
 

 

No hi ha cap vídeo penjat al web de Canal Blau d’aquesta sessió. 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2013 

 
 
Acta núm. 18 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 17:00 hores del dia 19 de desembre de 
2013, sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I 
MASSANA (CiU), es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les 
persones següents: 

 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ   (CiU) 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA   (CiU) 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO    (CiU) 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO  (CiU) 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA  (CiU) 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET    (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN   (CiU) 
BLANCA ALBÀ I PUJOL     (CiU) 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA    (PSC) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ     (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ    (PSC) 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI   (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ   (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) 
GISELA VARGAS REYES    (PSC) 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (PP) 
MARC FONT I RIMBAU     (CUP) 
MARTA RIUS GALLART    (CUP) 
MANEL CLAVER ROSO     (ICV) 
 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament en 
primera convocatòria. 



 

 

 
No assisteixen el Sr. ORIOL ESCALAS NOLLA, el Sr. SANTIAGO 
RODRÍGUEZ SERRA, el Sr. FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN, el Sr. RAIMON 
RÀFOLS FLORENCIANO, ni la Sra. IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ. 
  
Els punts de l’ordre del dia són els següents: 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Ratificació del caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria. 
 
 Hisenda 
 
2. Rectificació de l’acord d’aprovació del refinançament i substitució 

d’operacions vigents amb Dexia Sabadell. 
3.  Rectificació de l’acord d’aprovació del Pla de Sanejament Financer 

previst a l’article 53 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals. 

 
 
 1. RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER EXTRAORDINARI I URGENT DE 

LA CONVOCATÒRIA. 
 

 
Es vota la ratificació del caràcter extraordinari i urgent d’aquesta convocatòria 
de Ple, el qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:  CiU (9), PSC (7), PP (1) i ICV (1) = 18 vots 
  Abstencions: CUP = 2 vots 

 
 
 2. HISENDA. RECTIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DEL 

REFINANÇAMENT I SUBSTITUCIÓ D’OPERACIONS VIGENTS 
AMB DEXIA SABADELL. 

 
El Ple del 2 de desembre va aprovar un acord de refinançament i substitució 
d’operacions concertades amb Dexia Sabadell, tant amb l’Ajuntament com 
amb la Societat d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, en base a una 
proposta provisional efectuada per l’entitat financera.    
 
Atès que en el procés d’estudi i avaluació de risc de les operacions el Comitè 
corresponent de Dexia Sabadell, SA, ha rectificat sensiblement la proposta 
inicial, cal per part de l’Ajuntament tornar a aprovar les noves condicions 
proposades. Cal esmentar que les noves condicions continuen essent 



 

 

beneficioses per als interessos municipals. En concret, els criteris generals 
són: 
 

- Carència d’amortització per al 2014, 25% d’amortització per al 2015 i 
amortització lineal en els exercicis posteriors. 

- Tipus d’interès Euribor 12M + 3,60 o 3,80. 
- Increment del venciment de les operacions en 3 anys . 
- Subrogació del préstec de la Societat d’Aparcaments de Vilanova i la 

Geltrú a  l’Ajuntament amb el mateix perfil d’amortització que a la 
proposta inicial. 

- Tipus d’interès d’aquesta última operació d’Euribor a 3M més 1,10 de 
diferencial. 

 
Tot plegat fa que els tipus d’interès dels préstecs municipals disminueix en 
0,60 punts respecte la primera proposta.  
 
