ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Caràcter:
Data:
Lloc:

Extraordinari
10 de maig de 2012
sala de plens

Assisteixen
Alcalde
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
Regidors
MIQUEL MORET I ESPINOSA
ISABEL VALLS BASSA
ARACELI POLO VELASCO
JUAN JOSE IGLESIAS BARCIA

A la Casa de la Vila a les 19:00
hores del dia 10 de maig de 2012, es
van reunir sota la Presidència del Sr.
Alcalde, els regidors que al marge es
relacionen, assistits pel Secretari, 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

CRISTINA PARERA SALLENT
PERE CABOT BARBANY

ORDRE DEL DIA:

RAMON VILAGELIU RELATS
NÚRIA FEDERICO FUERTES
JOAQUIM BLANCH CONEJOS
MARTI FERRES OLLE
FRANCESC MONTES I CASAS
AGUSTIN GONZALO ALVAREZ
No assisteix:
Cap
Secretari
Josep Lluís Llavata i Ferrer

1.- Aprovació de la concertació de
l'operació de crèdit vinculada al
Reial Decret Llei 4/2012

1.- Aprovació de la concertació de l'operació de crèdit vinculada al Reial
Decret Llei 4/2012
Atesa la memòria d’alcaldia, de data 8 de maig de 2012, segons la qual es
considera la necessitat de concertar una operació de préstec a llarg termini:
Atès que, en data 15 de març de 2012, es va remetre al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques la relació certificada d’obligacions pendents de pagament
a 31 de desembre de 2011, que ascendia a 3.178.792,12€.
Atès que, en data 29 de març de 2012, el Ple de la Corporació va aprovar el Pla
d’ajust, pel període de 10 anys. Aquest Pla preveu la concertació d’una operació de
préstec per import de 3.178.000,00€.
Atès que, en data 30 de març de 2012, es va remetre el Pla d’Ajust aprovat pel Ple
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per procedir, en un termini de 30
dies naturals, la seva valoració.
Atès que, en data 30 d’abril de 2012, es van comunicar la valoració favorable del Pla
d’Ajust; entenent-se autoritzada l’operació d’endeutament per import de
3.178.000,00€.
Atès que, en data 8 de maig de 2012, acceptades les condicions per part dels
proveïdors, mitjançant certificacions individuals i acceptacions d’acollida al pla de
pagament a proveïdors, i descomptades les pagades per l’Ajuntament abans
d’aquesta data, la relació d’obligacions pendents de pagament a 31/12/2012
ascendeix a 2.910.811,85€.
Atès que, les condicions financeres de l’operació d’endeutament a llarg termini han
de ser fixades per Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.
Atès que, en data 17 d’abril de 2012, s’ha publicat en el BOE número 92, l’acord de
la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics, en el que resumidament es
detalla el següent:
1. Prestataris de l’operació d’endeutament: les entitats previstes a l’article 2.3 del
Reial Decret Llei 4/2012.
2. Finançament màxim: els principal de les obligacions vençudes, líquides i
exigibles pendents de pagament.
3. Desenvolupament de l’operació: correspon a ICI la gestió i transmissió de la
informació necessària per al desenvolupament de l’operació d’endeutament. El
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques remetrà a l’ICO l’import màxim
del finançament.
4. Condicions addicionals:
5. Presentació d’un Pla d’ajust
6. Valoració positiva del Pla d’ajust pel Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques
7. Termini de les operacions: 10 anys amb 2 de carència en l’amortització del
principal.
8. Amortitzacions: s’admet l’amortització anticipada

9. Tipus d’interès: l’equivalent al cost de finançament del Tresor Públic als terminis
assenyalats més un marge de 115 punts bàsics al que s’afegirà un marge
d’intermediació d’un màxim de 30 punts bàsics.
10. Garantia: el principal, interessos i comissions de les operacions d’endeutament
estarà coberta, en cas d’incompliment amb la retenció a favor de l’Estat de la
participació en ingressos tributaris de l’Estat.
Atès que és voluntat garantir, més que mai, el manteniment dels serveis als
ciutadans i que això s’ha de fer tenint en compte el necessari equilibri econòmic i
pressupostari i la viabilitat a llarg termini dels comptes municipals.
Atès que l’hisenda de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana està constituïda,
entre d’altres, pel producte de les operacions de crèdit.
Considero necessària la concertació d’una operació de préstec a llarg termini que
garanteixi el pagament de les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre
de 2011.
Vist l’annex realitzat per la Intervenció de data 8 de maig de 2012.
Atès que per al finançament de les seves inversions, l’Ajuntament pot acudir al
crèdit públic o privat, a llarg termini, en qualsevol de les seves formes; podent
instrumentar-se, entre d’altres, mitjançant la contractació de préstecs o crèdits.
(Article 49 RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladores de les
hisendes locals).
Atès que, és òrgan competent per concertar operacions de crèdit l’alcalde quan
l’import acumulat, dins de cada exercici, no superi el 10% dels recursos de caràcter
ordinari previstos en el pressupost; en superar aquests límits, l’aprovació
correspondrà al Ple de la Corporació (Article 52.2 RDL 2/2004).
Atesos els articles 48 a 55 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que
aprova el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, que regulen el
procediment de concertació i comunicació de les operacions de crèdit de les entitats
locals, els seus organismes autònoms i els ens i societats mercantils dependents.
És pels motius anteriorment exposats, que es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la concertació d’una operació de crèdit
condicions financeres següents:

