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

Extraordinari amb urgència
12/11/2019 18:30:00
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 de plens de l’Ajuntament, el dia 12 de novembre 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 amb urgència, en primera convocatòria, del ple de
l'Ajuntament.
Obert l’acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos en el
següent

Pàgina 1 de 3

ORDRE DEL DIA:

1.- Ratificació de caràcter extraordinari i urgent de la sessió
2.- Rectificació import Agrupació préstecs formalitzats amb Compartiments de Fons
en liquidació pel Finançament dels Pagaments a Proveïdors
1.- Ratificació de caràcter extraordinari i urgent de la sessió
Se sotmet al Ple la ratificació del caràcter extraordinari i urgent de la sessió
L’art. 98 del Decret Legislatiu, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i l’art. 79 del Real Decret 2568/1986 de 28
de desembre, del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
entitats locals, estableixen que les sessions extraordinàries que hagin estat
convocades amb caràcter urgent hauran de ser ratificades pel ple.
La urgència de la convocatòria i celebració del Ple està motivada arran de que l’acord
primer adoptat en el Ple de 22 d’octubre de 2019 d’aprovació de l’agrupació dels 2
préstecs ICO, existeix una diferència entre l’import pendent d’amortitzar (1.729.594
euros) i l’import inicial del préstec que determina l’ICO (1.733.140,84 euros) i que
aquesta diferència correspon als interessos meritats fins a 29 d’octubre de 2019,
l’entitat financera intermediària no considera que l’acord adoptat pel Ple el 22
d’octubre tingui validesa per concertar el nou préstec i exigeix que l’acord expliciti
l’import total a concertar.
L’alcalde explica la urgència d’aquest punt.
Posada la urgència a votació, s’aprova per unanimitat
2.- Rectificació import Agrupació 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 RD 4/2012 i RD
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 del CDGAE de 14 de març 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, a data 22 d’octubre de
2019 es va arribar als següents acords:
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“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.”
Atès que l’import total del nou préstec, segons comunicació de l’Institut de Crèdit
Oficial és:
Capital Pendiente
Int. Dev 29-10-2019.
1.479.273,38
3.286,08
250.320,62
260,74
1.729.594,00
3.546,84

Total Pend.
1.482.559,47
250.581,37
1.733.140,84

Atès que existeix una diferència entre l’import pendent d’amortitzar (1.729.594
euros) i l’import inicial del préstec que determina l’ICO (1.733.140,84 euros) i que
aquesta diferència correspon als interessos meritats fins a 29 d’octubre de 2019,
l’entitat financera intermediària no considera que l’acord adoptat pel Ple el 22
d’octubre tingui validesa per concertar el nou préstec i exigeix que l’acord expliciti
l’import total a concertar.
Es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Modificar i substituir l’acord primer adoptat en el Ple de 22 d’octubre de 2019
quedant de la següent manera:
Primer.- Aprovar l’agrupació dels préstecs formalitzats amb el compartiment
del Fons en Liquidació per al finançament dels Pagaments als Proveïdors de les
Entitats Locals per import de 1.733.140,84 euros.
Segon.- Remetre el present acord a l’entitat financera intermediària per a procedir a
la formalització del nou préstec.
La regidora Marta Domínguez explica el motiu de l’acord de modificació i substitució
adoptat en el ple de 22 d’octubre d’aprovació de l’agrupació dels 2 préstecs ICO,
perquè existeix una diferència entre l’import pendent d’amortitzar (1.729.594 euros)
i l’import inicial del préstec que determina l’ICO (1.733.140,84 euros) i que aquesta
diferència correspon als interessos meritats fins a 29 d’octubre de 2019, l’entitat
financera intermediària no considera que l’acord adoptat pel Ple el 22 d’octubre tingui
validesa per concertar el nou préstec i exigeix que l’acord expliciti l’import total a
concertar
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb el següents
vots:
A favor: 12 (9 de Pu, 2 d’ I-ERC i 1 de SER-CP)
En contra:
Abstencions: 1 de C’s
I a les 19:40 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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