Pel que fa a la subrogació de l’operació de l’empresa municipal cal precisar 
que aquest préstec està avalat íntegrament per l’Ajuntament, per la qual cosa 
ja consta en la seva ràtio d’endeutament, si bé té un efecte en la càrrega 
financera i en el nivell d’estalvi que s’intentarà compensar amb una aportació 
ordinària via cànon per part de la Societat d’Aparcaments de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Per tot això, vist l’informe d’Intervenció, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  
“PRIMER. Refinançar el préstec municipal preestablert núm. 36152630 
contractat amb Dexia Sabadell, SA, amb les condicions següents: 
 

Capital inicial 3.005.060,52 
Import pendent fins 13/01/2014 2.671.164,90 
Amortització 2014: Carència 

2015: Quota del 25% amortització 
històrica 

2016 i ss: Quota lineal fins 
venciment 

Tipus interès Euribor 12M +3,80 
Venciment 12/01/2032 

 
 
SEGON. Refinançar el préstec municipal preestablert núm. 36153494 
contractat amb Dexia Sabadell, SA, amb les condicions següents: 
 

Capital inicial 3.700.000,00 
Import pendent fins 13/01/2014 3.288.888,88 



 

 

Amortització 2014: Carència 
2015: Quota del 25% amortització 

històrica 
2016 i ss: Quota lineal fins 

venciment 
Tipus interès Euribor 12M +3,80 
Venciment 12/01/2032 

 
 

TERCER. Refinançar el préstec municipal preestablert núm. 36153762 
contractat amb Dexia Sabadell, SA, amb les condicions següents: 

 
Capital inicial 4.930.000,00 
Import pendent fins 13/01/2014 4.437.000,00 
Amortització 2014: Carència 

2015: Quota del 25% amortització 
històrica 

2016 i ss.: Quota lineal fins 
venciment 

Tipus interès Euribor 12M +3,80 
Venciment 12/01/2034 

 
 
QUART. Refinançar el préstec municipal preestablert núm. 36154451 
contractat amb Dexia Sabadell, SA, amb les condicions següents: 
 

Capital inicial 4.900.000,00 
Import pendent fins 19/06/2014 4.165.000,00 
Amortització 2014: Carència 

2015: Quota del 25% amortització 
històrica 

2016 i ss: Quota lineal fins 
venciment 

Tipus interès Euribor 12M +3,60  
Venciment 20/06/2033 

 
 

CINQUÈ. Subrogar-se en la posició de l’empresa municipal Societat 
d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú en el préstec preestablert núm. 
36153527 contractat amb Dexia Sabadell, SA, i garantit actualment per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb les condicions següents: 

 
Capital inicial 7.238.940,82 
Import pendent fins 9/03/2014 5.675.987,71 



 

 

Amortització trimestral 2014: Carència 
2015: Quota del 25% amortització 

històrica 
2016: Quota igual a l’amortització 

històrica 
A partir 2016: Quota lineal fins 

venciment 
Tipus interès Euribor 3M + 1,10% 
Venciment 10/03/2031 

 
SISÈ. Trametre l’expedient a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, a fi i efecte de sol·licitar l’autorització de les 
operacions  esmentades.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (9), PSC (7), PP (1) i ICV (1) = 18 vots 
  Vots en contra: CUP = 2 vots 
 

 
3.  HISENDA. RECTIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DEL 

PLA DE SANEJAMENT FINANCER PREVIST A L’ARTICLE 53 
DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES 
HISENDES LOCALS. 

 
El 2 de desembre el Ple Municipal va aprovar un Pla de sanejament financer 
com a complement de l’aprovació de l’expedient de refinançament i substitució 
de les operacions bancàries preexistents del grup municipal amb l’entitat 
Dexia Sabadell, SA,  atès que la ràtio d’estalvi net dels comptes és negatiu. 
 
Vist que amb data 17 de desembre el comitè de crèdit de l’entitat financera ha 
aprovat formalment el refinançament, però amb algunes diferències respecte a 
la proposta anterior que en tot cas fan variar els capítols 9 d’ingressos i 3 de 
despeses de les previsions pressupostàries, cal rectificar el Pla només pels 
conceptes indicats. 
 
