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ACTA NÚM. 13/2012 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE L’EXCM. 

AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 10 DE JULIOL DE 2012. 

================================================================= 

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia deu de juliol 

de dos mil dotze, essent les 19 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la 

Presidència del Sr. JOAN MORA I BOSCH, Alcalde-President, 

 

Hi concorren els Senyors: 

 
JOAN MORA I  BOSCH ALCALDE       (CIU) 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ TINENT D’ALCALDE (CIU) 
MIQUEL REY I CASTILLA  REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
PERE GALBANY I DURAN REGIDOR DELEGAT (CIU) 
CAROLINA SOLER I SOTO REGIDORA DELEGADA      (CIU) 
OLGA ORTIZ I MORENO REGIDORA DELEGADA (CIU) 
 
JOAN ANTONI BARON ESPINAR REGIDOR   (PSC) 
CONSOL PRADOS MARTINEZ  REGIDORA (PSC) 
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA REGIDORA                      (PSC) 
FRANCESC MELERO COLLADO REGIDOR              (PSC) 
MARIA CARME MALTAS FREIXAS REGIDORA (PSC) 
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ REGIDOR            (PSC) 
IVAN PERA ITXART REGIDOR                       (PSC) 
CARLOS FERNANDEZ BAEZ REGIDOR             (PSC) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO        REGIDOR           (PP) 
MARCO A. FERNANDEZ DOMINGUEZ REGIDOR           (PP) 
FLORI TORRES FERNANDEZ REGIDORA (PP) 
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ REGIDORA (PP) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm. 2 de l’ordre del dia 
 
MONICA LORA CISQUER            REGIDORA                     (PxC) 
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ REGIDOR              (PxC) 
CARLOS FONTBONA GIL REGIDOR (PxC) 
 
ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR             (ICV-EUiA) 
 
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR             (CUP) 
 
 

No assisteix a la sessió la Sra. Conxita Calvo Lomero, regidora del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA. 
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT 

PASTOR, que dóna fe de l’acte. 

 

També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA. 

 

Els reunits representen un quòrum d’assistència mínima suficient d’acord amb la llei 

per constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent : 

 

DECRET 
4490/2012 de 9 de juliol 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari urgent 10 de juliol de 2012 

Òrgan: Secretaria General 

 

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es 

convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la 
sessió extraordinària urgent que tindrà lloc el proper dimarts 10 de juliol 
de 2012, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per 

deliberar els assumptes consignats en el següent  

 

                                                 ORDRE DEL DIA 
 
   DICTAMENS 
 
 CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
   

1   Ratificació del caràcter urgent de la sessió. 

 

2   Aprovació Pla de sanejament financer i Pla econòmic-financer per al període 

2012-2016.  

 

3   Aprovar modificació del pressupost del 2012 de l’Ajuntament. 

 

4   Autoritzar a PUMSA a concertar operacions de préstec a llarg termini per 

import global de 16.665.000,00 €, amb destí a refinançar el seu endeutament 

actual. 

 

5   Aprovar l’operació de préstec a llarg termini per part de l’Ajuntament, d’import 

5.479.783, derivada del mecanisme de finançament per al pagament a 

proveïdors de les entitats locals, regulat en el RD 4/2012. 
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6 Aprovar la concertació d’operacions de préstec a llarg termini de l’Ajuntament, 

d’import global 18.500.000,00 €,  per l’assumpció per part de l’Ajuntament 

dels deutes de les societats municipals PUMSA i GINTRA. 

 

 

 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i tot seguit passa a tractar-se l’ordre del dia.  

 

 

DICTAMENS 
 

CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 
1  - RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ. 

 
El senyor alcalde president recorda –tal com va informar a la Junta de Portaveus de 2 

de juliol– que la finalitat essencial d’aquest ple extraordinari i urgent és l’aprovació 

d’un pla de sanejament municipal vinculat a la reestructuració del passiu bancari de 

PUMSA, el qual passa en part a l’Ajuntament i es reconverteix de crèdits a curt a 

crèdits a llarg termini. D’altra banda la urgència de la sessió ve donada perquè el dia 

12 de juliol venç un dels crèdits a curt de major import que té subscrits PUMSA, per la 

qual cosa és imprescindible aprovar aquesta reestructuració del deute bancari per 

seguir complint amb els compromisos que té adquirits l’ajuntament en el seu conjunt. 

