
 

 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau. Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://www.canalblau.cat/ple-extraordinari-vilanova-geltru-27-04-2017/ 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 D’ABRIL DE 2017 

 
Acta núm. 7 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 20:30 hores del dia 27 d’abril de 2017, 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: 

 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO (CiU)  
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN (CiU) 
BLANCA ALBÀ PUJOL (CiU) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ (PSC) 
TERESA LLORENS CARBONELL (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ (PSC) 
GISELA VARGAS REYES (PSC) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO (CUP) 
MARTA JOFRA SORA (CUP) 
JOSEP ASENSIO ALBÀ (CUP) 
BERTA BELASKOAIN COMAPOSADA (CUP) 
QUETI VINYALS I FLORENCIANO (ERC) 
JORDI MEDINA I ALSINA (ERC) 
OLGA ARNAU I SANABRA (ERC) 
ADELAIDA MOYA I TAULÉS (ERC)  
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (C’s) 
ENVER AZNAR MÉNDEZ (SOM VNG) 
DÉBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR (SOM VNG) 
CARLOS REMACHA LÓPEZ (PP) 
CARMEN REINA PADILLA (No adscrita) 
ARIADNA LLORENS GARCÍA (No adscrita) 
DAVID MONTES MUÑOZ (No adscrit) 
 
SECRETARI GENERAL  
MARCEL·LÍ PONS I DUAT 
 
INTERVENTOR GENERAL 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

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



 

 

 
No assisteix el Sr. JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT (CUP). 
 
A continuació es tracta l’únic punt de l’ordre del dia: 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 

INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS 
CONTRACTES DE PRÉSTECS FORMALITZATS EN EL MARC DEL 
FONS PER AL FINANÇAMENT DELS PAGAMENTS A PROVEÏDORS 
D’ENTITATS LOCALS. (Exp. 28/2017-INT) 

 
Antecedents 
 
La Resolució de 29 de març 2017 de la Secretaria General de Finançament 
Autonòmic i Local del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública (ampliació de termini per 
Resolució d’11 d’abril de 2017), estableix la possibilitat d’acollir-se a una ampliació 
del termini de carència i d’amortització de tres anys dels préstecs ICO formalitzats en 
el marc del Fons de liquidació pel Finançament del Pagament a Proveïdors, als 
ajuntaments que hagin tingut romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu 
a l’exercici 2015.  
 
Les entitats que s’acullin a aquesta mesura hauran d’aprovar un Pla de sanejament 
financer (2017-2021), al final del qual els comptes hauran de presentar romanent de 
tresoreria positiu. 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va tenir un romanent de tresoreria 
negatiu l’exercici 2015 per import de -1.264.178,98 euros i l’exercici 2016 de                   
-2.947.683,02 euros, se li ha comunicat per part del Ministeri que pot acollir-se a 
aquella mesura. 
 
Atès que es considera que l’ampliació de carència i del termini d’amortització dels 
préstecs ICO és una mesura beneficiosa per tal de finançar el romanent de tresoreria 
negatiu que no suposa un major endeutament per a l’entitat. 
 
El Pla de sanejament que s’incorpora i forma part d’aquest acord presenta dades 
consolidades de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms per a l’exercici actual 
i els quatre propers anys i en el seu termini genera l’estalvi suficient per tenir un 
romanent de tresoreria positiu. 
 

Regulació jurídica 
 
- Resolució de 29 de març 2017, del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública (ampliació 

del termini per Resolució d’11 d’abril del 2017). 
- Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, d’establiment d’un mecanisme de 

finançament per al pagament a proveïdors. 



 

 

- Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, de creació d’un Fons per al finançament 
dels pagaments a proveïdors de les entitats locals. 

- Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de 
les administracions públiques i recolzament a les entitats locals amb problemes 
financers. 

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes locals. 

 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Sol·licitar l’adhesió a la mesura establerta a la Resolució de 29 de març de 
2017 i d’11 d’abril de 2017, del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, consistent en 
l’aplicació d’un període de carència del principal de tres anys, amb l’augment del 
mateix termini del període d’amortització dels préstecs formalitzats en el marc del 
Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors d’Entitats Locals.  La 
sol·licitud es presentarà de forma virtual a l’aplicatiu disponible a l’Oficina virtual per a 
la Coordinació Financera amb les entitats locals del web del Ministeri d’Hisenda i 
Funció Pública. 
 
SEGON. Aprovar un Pla de sanejament 2017 – 2021 amb les dades consolidades de 
l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms, que s’adjunta i forma part del present 
acord, per tal de corregir el signe negatiu del romanent de tresoreria per a despeses 
generals. 
 
TERCER. Aprovar en general la formalització de la modificació dels contractes de 
préstec amb les noves condicions financeres, sense perjudici que l’aprovació 
concreta de cada operació es faci per l’òrgan competent de l’Ajuntament, d’acord amb 
l’article 52 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 
 

PLA DE SANEJAMENT 2017-2021 
 
En relació amb el que disposa la Resolució de 29 de març de 2017 del Ministeri 
d’Hisenda i Funció Pública, referent a l’ampliació de la carència i del termini 
d’amortització dels préstecs vigents concertats en el marc del Fons de liquidació per 
al Finançament del Pagament a Proveïdors, l’Ajuntament sol·licita acollir-se a aquesta 
mesura, raó per la qual ha elaborat un Pla de Sanejament (2017-2021) que contempli 
al final del Pla (any 2021) un Romanent de Tresoreria per a despeses generals de 
signe positiu, tal i com preveu la norma esmentada. 
 