Per tot això, segons disposa l’article 53 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals i l’article 9 de l’Ordre ECF/138/2007, i vist l’informe 
d’Intervenció, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:  
 
“PRIMER. Aprovar la rectificació del Pla de sanejament financer municipal  
que s’adjunta i forma part del present acord, segons disposa l’article 53 del 



 

 

Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 9 de l’Ordre 
ECF/138/2007, en relació amb l’expedient de refinançament i substitució 
d’operacions bancàries a formalitzar amb Dexia Sabadell, SA. 
 
SEGON. Trametre l’expedient a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement en el 
model PR-1 “Previsions d’ingressos i despeses o d’estats financers” a efectes 
de l’autorització corresponent. 
 
TERCER. Autoritzar l’Alcaldessa a poder introduir aclariments i concrecions en 
el Pla i en la memòria corresponent, a requeriment de la Direcció General de 
Política Financera, Assegurances i Tresor, sempre que es mantinguin els 
criteris i dades bàsiques del Pla, i es doni compte dels canvis efectuats a la 
propera sessió plenària.” 
 

MEMÒRIA 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’empara del que disposava el RDL 
4/2012, pel qual s’establia un mecanisme de pagament a proveïdors, va 
formalitzar un préstec ICO per un import de 24.989.000 euros. Així mateix, va 
aprovar el corresponent Pla d’ajust en data 30 de maig de 2012. El Pla 
presentava una sèrie de mesures per tal de reforçar el rendiment dels 
ingressos, per una banda, i de contenció de la despesa i sanejaments dels 
comptes, per una altra, així com tendia a la progressiva cobertura financera 
dels serveis públics a través de taxes i preus públics.  
 
Cal assenyalar que el Pla no contemplava cap mesura de refinançament 
d’operacions bancàries. En primer lloc, per la poca receptibilitat del bancs a 
presentar ofertes en aquest sentit, i per altra banda pel propis criteris dels 
plans d’ajust en què no es contemplaven mesures que, tot i que podien 
millorar les ràtios pressupostaris de càrrega financera, mantenien 
l’endeutament en el mateix volum. 
 
Posteriorment, d’acord amb el RDLL 8/2013, en el marc de la denominada 
tercera fase del mecanisme de pagaments a proveïdors, l’Ajuntament ha 
sol·licitat una nova operació per import de 10.525.737 euros, per la qual cosa 
s’ha revisat el Pla d’ajust anterior incorporant la nova càrrega financera 
resultant de la previsible formalització de la nova operació. (Finalment l’import 
net de l’operació aprovada és de 9.134.988,87 euros, la resta es compensa 
pel mecanisme de formalització del deute de la Generalitat amb l’Ajuntament). 
Pel que fa a les mesures, s’ha mantingut el mateix esquema que en el Pla 
inicial sense cap variació significativa.  
 



 

 

El que sí que ha comportat una modificació és el perímetre de consolidació de 
les entitats definides com a administració, adscrites a l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú en termes SEC, d’acord amb els criteris tramesos per l’IGAE. En 
resum, resultaven adscrits a l’Ajuntament els ens següents: 
 
           

Nom Tipologia % control municipal 

OAP BM V.Balaguer Organisme Autònom 100 
IMET Organisme Autònom 100 
PIVSAM SAM 100 
ICVSAM SAM 100 
Consorci Serveis Persones Consorci 56 
Consorci Sanitari Garraf Consorci 35 
Consorci Teledigital Garraf Consorci 40 

 
Cal precisar que la consolidació de comptes en el Pla d’ajust es va fer amb 
totes les entitats anteriors d’acord amb el percentatge de control municipal 
segons els estatuts de cada ens, per la qual cosa les dades dels consorcis es 
van ajustar a la participació de l’Ajuntament en els mateixos. Actualment està 
prenent més força el criteri doctrinal que les entitats definides com  a 
administració d’acord amb l’entorn SEC, s’han de consolidar en la seva 
totalitat, això significa a la pràctica que les dades tradicionalment agregades 
del  grup municipal (Ajuntament més els organismes autònoms com a ens 
dependents) es dupliquen quan es consoliden amb els comptes de les dues 
empreses i dels tres consorcis  adscrits. 
 