 

A continuació sotmet a votació la declaració d’urgència de la sessió. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, aprovada la declaració d’urgència de la 

sessió, explica que es farà una discussió conjunta dels punts 2 a 6, però que després 

es votaran per separat. La Sra. Soler farà la presentació i a continuació intervindran 

els portaveus dels grups municipals. 

 



 4

En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Berta Isabel Azpericueta, regidora 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya. 

 

2 -  APROVACIÓ PLA DE SANEJAMENT FINANCER I PLA 

ECONÒMIC-FINANCER PER AL PERÍODE 2012-2016. 

 

La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, comenta que és millor fer un discurs conjunt donat que els temes van 

lligats.  

La urgència ve marcada pels venciments dels crèdits de PUMSA i, per tant, hi ha 

aquesta renegociació bancària que marca uns terminis per poder-se formalitzar. 

Aprovem el que aprovem en aquest Ajuntament, també està sotmès a la tutela de la 

Generalitat.  

Malgrat que el divendres passat es van aprovar al Consell d’Administració de PUMSA 

aquestes concertacions d’operacions de préstec a llarg termini, si no s’aprova aquest 

Pla de Sanejament, PUMSA no podrà concertar aquestes operacions, d’aquí que un 

tema condicioni l’altre. No és el primer pla de sanejament que s’aprova en aquest 

Ajuntament, en tenim un de vigent que es va aprovar al 2009 que s’acaba aquest any 

2012, malgrat va patir actualitzacions aprovades en aquest mateix ple l’any 2010.  

Partim d’una situació del Grup PUMSA en què tenim uns resultats negatius d’aquests 

últims anys condicionats per la situació del mercat i també unes actuacions que s’han 

fet en el grup empresarial i que marquen una situació de venciment de crèdits a curt 

termini aquest any. És una situació que es podria afrontar si l’empresa tingués 

liquiditat. Aquests són crèdits que l’Ajuntament  avala i, per altra banda, l’Ajuntament 

és l’únic accionista d’aquestes empreses, per tant, si l’empresa no pot pagar, 

l’avalador ha de fer front als deutes, però ho volem fer amb les millors condicions 

possibles i això és el que portem avui aquí: les millors condicions possibles. A banda 

de l’empresa municipal, també es marca el resultat d’aquest romanent de tresoreria 

negatiu de l’Ajuntament. Amb aquests condicionants, es fa evident la necessitat de fer 

un Pla de Sanejament, que és el que portem avui.  

Aquest Pla vol eixugar aquest romanent de tresoreria negatiu, assumir les operacions 

d’endeutament a llarg termini, fruit d’aquesta renegociació bancària de l’empresa 

PUMSA, per valor de 18,5 milions d’euros, i també fer front al Reial decret 4/2012 de 
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proveïdors, que es va aprovar en aquest ple i que ascendia a 5,4 milions d’euros. A 

més, també vol fer front al compliment de la Llei d’estabilitat pressupostària vigent, 

que obliga a redreçar aquest equilibri que el grup PUMSA no compleix, com tampoc 

el complirà l’Ajuntament una vegada hagi assumit aquest deute. 

Estem en un escenari de decisions en què podíem no fer res, que és el més fàcil però 

no soluciona el problema ni el fa desaparèixer i, per tant, PUMSA es veuria abocada 

a presentar concurs de creditors i l’Ajuntament hauria d’assumir igualment aquests 

deutes, sense cap marge de negociació.  

També hi havia la possibilitat de fer front només als deutes del Grup PUMSA amb els 

bancs, de forma unilateral, i, per tant, els resultats podrien ser imprevisibles per a 

l’Ajuntament, una situació en què l’Ajuntament s’hauria hagut d’endeutar i fer 

aportacions a l’empresa. Si considerem que de cara al Pressupost 2012 no ens vam 

poder endeutar perquè no complíem els requisits que marca la Llei per poder-ho fer, 

ens trobàvem en un atzucac. Per tant, no era un escenari desitjable.  