1.- SUPÒSITS DEL PLA 
 
El Pla contempla la previsió de liquidacions pressupostàries dels exercicis 2017 fins 
el 20121 en termes consolidats de l’Ajuntament, amb els dos organismes autònoms 
(IMET, Biblioteca Museu Víctor Balaguer). 



 

 

 
- Previsions de liquidacions de pressupostos 
 
- Es pren com a referència la liquidació aprovada de l’exercici 2016. 
 
- El 2017, pel que fa a l’Ajuntament, es calcula la previsió fent una mitjana del grau 
d’execució liquidat en els darrers tres exercicis (2014-2016) per capítols. Respecte 
dels organismes autònoms, s’han mantingut les xifres pressupostades per al 2017 
com a previsió de liquidació del mateix any. 
 
- Per als exercicis següents s’ha previst una variació igual, tant per ingressos com per 
despeses corrents consolidades: 
 
    2018  2019  2020  2021 
Ingressos/Despeses     1%      1%    2%     2% 
 
- Inversions: A partir del 2018 es preveu per a cada exercici una xifra d’inversió 
d’1.000.000 d’euros, finançada amb transferències de capital. Per tal d’evitar 
desviacions que suposarien ajustaments del resultat pressupostari, es preveu que el 
resultat anual de la liquidació d’inversions sigui zero. 
 
- Passius financers: L’import de l’amortització meritada cada any es detalla en el 
quadre “Resum Càrrega financera”. 
 
- Elements que afecten al Romanent de tresoreria 
 
- Es preveu el mateix volum de baixes d’ingressos i altres rectificacions d’exercicis 
tancats igual a -4,5 milions d’euros per a cada exercici.  
 
- Saldos de dubtós cobrament: Es contempla una lleugera millora d’aquestes 
previsions al llarg de la vida del Pla. 
 
 2017      2018     2019     2020     2021 
       7.550.000  7.350.000  7.150.000  6.950.000  6.750.000 
 
- Pel mateix argument que s’ha esmentat abans, no es preveu el concepte d’Excés de 
finançament derivat de l’execució de les inversions. 
 
- Altres supòsits 
 
- No es tenen en compte possibles internalitzacions de serveis en curs, atès que 
suposen teòricament una transferència entre capítols de despeses del pressupost 
ordinari. 
 
2.- QUADRES QUE S’ANNEXEN 
 
-Resum de càrrega financera 
-Quadre resum del Pla de sanejament 
-Liquidació consolidada del 2016 i previsió 2017 



 

 

RESUM CÀRREGA FINANCERA      

PRÉSTECS CONCERTATS           

 2017 2018 2019 2020 2021 

 Amortització Interessos Amortització Interessos Amortització Interessos Amortització Interessos Amortització Interessos 

Préstecs empreses financeres 3.800.173,72 848.200,22 3.667.619,05 810.033,64 3.346.859,81 732.685,09 2.604.309,28 656.267,61 2.169.529,91 589.856,98 

Préstecs   ICOS 2012 ................... 3.569.874,16 286.646,42 3.569.874,16 274.944,31 3.569.874,16 215.397,17 3.569.874,16 155.102,75 3.569.874,16 99.452,25 

Préstecs ICO 2013 ...................... 1.141.751,12 99.165,36 1.141.751,12 84.197,01 1.141.751,12 69.228,65 1.141.751,12 54.260,29 1.141.751,12 39.291,94 

           

Total ........................................... 8.511.799,00 1.234.012,00 8.379.244,33 1.169.174,96 8.058.485,09 1.017.310,91 7.315.934,56 865.630,65 6.881.155,19 728.601,17 

           

NOVA PROPOSTA            

 2017 2018 2019 2020 2021 

 Amortització Interessos Amortització Interessos Amortització Interessos Amortització Interessos Amortització Interessos 

Préstecs empreses financeres 3.800.173,72 848.200,22 3.667.619,05 810.033,64 3.346.859,81 732.685,09 2.604.309,28 656.267,61 2.169.529,91 589.856,98 

           

Préstecs   ICOS 2012  

( 1-1 al 31-5-2017) 1.784.937,08 149.965,94         

Préstecs   ICOS 2012  

(a partir 31-5-2017) 0,00 140.403,14 0,00 280.806,28 0,00 280.806,28 1.784.937,04 277.881,22 3.569.874,08 239.855,38 

           

Préstecs ICO 2013  

(1-1- al 31-5-2017) 285.437,78 26.194,62         

Préstecs ICO 2013  

(a partir 31-5-2017) 0,00 75.777,30 0,00 101.036,40 0,00 101.036,40 856.313,34 98.229,84 1.141.751,12 84.197,01 

           

Total ........................................... 5.870.548,58 1.240.541,22 3.667.619,05 1.191.876,32 3.346.859,81 1.114.527,77 5.245.559,66 1.032.378,67 6.881.155,11 913.909,37 

           

Diferència 2.641.250,42 -6.529,22 4.711.625,28 -22.701,36 4.711.625,28 -97.216,86 2.070.374,90 -166.748,02 0,08 -185.308,20 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (4), PSC (5), PP (1), Sra. Ariadna Llorens (1) i Sr. 
    David Montes (1) = 12 vots 
  Abstencions: CUP (4), ERC (4), C’s (1), SOM VNG (2) i Sra. Carmen 
    Reina (1) = 12 vots 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 20:54 hores, de la qual 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
L’alcaldessa      El secretari general 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana    Marcel·lí Pons i Duat 
 
 
 

 


