ACTA DEL PLE
Identificació de la sessió:
Número: 15/2017
Caràcter: extraordinari i urgent
Data: dijous, 23 de novembre de 2017
Horari: de les 14:30 hores fins a les 14:40 hores
Lloc: sala de sessions de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
Francesc A. Gas Ferré, alcalde-president
Francesc Ollé Garcia, primer tinent d'alcalde
Mª Teresa Moreso Gisbert, tercera tinent d'alcalde
Mª Isabel Belmonte Rodríguez, regidora
Francesc Josep Cabanes Mola, regidor
Josep Codorniu Suñer, segon tinent d'alcalde
Joan Ignasi Salvatella Roijals, quart tinent d'alcalde
Pere Romagosa Folch, regidor
Ramon Martínez Gallardo, regidor
Joaquin Llopis Colomina, regidor
Ramon Martí Moragrega, regidor
Regidors que excusen la seva no assistència:
Jordi Baucells Lluís, regidor
José Francisco Bertomeu Curto, regidor
Secretària acctal.
Maria Teresa Piñol Piñol
ORDRE DEL DIA
1. Declarar la urgència d'aquest Ple atès el que estableix l'art. 79.1 del R.O.F.
2. Hisenda
2.1. Aprovar si procedeix, distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici 2016
2.2. Aprovar si procedeix, modificació de crèdits 17/2017 de suplement de crèdit
finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals.
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Desenvolupament de sessió:
1. Declarar la urgència d'aquest Ple atès el que estableix l'art. 79.1 del R.O.F.
Es sotmet a votació la urgència, i s'aprova per unanimitat dels membres presents.
2. Hisenda
2.1. Aprovar si procedeix, distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici 2016
L'ajuntament de Roquetes a l'exercici 2012 es va acollir al Reial decret llei 4/2012, de 24
de febrer i a l'exercici 2013 al Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, pels quals es
determinen les obligacions d'informació i els procediments necessaris per establir un
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
L'article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s'obtinguin per
damunt dels previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute.
L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest s'ha de
destinar a reduir el nivell d'endeutament net.
La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no superin el
límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament, que
presentin suyperàvit en termes de comptabilitat nacional, romanent de tresoreria
positiu, una vegada descomptat l'efecte de les mesures especials de finançament, que
compleixin amb el període mig de pagament previst a la normativa de morositat i que
prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de l'exercici 2017 podran
destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar al
pressupost i a continuació, a finançar inversions financerament sostenibles sempre amb
el límit de la previsió de capacitat de finançament de l'exercici 2017, si encara queda
import a distribuir aquest es destinarà a reduir endeutament net.
Vist l'informe de l'interventor de data 15 de novembre de 2017 i el dictamen de la
Comissió informativa d'Hisenda, de data 21 de novembre de 2017, amb els vots a favor
d'ERC, CiU, PP i PxC, i el vot d'abstenció del PSC.
PROPOSTA PLE
Primer.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per efectuar les
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amortitzacions anticipades dels préstecs i pels imports següents:

Entitat

Préstec número

Capital inicial

Capital viu

Import a amortitzar

Banc Sabadell 2 ICO

0001346837

1.779.503,57 €

491.933,04 €

491.933,04 €

Banc Sabadell 3 ICO

0001500260

269.627,96 €

210.646,80 €

210.646,80 €

Segon.- Ordenar el pagament.
Tercer.- Notificar aquest acord a l'entitat Banc de Sabadell i notificar-ho als
departaments d'Intervenció i de Tresoreria per al seu coneixement i efectes oportuns.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per majoria dels membres
presents.
2.2. Aprovar si procedeix, modificació de crèdits 17/2017 de suplement de crèdit
finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals.
Antecedents de fet
1. Mitjançant Provisió d’Alcaldia amb data 20-11-20174 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 17/2017, sota la modalitat de suplement de
crèdit finançat amb romanent de crèdit per a despeses generals.
2. L’objecte de la modificació és suplementar el capítol IX de despeses «Passius
financers» per tal de complir amb l’amortització anticipada de préstecs, derivada de la
distribució del superàvit de la liquidació de l'exercici 2016.
L'article 32.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera determina que en el supòsit que la liquidació pressupostària se
situï en superàvit, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net sempre amb
el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a
destinar a la reducció del deute.
3. La quantificació de la modificació és la següent:
Suplement de crèdit:
Aplicació
pressupostària

Descripció

Euros

1.011.91302

Amortitzacions préstecs RDL 4/2012

692.307 €

Total despeses

692.307 €
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Finançament:
Concepte

Descripció

Euros

87010

Incorporació romanent de crèdit
obligatori

692.307€

Total ingressos

692.307€

Fonaments de Dret
1. Articles 169, 170, 172 i 177 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2. Articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.
3. Base 11 de les d’execució del pressupost per a l'exercici 2017.
4. Article 32.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
Justificació
Les despeses a realitzar tenen caràcter específic i no poden demorar-se fins a l’exercici
següent per la necessitat de complir amb la distribució del superàvit de l’exercici 2016
que obliga a amortitzar deute per l’import del romanent de tresoreria.
En virtut del que s’ha exposat PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdits núm. 17/2017
de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals.
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis de l'Ajuntament, a l'e-tauler i en el
Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord s’entendrà
aprovat definitivament. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des
de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per majoria dels membres
presents.
I no havent més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió de la qual jo,
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com a Secretària acctal. estenc aquesta acta.
Vist i plau
L’alcalde,

La Secretaria acctal.

Francesc A. Gas Ferré

Maria Teresa Piñol Piñol
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