S’ha optat per renegociar tots aquests deutes amb les entitats bancàries per part de 

PUMSA i l’Ajuntament. La idea és passar tots aquests crèdits de curt termini a llarg 

termini, és a dir, afrontar els pagaments de la millor manera possible, amb unes 

condicions que no ofeguessin les finances municipals, ni les actuacions ni els serveis 

que presta l’Ajuntament de cara als propers anys.  

Per tant, consideràvem necessari fer aquest Pla de Sanejament Financer i Pla 

Econòmic Financer, que incorpora aquest Pla de Viabilitat de PUMSA, amb el resultat 

d’aquestes negociacions bancàries.  

En aquest Pla de Sanejament Financer es dóna un espai temporal de l’any 2012 al 

2016 i, per tant, es fan unes projeccions, uns escenaris pressupostaris de l’any 2013 

al 2016, partint de la base del pressupost d’aquest any. S’ha fet l’exercici d’ajustar el 

Pressupost 2012, amb la informació i les dades actualitzades de les que disposem 

actualment i, per tant, s’han fet amb més realitat i amb més responsabilitat. Donades 

aquestes situacions, s’avancen uns resultats pressupostaris, donant uns ingressos i 

unes despeses per poder fer assumible aquest nou endeutament.  

En total, aquest nou endeutament seria de 18,5 milions, pel que fa a crèdits avalats 

en un import de 14 milions d’euros per part de l’Ajuntament, que es transformen en 

18,5 milions. També ens endeutem, a conseqüència de l’aprovació del Pla d’Ajust 

que marcava el Reial decret 4/2012, per 5,4 milions d’euros, i també el nou 

endeutament pel romanent de tresoreria negatiu d’11,5 milions d’euros. Aquesta era 
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la única possibilitat d’endeutament que permetia la normativa. Hem d’eixugar aquest 

romanent de tresoreria negatiu a data 31 de desembre de 2013. Per tant, en total el 

nou endeutament seria d’uns 31 milions d’euros, aproximadament. 

Aquests ingressos que s’incorporen a aquest nou escenari pressupostari porten 

associades unes despeses financeres que es detallen, tant a la memòria, com als 

quadres annexos.  

Aquestes mesures d’ingressos i despeses vénen a continuar amb aquelles mesures 

d’ingressos i despeses que ja vam apuntar en aquest pla d’Ajust, que vam elevar al 

Ministeri i que ens ha estat aprovat.  

Com a mesures d’ingressos tenim el que ja hem aprovat en aquest ple, que era 

aquest increment de la quota de l’IBI en un màxim del 3,75%. És un actuació que ja 

s’ha aprovat i que incorporem en aquest marc pressupostari. També incorporem el 

traspàs d’uns drets de cobrament de l’empresa municipal PUMSA per valor de 4 

milions d’euros i incorporem els dividends de l’empresa d’Aigües de Mataró per un 

import de 2 milions d’euros. 

També incorporem mesures d’eficàcia i eficiència respecte a la despesa que 

menciono a continuació. En primer lloc assumim amb personal propi contractes que 

fins ara teníem externalitzats com ara l’assessorament jurídic en matèria de sancions 

a via pública. Això suposa un estalvi. També suposarien un estalvi els ingressos 

extraordinaris del Consorci de Residus, del que forma part l’Ajuntament. Existeix un 

dèficit estructural d’aquests anys, en aquest cas, del Mataró Bus. En aquest ple 

municipal es va decidir fer front a aquests dèficits dels anys 2010 i 2011 durant els 

anys 2012 i 2013. La situació real que tenim a dia d’avui és que, malgrat fer front a 

aquest dèficit, generem per a l’any en curs més dèficit, la qual cosa s’ha de 

solucionar. També hem de tenir en compte el que ens marca aquest el Reial decret 

de mesures urgents i extraordinàries quant a la cobertura de jubilacions del personal 

funcionari. Malgrat això, nosaltres considerem un percentatge de cobertura per les 

