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Aprovació de mesures en relació al resultat del tancament del pressupost de
l'exercici 2019

Vista la liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2019
aprovada per Resolució de l’Alcaldia de data 29 de maig de 2020.
Atès que el romanent de tresoreria per a despeses generals derivat de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2019, és negatiu per un import de 3.578.294,37 Euros.
Vist que l’esmentada resolució incoa l’expedient de mesures a prendre davant el resultat
negatiu del romanent de tresoreria per a despeses generals a què es refereix l’article 193
del RD Legislatiu 2/2004, de 5 març que aprova el Text refós de la Llei de les Hisendes
Locals
Atès que d’acord amb el que determina el mencionat article 193 del RD Legislatiu
2/2004, de 5 març que aprova el Text refós de la Llei de les Hisendes Locals,
l’Ajuntament està obligat a prendre alguna de les següents mesures:
-

Reducció de la despesa del pressupost municipal vigent per l’import del
romanent negatiu.
Concertació d’una operació de crèdit per import del romanent negatiu.
Aprovació del pressupost de l’exercici següent amb un superàvit equivalent al
dèficit.

Vista l’evolució de les aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses i la seva
previsió fins la finalització de l’exercici.
Atesa l’actual situació d’emergència sanitària derivada dels efectes de la pandèmia
ocasionada pel COVID-19, la qual està provocant un fort impacte econòmic i social al
nostre municipi, per la qual cosa es preveu que serà necessària la reorientació de la
despesa per contribuir a la mitigació dels impactes negatius sobre la ciutadania i
l’economia local, i això fa que no sigui possible reduir el pressupost de despeses en
quantitat suficient per cobrir l’import del romanent negatiu i en aquest sentit es proposa
una modificació de pressupost que no cobreix la totalitat de l’import necessari.
Atès que l’Ajuntament de Mollet del Vallès compleix els requisits legals per poder
realitzar una operació de crèdit que no supera el 5% dels recursos ordinaris del
pressupost, ni la seva càrrega financera supera el 25% dels esmentats recursos, i es pot
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dur a terme i cancel·lar-se amb anterioritat a la finalització del mandat de la corporació
municipal que l’aprova, tal com requereix la normativa d’aplicació.
Atès que aquesta operació de crèdit ha de permetre una injecció de liquiditat a la
tresoreria municipal que servirà per avançar el pagament de les diferents obligacions
reconegudes per aquest Ajuntament i per tant, ha de contribuir també a amortir els
efectes adversos de la crisi en empreses que treballen per a l’Ajuntament de Mollet del
Vallès.
Atesos els diferents processos judicials que s’han iniciat per reclamar el deute pendent
de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament i els seus ens dependents, els quals
estan pendents de resolució judicial.
Vista la memòria de l’Alcaldia i l’informe emès pel coordinador de l’àmbit d’Economia
i Serveis Generals que consten en l’expedient.
Vist l’informe emès per la secretaria municipal.
Vist l’informe emès per la Intervenció municipal.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar la reducció de despeses de les següents aplicacions pels imports que
s’indiquen:
Aplicació
Denominació Crèdit inicial Modificació
pressupostària
Crèdits
D1-0110-91300 Amortització
4.712.696,81
0,00
préstecs
Total reducció

Crèdit
Obligacions
definitiu
reconegudes
4.712.696,81
480.252,48

Reducció
755.344,37
755.344,37

Aquesta reducció només podrà revocar-se per acord del Ple municipal, a proposta de
l’Alcaldia, i previ informe de la intervenció municipal, quan el desenvolupament
normal del pressupost i la situació de la tresoreria ho fessin possible.
1.1. Aprovar inicialment la modificació de pressupost número 4/2020 d’acord amb
el detall que s’indica al punt anterior i amb el resum següent:
REDUCCIÓ DE L’ESTAT DE LES DESPESES:

755.344,37 Euros.

1.2. Sotmetre-la a informació pública durant un termini de quinze dies comptats a
partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial
de la Província.
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1.3. Entendre definitivament aprovada la modificació de pressupost en cas que no es
presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el seu
resum en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada
publicada.
2. Concertar amb l’entitat financera Caixabanc, SA una operació de préstec per a
finançar parcialment el romanent de tresoreria per a despeses generals resultant a la
liquidació del pressupost de l’exercici 2019, amb les condicions següents:
-

Import: 2.822.950,00 Euros.
Termini de vigència: 3 anys
Tipus d’interès: Euríbor 3M + 1,00%
Liquidacions: Trimestrals.
Comissions: Exempt
Intervenció: La intervenció del contracte es farà davant la secretaria general de
l’Ajuntament.

2.1. Habilitar a l’Alcalde per a la signatura de l’operació aprovada amb Caixabanc,
SA.
2.2. Donar compte d´aquesta operació a la Direcció General de Política Financera de
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27
d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals per a
la formalització d’aquest tipus d’operació.
2.3. Notificar l’aprovació de l’operació de préstec a l’entitat Caixabank, SA.

Proposta validada per: LA REGIDORA COORDINADORA DE L'ÀREA DE
GOVERNANÇA, ECONOMIA I SERVEIS TERRITORIALS.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Serveis Generals, Desenvolupament
Econòmic i Territori en sessió 3 de juny de 2020

Compleixi’s
[Firma01-01]

Aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió
4 de juny de 2020
[Firma02-01]

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
09/06/2020

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALICIA
10/06/2020
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Codi de verificació: 948d3063-b93a-4e54-ac09-2c180a8c3a07
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