Aquest mateix darrer criteri de consolidació de tot el perímetre SEC és el que 
utilitzem pel càlcul de la ràtio d’endeutament. 
 
La revisió del Pla d’ajust, segons el RDLL 8/2013, de 28 de juny, va ser 
acceptada favorablement pel Ministeri en la mesura que s’havia aprovat el Pla 
inicial del 2012. 
 
Actualment, en el procés d’estudi i elaboració del Pressupost pel 2014, i atès 
l’increment de càrrega financera en els propers exercicis a causa dels 
préstecs ICO, s’ha tornat a insistir a les entitats financeres per tal que 
proposessin ofertes de refinançament d’operacions vigents. 
 
 
Dexia Sabadell, SA, ha fet una proposta de refinançament de les operacions 
concertades tant amb l’Ajuntament com amb la Societat d’Aparcaments de 
Vilanova i la Geltrú, que considerem beneficiosa per als interessos municipals. 
Els criteris generals de la proposta són: 
 



 

 

- Carència d’amortització per al 2014, 25% d’amortització per al 2015, 
amortització igual a la històrica en el 2016 i amortització lineal en els 
exercicis posteriors. 

- Tipus d’interès fix entre el 4,94 i 4,95, amb un terra i sostre indexat amb 
el Libor USD. 

- Manteniment del mateix termini de vigència de les operacions. 
- Subrogació del préstec de la Societat d’Aparcaments de Vilanova i la 

Geltrú a  l’Ajuntament, amb el mateix perfil d’amortització que es 
proposa per als préstecs municipals. 

- Tipus d’interès d’aquesta última operació d’Euribor a 3M més 1,10 de 
diferencial. 

 
Amb posterioritat, el comitè de crèdit de l’entitat bancària ha rectificat la seva 
proposta en el sentit següent: 
 

- Carència d’amortització per al 2014, 25% d’amortització per al 2015 i 
amortització lineal en els exercicis posteriors. 

- Tipus d’interès Euribor 12M + 3,60 o 3,80. 
- Increment del venciment de les operacions en 3 anys. 
- Subrogació del préstec de la Societat d’Aparcaments de Vilanova i la 

Geltrú a  l’Ajuntament amb el mateix perfil d’amortització que a la 
proposta inicial. 

- Tipus d’interès d’aquesta última operació de Euribor a 3M més 1,10 de 
diferencial. 

 
Pel que fa a la subrogació de l’operació de l’empresa municipal cal precisar 
que aquest préstec actualment està avalat íntegrament per l’Ajuntament, per 
tant ja consta en la ràtio d’endeutament municipal, si bé té un efecte sobre la 
càrrega financera i en el nivell d’estalvi que es preveu compensar per la banda 
dels ingressos pressupostaris amb una aportació ordinària via cànon per part 
de la Societat d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú. 
 
Atès que l’Ajuntament està sotmès a un Pla d’ajust arran de les disposicions 
relacionades amb els mecanismes de pagament a proveïdors, com ja hem 
esmentat, i per tal de ser coherents amb les dades, el proposat Pla de 
Sanejament financer manté els mateixos criteris, mesures i previsions que el 
Pla d’ajust. Per tot això fem una descripció dels elements en els que es basen 
les Previsions d’ingressos i despeses municipals.  
 
Marc general 
 
Es fa una  previsió d’increment del cost de la vida del 2% durant tota la durada 
del Pla. 
 



 

 

No es contempla un creixement demogràfic ni urbanístic que suposi un 
augment apreciable de les bases fiscals. Tot i això, es preveu un feble 
dinamisme econòmic a partir del 2016. 
 