urgències d’un 25%. Tot això comportaria que a 31 de desembre del 2013 eixugaríem 

el romanent de tresoreria negatiu, tornaríem a tenir unes ràtios d’endeutament 

adequades a la normativa —el 75%— i compliríem amb l’objectiu d’estabilitat 

pressupostària que ens marca l’Estat. En resum, tindríem una moderació en la 

pressió fiscal per tal de poder complir amb els compromisos que té actualment 

l’Ajuntament, tenir capacitat de retorn d’aquest nou endeutament el qual portem a 

aprovació avui i, per tant, assegurar que podem mantenir els serveis municipals que 
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ve oferint l’Ajuntament.  

Es tracta d’una previsió que pot ser modificada per qualsevol normativa que aparegui 

a partir d’ara, però sobretot és realista i prudent, perquè ho hem fet en base a aquest 

escenari i a aquesta certesa que tenim del grau d’execució del pressupost d’aquest 

any, incorporant totes aquestes novetats que la conjuntura ens determina. Per 

exemple, aquest any va sortir la liquidació de la PIE del 2010, que va resultar positiva 

en 3,6 milions d’euros, malgrat ser optimista, ens hem situat en un escenari 

d’ingressos reduït a la meitat.  

Com que es fa càrrec l’Ajuntament d’aquest nou endeutament, cal fer una modificació 

pressupostària del Pressupost 2012.  

Quant a l’autorització a PUMSA a concertar aquestes operacions per import de 

16.665.000 euros, malgrat està aprovat al Consell d’Administració, cal que aquest 

Ajuntament autoritzi en el ple que PUMSA les pugui concertar. El resultat de les 

negociacions bancàries ha estat satisfactori. Les condicions d’aquestes operacions 

són d’un tipus d’interès mitjà del 3,5%, amb 3 anys de carència i en un termini de 15 

anys. Són unes condicions molt bones, si tenim en compte que les condicions a nivell 

europeu d’aquests ajuts als bancs, a nivell de l’Estat espanyol, són del tipus del 4%. 

Poden veure el detall de cadascuna de les operacions, però corresponen a un global 

de finançament del deute de PUMSA de 16.665.000 euros, la resta fan lliuraments en 

efectiu i els 18,5 milions són els que hauria de fer front l’Ajuntament. 

El següent punt que portem a aprovació és aquesta operació de préstec relacionada 

amb el que vam aprovar al Pla d’Ajust en aquest ple i del qual es deriva aquest 

pagament a proveïdors, que era una línia de finançament avantatjosa que oferia el 

Ministeri, amb unes altres condicions, és a dir, per un termini de 10 anys, amb 2 anys 

de carència i un tipus del 5,9%. 

Per últim, es tractaria d’aprovar aquestes operacions de préstec, assumint el deute de 

PUMSA per 18,5 milions, amb les mateixes condicions a les quals s’ha arribat amb 

aquesta negociació bancària, és a dir, una carència de 3 anys, per un termini de 15 

anys i amb un tipus mitjà d’interès del 3,5%. 

Finalment, vull agrair als tècnics de la casa la feina que s’ha fet i la bona 

predisposició dels grups polítics, que ja van fer valer al Consell d’Administració de les 

empreses celebrat divendres passat. 
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Finalment la senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta d’acord següent : 

 
“El Ple de l’Ajuntament de data 18 de juny de 2009 va aprovar un pla de sanejament 
financer per al període 2009-2012 i l’actualització de l’escenari pressupostari 
plurianual pel mateix període, ambdós actualitzats per acord de ple de data 23 de 
juliol de 2010. El pla es va aprovar perquè a 31 de maig de 2009 la ràtio legal 
d’estalvi net va passar a tenir signe negatiu i l’escenari responia a què els comptes 
municipals no presentaven compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Ara 
s’ha confeccionat un nou pla de sanejament que alhora constitueix un nou pla 
econòmic-financer (així s’anomena en l’actual llei d’estabilitat als anteriors escenaris 
pressupostaris plurianuals) per motius que àmpliament explicats en la memòria que 
forma part del pla de sanejament objecte d’aquesta.  
 
