hi faciliti una subvenció per pagar aquest pas semafòric.
La regidora de Ciutadans, Susana Barroso, argumenta que tot el que sigui en benefici
del poble tindrà el beneplàcit del seu partit. Comenta que els hi agradaria que per a
futures ocasions, comptéssin amb la seva opinió.

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb els
següents vots:
A favor: 12 (9 PU, 2 I-ERC i 1 C’s)
En contra:
Abstencions: 1 SER-CP
I a les 20:00 es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la secretària
accidental, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.
L’Alcalde
Francesc Bonet Nieto

Lurdes Gimeno Maspons
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