a llarg termini, en les

Termini : 10 anys
Carència amortització capital: 2 anys
Interès: pendent de determinar per l’ICO
Garanties: participació en ingressos tributaris de l’estat
Import: 2.910.811,85€.
SEGON.- Destinar l’import de 2.910.811,85€ a l’ abonament de les obligacions
pendents de pagament a 31 de desembre de 2011, que ascendeixen 2.910.811,85€.

TERCER.- Habilitar al senyor Alcalde Joaquim Brustenga i Etxauri per a realitzar
quantes gestions siguin oportunes per a la concertació de l’operació de préstec; així
com al senyor Secretari Josep Lluís Llavata i Ferrer com a fedatari públic en la
formalització de l’operació de préstec.
QUART.- Comunicar aquest acord a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques la concertació d’aquesta operació de crèdit.
CINQUÈ.-Comunicar a la Direcció General de Política Financera i Assegurances del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya la concertació
d’aquesta operació de crèdit.
L’alcalde manifesta que es tracta de l’aprovació del crèdit que per afrontar les
despeses dels proveïdors, havia habilitat l’estat, i també que finalment l’import no
arriba al 3,2 milions d’euros, sinó que s’ha quedat en 2,9 i escaig.
Es dona la paraula al regidor Sr. Cabot, que diu que l’import és del tot excessiu, ja
que encara que troben correcte que l’ajuntament s’aculli a un sistema per pagar el
que d’altre manera no es pot pagar, aquí s’introdueixen un munt de factures que no
són estrictament necessàries, perquè algunes són inversions o serveis que ja tenien
el seu finançament, i ara es passaria de ser el poble menys endeutat de la Vall del
Tenes, a ser el més endeutat, i això impedirà en els propers anys efectuar
inversions a l’excedir els límits d’endeutament. També diu que l’excusa de tot, és la
ja coneguda de “ s’ho havien trobat tot molt malament”, però cal destacar que el 80
per cent de les factures que es pagaran, 1,3 milions de euros, s’han generat a partir
del govern actual, i més de 600.000 euros, son factures dels 2 últims mesos del
govern anterior, i per tant s’haurien de pagar en els terminis habituals, no acudint a
un crèdit. Respecte del deute més antic i dels grans creditors, segurament si que és
aquesta la millor manera de fer-ho, però com que l’exercici s’ha tancat amb un
dèficit de 100.000 euros, una xifra semblant seria raonable, però en cap cas, la
quantitat de 2,9 milions d’euros. També entenen que les factures de Sorea i
Drenatges no s’haurien d’incloure en aquest crèdit, perquè el seu pagament està
previst per altres sistemes. D’altre banda, altres factures petites ja s’haurien
d’haver pagat i manifesta que ja fa temps que demanen el saldos dels bancs, però
no se’ls ha contestat, tot i que s’han publicat al tornaveu, i en els balanços publicats
es demostra que es podien haver pagat factures petites, de 70, 50 euros, etc., .
També diu que s’inclouen factures com ara la del Plaça de Can Torras, quan existeix
un PUOSC per finançar aquesta obra. En resum entenen que la xifra de crèdit
raonable no hauria d’excedir del 20 per cent de la quantitat proposada, i que
acceptar aquesta forma de pagament sortirà molt car i serà una llosa pel poble.
L’alcalde es mostra indignat i diu que resulta difícil i complicat escoltar sempre el
mateix discurs demagògic del regidor, ja que el Sr. Cabot coneix perfectament que
l’ajuntament te l’obligació de posar-hi totes les factures, i no se’n pot descartar cap.
Respecte al comentari de que amb aquest crèdit passarà a ser el poble més
endeutat, li contesta que ja ho es ara, i que el dia 11 de juny de 2011, en el
moment de la presa de possessió del nou govern municipal, hi havia un deute de
2,7 milions de euros deixat per l’anterior govern i convertint a Santa Eulàlia en el
tercer poble més endeutat de la comarca. Afegeix que el Sr. Cabot, de manera
sorprenent, diu coses com que les factures de Sorea no s’han d’incloure, perquè es
paguen amb subvencions. Però precisament va ser l’anterior govern el que va
desviar els diners amb els que s’havia de pagar la factura de Sorea, deixant aquesta
factura sense pagar, i ara obligatòriament s’ha d’incloure. Aquestes actuacions que,