El primer motiu és que la liquidació pressupostària de l’exercici 2011 mostra un 
romanent de tresoreria a 31 de desembre en l’Ajuntament i els seus Organismes 
Autònoms de signe negatiu i d’import -11.586.031,33 €. L’article 193 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2044, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, estableix la necessitat de prendre alguna de les mesures que 
enumera a fi de restablir el signe positiu del romanent com a més tard a 31 de 
desembre de 2013. El pla proposa eixugar el romanent mitjançant ajustos 
pressupostaris i la previsió d’una nova operació de préstec amb aquest destí. 
 
El segon motiu respon a què en aquesta mateixa sessió de ple es porta a aprovació 
sis operacions de préstec provinents del refinançament de les operacions 
d’endeutament de les societats del grup PUMSA i l’operació de préstec a llarg termini 
sol·licitada al Ministeri dins el mecanisme de pagament a proveïdors regulat en el RD 
4/2012. Totes aquestes operacions constitueixen l’assumpció per part de l’Ajuntament 
de deute de les societats del grup PUMSA. Les implicacions econòmiques sobre les 
finances municipals d’aquest augment en l’endeutament fan necessària la confecció 
d’una projecció pressupostària per als propers exercicis que mostri la capacitat de 
retorn d’aquest nou endeutament sense posar en perill l’activitat municipal de 
prestació de serveis públics.  
 
I el tercer motiu, correspon a donar compliment al que estableix la Llei Orgànica 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 2/2012, en el seu capítol IV que 
regula les mesures preventives, correctives i coercitives. Aquesta norma legal preveu 
el seguiment en l’execució pressupostària a fi de garantir el compliment de l’objectiu, 
així com l’obligació d’elaborar un pla econòmic-financer que permeti en un any el 
restabliment de l’objectiu quan s’adverteixi del seu incompliment. Amb la concertació 
de les operacions d’endeutament  previstes en el pla de sanejament es deixa de 
complir amb l’objectiu i és per tant obligatori la confecció d’un pla que mostri el 
restabliment de l’objectiu d’estabilitat en un termini d’un any.  
 
El pla que es presenta és a l’hora un pla de sanejament i econòmic-financer que 
mostra el restabliment en el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en 
l’any 2013.  

 
En resum el pla presenta: 
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1. L’absorció del romanent de tresoreria negatiu que mostra la liquidació 

pressupostària de l’exercici 2011, a 31 de desembre de 2013. 
2. La capacitat pressupostària de l’Ajuntament per fer front a la càrrega financera 

de les noves operacions d’endeutament derivades del refinançament acordat 
amb les entitats bancàries de l’endeutament a curt termini de les societats del 
grup PUMSA així com de l’acolliment al mecanisme de pagament a proveïdors 
contemplat en el RDL 4/2012. 

3. El restabliment del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en 
l’exercici 2013.  

 
 
El pla que es proposa per a aprovació ha estat informat positivament per l’Interventor. 
Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el pla de sanejament per als exercicis 2012-2016, annex al present 
dictamen i que està compost per la següent documentació: documents PR-0 i PR1-0; 
memòria; resum projeccions, ràtios i projecció resultats ens participats; projeccions 
2012-2016 i mesures d’ajust pressupostari; variacions projeccions 2012-2016 i 
annexes i projeccions ens dependents. 
 
Segon.- Aprovar el pla econòmic-financer per als exercicis 2012-2016, annex al 
present dictament i que està compost per la següent documentació: documents PR-0 
i PR1-2; i resta documentació que compon el pla de sanejament del primer punt 
d’aquest dictamen. 
 
Tercer.- Remetre els plans anteriors a la Direcció General de Política Financera de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.- Facultar a la Regidora Delegada d’Administració i Atenció Ciutadana a 
realitzar els tràmits que siguin adients per a l’efectivitat dels acords precedents.” 
 