 
Ingressos corrents 
 
- Impostos directes: Es preveu un rendiment acumulatiu del 3% anual, atès el 
pes que té l’Impost sobre Béns Immobles sobre el qual s’estan efectuant unes 
tasques d’inspecció i aflorament i rectificació de bases fiscals. En tot cas, no 
es contempla cap revisió cadastral. 
 
-Impost Indirecte: Es continua amb les xifres moderades de l’ICIO, d’acord no 
només amb l’atonia del sector immobiliari, sinó també perquè es continuen 
produint devolucions d’imports per aplicació de subvencions previstes a 
l’ordenança fiscal corresponent. 
 
-Taxes i altres: Es preveu un augment acumulatiu del 3% a causa de la 
progressiva cobertura dels costos dels serveis, equipaments i instal·lacions 
finançats per aquestes figures, lligades a la incorporació de criteris de tarifació 
social.  
 
-Transferències corrents: Tenint en compte el pes considerable de la PIE i 
atesa la poca informació que hi ha al respecte amb relació a la seva evolució 
previsible per una banda, i a l’estabilitat però no davallada que considerem en 
de les aportacions de la Generalitat i Diputació a partir del 2015, es contempla 
un rendiment de la totalitat del capítol igual al cost de la vida.  
 
- Ingressos patrimonials: Bàsicament afecta els cànons de les concessions. Es 
preveu una evolució per sota de la previsió d’inflació, perquè tot i la 
compensació que ha de satisfer la Societat d’Aparcaments per la càrrega 
financera assumida per l’Ajuntament, es contempla un estancament i fins i tot 
disminució dels cànons de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, 
atesa la caiguda de la xifra de negocis de la societat per la davallada de 
facturació d’aigua, almenys els dos primers anys, 2014 i 2015. 
 
 
Despeses corrents 
 
- Capítol de Personal: Els primers anys del Pla es preveu la contracció del cost 
del capítol 1 per sota de l’IPC per aplicació de les mesures d’amortització de 
llocs de treball que es van jubilant, reducció d’hores extres d’alguns col·lectius 
i limitació en la gestió de substitucions i baixes. 
 



 

 

- Capítol II de serveis: Els dos primers anys, 2014 i 2015, es preveu una 
evolució negativa en termes reals (inferior a la previsió d’inflació) per les 
polítiques de contenció i revisió dels contractes de subministraments i 
concessió de serveis, així com per la reducció d’activitats de les diferents 
àrees municipals. 
 
-Transferències corrents: Es preveu una contenció en termes reals que 
suposa un augment  (1,5%) per sota de la inflació esperada, si bé la reducció 
no pot ser més dràstica atès que el volum més important correspon a 
aportacions a ens municipals o supramunicipals que gestionen serveis. 
  
- Càrrega financera: Es quantifica d’acord amb els quadres financers dels 
préstecs vigents. La nova operació ICO per import de 10,5 milions d’euros es 
calcula a 10 anys, inclosos dos de carència i a un tipus del 5,45% amb 
pagament trimestral, sistema francès d’amortització, a formalitzar abans que 
acabi l’any.  
 
Pel que fa als préstecs Dexia a refinançar es calculen d’acord amb la nova 
proposta presentada. La subrogació del préstec de la Societat d’Aparcaments 
fa que augmentin les quotes anuals a pressupostar i a canvi baixi 
l’endeutament pel que fa a  les quotes per operacions avalades. 
 
 
Ingressos i despeses de capital 
 
Durant el Pla de Sanejament financer, com també a tota la vida del Pla d’ajust 
vigent no es contempla cap inversió finançada amb recursos externs que no 
siguin transferències de capital d’altres administracions públiques.  
 
Per al 2014 es consigna una previsió de 1.000.000 d’euros i a partir del 2015 i 
posteriors 200.000 euros, atès que no tenim encara informació de 
convocatòries de subvencions de capital. 
 