fins i tot poden ser presumptament delictives, porten la conseqüència d’aquest
deute. Per tant, la resposta és que aquestes factures es posen perquè l’anterior
govern s’ha gastat en altres coses els diners per pagar les factures.
Per considerar que el regidor Sr. Cabot es reitera en el mateix assumpte, l’alcalde li
treu l’ús de la paraula al Sr. Cabot i dona la paraula al Sr. Blanch.
El Sr. Blanch es mostra sorprès pel to de la contesta del Sr. Alcalde, i d’altra banda
afirma que tot el decret de l’Estat és un maquillatge per aconseguir una
centralització i control i intervenció de les entitats locals. Diu que aquesta mesura
no crearà llocs de treball, i encara que les empreses cobrin les factures pendents
dels ajuntaments, la situació general persistirà, i el PSC està en contra de la forma
en que s’ha fet el decret, però naturalment, no en que els proveïdores cobrin les
seves factures. Aquesta formula suposarà un catàstrofe per molts ajuntaments, i les
entitats bancàries que reben els diners del Banc Europeu, facilitat per l’ICO, hi
afegeixen 4 punts. Així el sector financer que ha portat la crisi anomenada “del
ladrillo”, en comptes de rebre un càstig, resulta premiat amb un 4 per cent sobre
més de 9.700 milions d’euros que serà el crèdit que es dóna als ajuntaments, el
que els suposaran 2.700 milions de beneficis a costa dels contribuents. Posa
l’exemple de Bankia que a la par que desnona famílies, rebrà de l’estat els mils de
milions d’euros necessaris per salvar l’entitat, sense oblidar que el seu president
dimitit percebrà una indemnització de 1,2 milions d’euros. Diu que amb els diners
de Bankia es pagava el deute de tots els ajuntaments, però en canvi amb un atac a
la sobirania popular, amb amenaces d’intervenció i dissolució, molts ajuntaments
quedaran hipotecats amb un préstec a 10 anys. Respecte al contingut, manifesta
que havien rebut la relació de factures tant sols feia unes hores, motiu pel que no
havien tingut temps material d’examinar-les. D’altra banda retreu a l’equip de
govern haver tingut una actitud obscurantista, precipitada i amb una urgència
injustificada, ja que el termini per presentar la documentació es coneix des de fa
temps, i no feia falta esperar fins l’últim moment. Diu que troba a faltar la Comissió
Delegada que permetia fer-ne un seguiment setmanal, i que en qualsevol cas es
manifesta a favor de que es paguin les factures, sobre tot les dels petits i mitjans
empresaris i els de Santa Eulàlia, que d’existir una altra gestió ja haurien cobrat.
L’alcalde diu que efectivament les coses es podrien haver fet diferent, però calia
recordar que el Pla Zapatero va ser una carta al Reis Mags, on els ajuntaments van
fer obres innecessàries, que no calien, i que si aquests diners s’haguessin destinat al
que ara es destinen, a pagar deutes, avui els ajuntaments no es trobarien en
aquesta situació.
El Sr. Gonzalo diu que subscriu les paraules del Sr. Blanch, tant en referència a la
utilització de l’ús de la paraula, com el que representa el decret. Afegeix que ha fet
un anàlisi dels comptes i que ha trobat que el total del 2,9 milions que es demanen,
és el deute de 166 proveïdors, però que 14 d’ells, es a dir el 8 per cent, tenen el 80
per cent del deute, i un 30 per cent, en prou feines tenen el 0,6 per cent del deute.
Això comporta que 44 proveïdors tan sols tenen un deute conjunt de 17.000 euros, i
algunes factures son d’imports de 50, 75 euros, etc., troba incomprensible que
aquestes factures no s’hagin pogut pagat. També hi ha uns 12 proveïdors que tenen
el gruix del deute que són empreses com ara Barnasfalt, Drenatges, Aglomerats
Girona, Urbaser, Ferrovial, Estebanell, etc., que llògicament han de cobrar, però
entén que es pot negociar amb ells. Per tant, probablement si que és necessari
tramitar un crèdit, però resulta més dubtós que aquest sigui l’import adequat. Ara
que es fan ajustos a Espanya per no ser intervinguda per Europa, i a Catalunya per