 

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura 

d’Unitat Popular, diu que de pla de sanejament ja n’hi havia un i, malauradament, 

l’any 2011 s’ha tancat amb un romanent negatiu d’11,5 milions d’euros que 

condicionen la política municipal i forcen aquest nou Pla de Sanejament, que s’ha 

d’ajustar a la Llei d’hisendes locals. El romanent negatiu es va presentar en el seu 

moment com una sorpresa, perquè molts dels regidors no teníem constància que 

haguéssim de tancar l’any amb unes xifres tan negatives.  

PUMSA i Gintra tenien préstecs a curt termini de 39,5 milions d’euros i no disposaven 

de diners per fer-hi front. Això ha suposat que l’Ajuntament haurà d’assumir 18,5 

milions d’euros com a deute propi. Fa anys que la CUP hem estat contraris a un 
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seguit de propostes que demanaven avalar tot un seguit d’operacions. Quan algú 

avala alguna altra empresa, com a mínim hauria de tenir dues coses clares: 

En primer lloc, tenir garanties que aquesta empresa que estàs avalant ho podrà 

tornar. Sembla ser que aquestes garanties no hi eren. Per tant, no hi havia una 

fiscalitat que garantís que hi hagués una bona gestió, tant a PUMSA, com a Gintra, 

com al conjunt de les empreses municipals; i en segon lloc, quan tu avales saps que 

en algun moment, pot ser que hagis de respondre quan no hi ha capital per 

respondre. Ara haurem de respondre endeutant-nos més i això vol dir més interessos 

i continuar castigant la ciutadania, que ja està farta d’aquesta mena de política.  

Com és possible que hàgim arribat a aquest deute tan gran? Del Pla de Sanejament 

jo n’extrauria una cosa positiva: tenir mesures de control. Com és possible que dues 

empreses que hem avalat tinguin un deute de 39,5 milions d’euros que ara no poden 

pagar? La sensació general és que això ha estat un regne de taifes, on cadascú ha 

fet la seva i on ningú fiscalitzava ningú i ningú sabia realment allà on ens trobàvem. 

Això demostra que hem estat, almenys fins ara, amb una gestió dolentíssima.  

Es parla de la necessitat d’implantació d’un nou sistema de coordinació i control 

intern del Grup i es parla d’incloure un representant econòmic en els òrgans 

col·legiats de PUMSA, de Gintra, etc., i permetre una centralització de la tresoreria 

del Grup Ajuntament. També es parla de tenir un coneixement de la situació de 

tresoreria i previsions d’aquesta a curt, mig i llarg termini. És de lamentar que hagin 

hagut de passar aquestes coses, perquè és comenci a fiscalitzar les nostres 

empreses municipals a través un pla d’ajustament.   

S’ha fet una renegociació del crèdit. Segurament, des del punt de vista de qui ha 

portat les negociacions s’ha fet el millor que es podia, però crec que s’hauria d’haver 

anat molt més enllà. Hem d’exigir a les entitats bancàries, com a corresponsables de 

la situació en la qual ens trobem, un seguit de mesures com poden ser els quitaments 

o la dació en pagament, que s’han acceptat en pocs casos. S’hauria d’haver apostat 

molt més fort per la dació en pagament. Segurament, si manessin uns altres potser 

s’hauria pogut fer molta més pressió, perquè jo crec que els bancs han de començar 

a assumir que són part corresponsable de la situació actual.  

El nivell d’endeutament puja ara al 106%. Recordem que el límit és del 110%. 

Hi ha el tema del Reial decret de pagament als proveïdors, que són més crèdits que 

s’afegiran  als interessos a pagar per part de l’Ajuntament. 
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Al Pla d’Ajustament també hi ha algunes coses positives, coses òbvies que fa temps 

que s’haurien d’haver assumit, com és la internalització dels serveis jurídics en la 

defensa en matèria de trànsit. Aquesta política d’internalització s’hauria d’aplicar en 

molts altres camps, valorant la gent que treballa a la casa i reduint despeses.  

Cal parlar de responsabilitat. Hem estat molt responsables al llarg d’aquests anys 

negant-nos a provar tot un seguit d’avals que s’ha demostrat que no s’han pogut 

retornar. Dels 39,5 milions, ara se’n pagaran 4,3 milions. La resta són crèdits que els 

governs i les generacions que vinguin darrere hauran de pagar.  