 
Reorganització dels ens que formen el grup municipal 
 
En el Pla d’ajust del 2012 es feia referència al desenvolupament del pla de 
viabilitat de l’organisme autònom IMET que va passar per una reducció del 
cost real del personal i un pressupostació d’ingressos realista d’acord amb  les 
subvencions concedides de la Generalitat.  
 
Actualment s’estan redefinint dues altres entitats que són precisament les 
empreses municipals que s’incorporen al perímetre SEC com a 



 

 

administracions públiques:  Informació i Comunicació de Vilanova (ICVSAM) i 
Promoció Industrial Vilanova (PIVSAM). 
 
Atesa la situació de les televisions locals i la necessitat d’unir esforços en la 
potenciació de la promoció municipal en les àrees de les noves tecnologies, 
l’Ajuntament va aprovar iniciar el procediment d’absorció d’ICVSAM per part 
de l’EPEL Neàpolis. Des d’un punt de vista econòmic aquesta absorció pretén: 
 
- Consolidar i millorar els ingressos de la nova entitat amb la creació de noves 
activitats amb noves fonts de finançament. 
 
- Reordenar la nova estructura empresarial de la societat, simplificant la seva 
organització. 
 
Pel que fa a PIVSAM, que està actualment en un procés concursal, es 
proposa des de l’Ajuntament un pla de viabilitat que comporta redimensionar 
l’empresa per adaptar-la al sector de la producció que sembla viable (gestió 
de mercats i fires) i abandonant el sector urbanístic i immobiliari amb un futur 
incert a curt i mig termini. 
 
Vilanova i la Geltrú, 18 de desembre 2013 



 

 
 
 
Model PR-1.0 Previsions d’ingressos i 
despeses 

            

Data d'aprovació Òrgan 

 
 
      

19/12/2013 PLE          
   Exercici Exercici Exercici Exercici Exercici Exercici 
Estat d'ingressos  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1  Capítol 1 29.829.469,75 29.023.100,00 29.893.793,00 30.790.606,79 31.714.324,99 32.665.754,74 

2  Capítol 2 28.536,24 280.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 

3  Capítol 3 13.324.131,87 14.726.412,00 14.124.151,04 14.547.875,57 14.984.311,84 15.433.841,19 

4  Capítol 4 19.210.596,62 19.379.916,00 19.691.185,68 20.085.009,39 20.486.709,58 20.896.443,77 

5  Capítol 5 788.224,77 1.238.222,00 1.256.795,33 1.275.647,26 1.294.781,97 1.314.203,70 

6 
 Ingressos corrents afectats a op.de capital (art.35, conceptes 
396 i 397 i altres) 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
 Ingressos per operacions corrents ajustats (1 + 2 + 3 + 4 + 
5 - 6) 63.180.959 64.047.650 65.065.925 66.899.139 68.780.128 70.610.243 

8  Capítol 6             

9  Capítol 7 176.000,00 3.363.589,00 1.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

10  Capítol 8 1.164.944,65 451.598,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 

11  Capítol 9   24.989.118,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
         

Estat de despeses        

12  Capítol 1 23.059.360,84 24.052.346,00 24.242.390,67 24.484.814,58 24.729.662,72 24.976.959,35 

13  Capítol 2 26.660.230,55 23.924.763,00 23.676.427,07 23.913.191,34 24.391.455,17 24.879.284,27 

14  Capítol 3 3.105.712,09 3.398.338,00 3.254.701,46 2.975.942,24 2.704.631,39 2.377.222,07 

15  Capítol 4 10.959.746,06 8.441.189,00 8.612.730,74 8.741.921,70 8.873.050,52 9.006.146,28 

16  Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15) 63.785.050 59.816.636 59.786.250 60.115.870 60.698.800 61.239.612 

17  Capítol 6 6.949.527,12 4.053.843,00 1.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

18  Capítol 7 5.930,96 5.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 
19  Capítol 8 1.164.944,65 356.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 