no ser-ho per Espanya, resulta que els ajuntaments s’ofereixen a ser intervinguts
per l’estat, ja que aquest crèdit suposa una intervenció amb una restricció de
l’autonomia i de la capacitat de decisió, i els impostos passaran de destinar-los a
sufragar serveis, a pagar un crèdit que omplirà els comptes de resultats de les
entitats bancàries creditores. Seguint aquest pla de viabilitat un dels serveis que
serà irrecuperable serà el servei del Bus, perquè el seu import coincideix amb un
dels estalvis proposats en el Pla de vialitat. Finalment, recordant quelcom que havia
sentit, diu que si el poble fins ara era un desgavell però amb futur, ara no tenia
futur.
L’alcalde li contesta que l’ajuntament tenia l’obligació de posar-hi totes les factures
i no podia triar unes no i altres si. Respecte a la demanda que es paguessin les
factures d’import petit, evidentment si que es podria pagar alguna d’aquestes
factures, però la suma d’aquestes factures no es podia pagar, era tal el volum que
no es podien atendre. Respecte als creditors més importants, ja s’havia negociat
amb ells, i seguint amb l’exemple que havien posat del Bus, calia dir que quan va
entrar el nou equip de govern des de feia 15 mesos no es pagava el Bus, i per les
negociacions encara es va aguantar 6 mesos més. Per tant si que s’havia negociat
amb els proveïdors, i a més s’havia aconseguit que ningú apliqués interessos de
demora, el que era un èxit perquè l’aplicació del pagament d’interessos sobre un
capital de 2,9 milions d’euros suposa una quantitat elevadíssima i considerablement
superior al 5 per cent que s’haurà de pagar d’interès per disposar del préstec.
Afegeix que s’ha negociat, pactant ajornaments i rebaixant costos de serveis, i
prescindint del Bus, però no per voluntat, sinó perquè l’empresari que no cobra no
segueix prestant el servei, i malgrat que la voluntat de l’equip de govern és la de
pagar a tots el proveïdors, ha resultat que no era possible, i encara que des del
govern es vol donar serveis i que la gent estigui contenta, amb l’actual situació
algunes coses resulten inevitables, restant malgrat això la satisfacció de que
continuant amb aquesta política s’aconseguirà el sanejament de l’ajuntament en
aquest mandat.
Immediatament abans de la votació el Sr. alcalde encara dóna la paraula al regidor
d’ I-ERC, Sr. Vilageliu que retreu el to de la contesta al Sr. Cabot, i afegeix que si en
l’actuació del grup d’I-ERC en l’anterior mandat s’havia comès algun delicte, era
suficient amb que el Sr. alcalde ho denunciés, però insisteix en demanar la màxima
correcció en les formes.
L’alcalde replica que el Sr. Vilageliu el coneix i sap del seu tarannà tranquil, però
calia que reconegués, perquè el mateix regidor Sr. Vilageliu havia esta present, que
en converses recents s’havia explicat detalladament el motiu d’incloure totes les
factures i l’obligació que existia de fer-ho, que la factura de Sorea hi figurava
perquè l’anterior equip de govern s’ havia gastat els diners en altres coses. Per això
no podia menys que sentir-se ofès i indignat, perquè s’esgrimien aquests arguments
incoherents aprofitant l’existència de l’audiència del Ple. Per tant es mantenia en la
seva posició perquè no es podia desvirtuar la realitat, i en aquest cas només tenia
dues opcions, contestar rotundament al Sr. Cabot tal com havia fet, o bé ni tant sols
haver-li contestat, donant la paraula a la següent intervenció. Potser era el que
pertocava, però llavors l’haguessin acusat de menysprear als regidors d’I-ERC.
El Sr. Vilageliu manifesta que es tracta de qüestions que eren opinables, i que els
arguments del seu grup eren defensables.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb els següents vots:
VOTS A FAVOR:7, sis de CIU i un del PP
VOTS EN CONTRA: 4, tres d’I-ERC i un d’ICV-EUA
ABSTENCIÓ: 2 del PSC
I a les 19 hores i 35 minuts, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta,
i jo, el secretari, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.

L’Alcalde

Josep Lluís Llavat i Ferrer