Tot això que estem aprovant avui significa que les retallades continuaran. L’objectiu 

d’estabilitat pressupostària per a l’any 2013 ja implica mesures d’ajustament molt 

clares. S’ha parlar del Mataró Bus; ja veurem que passarà. Estem en total desacord 

amb la política de retallades i entenem que s’hauria d’apostar perquè fos un servei 

que generés molts més ingressos. Tampoc veiem clar el tema de les jubilacions, que 

no es cobreixin de la manera que nosaltres creiem; ni les retallades amb la brossa. 

Respecte als dividends de l’AMSA, pot passar que acabi tenint pocs recursos per 

portar a terme la gestió per a la qual ha estat creada. Per tant, sí que hi ha el risc que, 

en un futur, els serveis públics no puguin mantenir uns nivells de qualitat. 

La Sra. Soler parlava d’un ajust realista i prudent. Jo diria que aquest ajust, encara 

que ajustat a la llei i que sembla que els números quadren, és un pla polític de poca 

volada. Necessitem polítiques que aportin a  l’activitat pública uns recursos per poder 

garantir un servei de qualitat. Al nostre entendre, això passa per establir polítiques 

fiscals que gravin especialment les grans fortunes a través d’impostos directes i no 

com s’ha fet, no a nivell municipal sinó en altres instàncies, retirant tot un seguit 

d’impostos que és una autèntica estafa a la ciutadania. També passa per acabar amb 

l’espoli fiscal i garantir un finançament just per als ajuntaments. Si fos així, moltes de 

les coses que estem aprovant, que suposaran retallades, no s’haurien d’aprovar.  

Nosaltres, per coherència amb el que hem fet fins ara i per responsabilitat, votarem 

contràriament les propostes que avui tenim damunt la taula.  

 
 
 
 
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, expressa que seria normal que el 

seu partit votés en contra d’aquest pla que els porta a aprovació un govern contrari 
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ideològicament al seu. Però assumint que som un partit petit, farem tot el contrari del 

que alguns podrien pensar i, des de la responsabilitat d’un partit que ha governat 

aquesta ciutat en aliança amb altres partits d’esquerres i que ara li toca estar a 

l’oposició, acceptarem aquest pla, aquests refinançaments i aquesta modificació del 

Pressupost del 2012. Ho fem convençuts que aquest pla és un intent rigorós de fer 

front amb garanties a una situació difícil d’endeutament i caiguda d’ingressos de 

l’Ajuntament. Aquest conjunt de mesures entomen el problema i cerquen solucions. 

Permeteu-me que feliciti l’equip que ha fet possible aquest pla.  

Com el propi Pla de Sanejament 2012-2016 recull a la seva pàgina 6, ens garanteix la 

prestació dels serveis públics, perquè en les projeccions que s’han presentat no 

disminueix el pressupost sinó que va augmentant el suficient per garantir aquesta 

prestació dels serveis públics. Aquest pla també demostra que es poden fer ajustos 

sense retallades en serveis bàsics, tot i que és cert que haurem de revisar alguns 

dèficits, com el de Mataró Bus, sense que això resti qualitat al servei.  

Parlant de coherència, el nostre grup ha donat suport a totes aquelles negociacions 

que s’han dut a terme, per exemple, en el Grup PUMSA. És més, hem estat, des del 

principi que se’ns presentà el primer pla de reestructuració, molt exigents en la 

manera d’abordar-la, tenint en compte la difícil situació que travessava el Grup 

PUMSA. Així, vam exigir que les possibles conseqüències d’aquesta reestructuració 

que afectessin la plantilla, per exemple, no es portessin a terme sense un acord previ 

amb els representants dels treballadors, tal com ha succeït finalment. També hem 

estat molt exigents amb la insistència de renegociar el deute de PUMSA amb els 

bancs. Finalment, gràcies a la bona feina de les persones que han format la comissió 

de renegociació, també s’ha aconseguit. L’escenari que es dibuixa ara és una mica 

més optimista i ens dóna un cert marge de maniobra per encarar millor el futur a mig 

termini, sent conscients, però, que encara no estem salvats i que el context econòmic 

és força complicat. Si som capaços conjuntament d’anar a la recerca de solucions, 

les solucions es troben. 