20  Capítol 9   5.204.767,15 4.231.013,00 5.051.711,32 5.741.883,14 7.399.441,51 7.103.483,93 

         

Superàvit / dèficit no financer       

21 
Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (6 + 7 + 8 + 9 – 16 – 
17 – 18) -7.383.548 4.135.416 5.279.675 6.783.269 8.081.329 9.370.631 

         

Estat del romanent de tresoreria       

22  Romanent de tresoreria per a despeses generals  1.803.981,78           

         

Deute viu        

23  Deute viu a llarg termini 60.593.943,60 71.173.906,32 66.122.195,00 60.380.068,61 52.904.166,64 45.621.237,02 

24  Deute viu a curt termini 8.850.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

25  Deute viu avalat a llarg termini 8.873.671,05 2.732.591,31 2.596.542,04 2.395.786,85 2.250.408,35 2.072.074,23 

26  Deute viu avalat a curt termini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         
Capacitat / necessitat de finançament       

27 Adquisicions netes d'actius financers 0,00 95.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 Passius nets contrets 28.634.351,42 2.768.987,00 1.948.288,68 258.116,86 -2.399.441,51 -2.103.483,93 

29 Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament (27 - 28) -28.634.351 -2.673.389 -1.948.289 -258.117 2.399.442 2.103.484 

         
Estalvi corrent i resultat pressupostari       

30 Estalvi corrent (7 – 16) -604.090 4.231.014 5.279.675 6.783.269 8.081.329 9.370.631 

31 Amortitzacions d’operacions de crèdit a llarg termini (20) 5.204.767 4.231.013 5.051.711 5.741.883 7.399.442 7.103.484 

32 Estalvi corrent després d’amortitzacions (30 – 31) -5.808.857 1 227.964 1.041.386 681.887 2.267.148 

33 
Altres despeses i ingressos no recurrents (17+18+19 –6 –8 
–9 –10 –11) -18.209.660 0 0 0 0 0 

34 Resultat pressupostari (32 – 33) 12.400.803 1 227.964 1.041.386 681.887 2.267.148 

35 
Crèdits gastats finançats amb romanent de 
tresor.desp.grals. (op.corrents)             

36 
Crèdits gastats finançats amb romanent de 
tresor.desp.grals. (op. de capital)             



 

 

37 
Desviacions de finançament negatives de l'exercici 
(operacions corrents)              

38 
Desviacions de finançament negatives de l'exercici 
(operacions de capital)  1.823.891,91           

39 
Desviacions de finançament positives de l'exercici 
(operacions corrents)              

40 
Desviacions de finançament positives de l'exercici 
(operacions de capital)                

41 
Resultat pressupostari ajustat (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 
- 40) 14.224.695 1 227.964 1.041.386 681.887 2.267.148 

         
Ràtios financeres        

42 
Capacitat de retorn. Amortització anual [(32 + 35 + 37 - 39/ 
(7 - 39)] (%) -9,19% 0,00% 0,35% 1,56% 0,99% 3,21% 

43 
Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a l/t [(30 + 35 + 
37 - 39) / 23] (%)  -1,00% 5,94% 7,98% 11,23% 15,28% 20,54% 

44 
Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a l/t 
[(30+35+37-39) / (23+25)] (%) -0,87% 5,72% 7,68% 10,81% 14,65% 19,65% 

45 Romanent de tresoreria [22 / (7 – 39)] (%) 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

46 
Volum de deute sobre ingressos corrents ([23 + 24 + 25 + 
26] / 7) (%)   123,96% 126,32% 116,37% 102,81% 87,46% 74,63% 



 

 

 
 
 

Es vota la proposta, la qual s’’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (9) i PP (1) = 10 vots 
  Vots en contra: CUP = 2 vots  
  Abstencions: PSC (7) i ICV (1) = 8 vots 
 
 
S’aixeca la sessió a les 17:30 hores, de la qual s’estén la present acta que 
firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 