Per tot l’exposat, donarem suport a aquests punts de l’ordre del dia, no sense advertir 

que aquest suport no anirà en detriment de la tasca fiscalitzadora que ens pertoca  

com a partit de l’oposició. Serem bel·ligerants com fins ara amb aquelles polítiques 

d’aquest govern que atemptin contra els nostres serveis públics i continuarem exigint 

que es dotin suficientment les partides destinades a crear ocupació o a l’educació o a 
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la formació o les destinades a ajudar aquells que pitjor ho estan passant. Vetllarem 

perquè els acords, pactes i pressupostos es compleixin en la seva totalitat. 

 
 
 
 
La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya, opina que l’actual legislatura està condicionada excessivament pels 

deutes polítics. Estem en moments difícils i la nostra administració no es podrà 

endeutar fins a l’any 2015-2016 per a inversions. Amb aquest pla queda clar que el 

que hem de fer és escombrar per deixar-ho tot net a causa de l’herència que ens han 

deixat. Des del nostre grup municipal no podem impedir que es porti a terme aquest 

Pla de Sanejament, però volem deixar constància que nosaltres ho haguéssim 

plantejat des d’una altra perspectiva. Tenim, però, la vocació d’entesa amb aquest 

govern municipal. Una de les característiques de lideratge que hauria de tenir un 

Alcalde en un municipi com Mataró és la capacitat d’aconseguir l’entesa i el consens 

de totes les ideologies polítiques, cosa que manca al nostre municipi.  

No hi votarem en contra com a acte de responsabilitat, ja que si no sortís aprovat 

podríem tenir unes conseqüències econòmiques encara molt més dures que les que 

tenim actualment. Per tant, nosaltres votarem abstenció a tots els punts de l’ordre del 

dia, excepte al punt 5 per coherència, ja que en el ple passat vam donar-hi suport.  

 
 

 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, manifesta que el cos li demana votar-hi que no i que els que ens han 

portat fins aquí n’assumeixin les responsabilitats. Però el PP no ho farà perquè és un 

partit responsable. Em consta que ha estat una magnífica negociació i s’ha treballat 

molt, però el que farem avui és fer que paguin els mataronins i mataronines durant 

molts anys, concretament 15 anys.  

Estem parlant d’una xifra de 18 milions d’euros, per la qual ens endeutarem 15 anys. 

Probablement haurem de tenir un altre ple com aquest, perquè tenim l’espasa de 

Dàmocles de 23 milions d’euros que s’han d’afegir a aquest deute que abans de 

desembre del 2012 ha de pagar aquesta ciutat, és a dir, han de pagar els mataronins 
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i les mataronines. Avui estem tractant aquests 39 milions d’euros, però en realitat són 

més de 60 milions.  

Estem parlant que els mataronins hauran de pagar durant aquests tres anys més de 

50.000 euros d’interessos al mes. Això són 600.000 euros l’any, és a dir, 100 milions 

de pessetes a l’any. Això vol dir que d’aquí a 15 anys no acabarem pagant els 18 

milions que devíem, sinó que acabarem pagant 24 milions d’euros. Podem parlar de 

responsabilitat, de coherència i de tot el que vulguin, però durant molt de temps 

alguns els dèiem que això podia passar. Recordo que en aquesta sala un company 

meu va dir que PUMSA podia ser el pou sense fons de l’Ajuntament de Mataró.  

A mi em sobten algunes de les recomanacions de mesures de control a què es fa 

referència en el Pla de Sanejament, perquè em semblen lògiques i crec que això 

s’hauria d’estar fent. Quant a les votacions, nosaltres ens abstindrem en tots els 

punts, però, per coherència, votarem favorablement el punt 5. 

Tampoc entenem perquè no es va acceptar el primer pla de pagament a proveïdors si 

finalment l’hem acabat aprovant. En el seu moment no van voler aprovar un pla de 

pagament a proveïdors de 12 milions fa un mes i mig i avui n’aprovem un de 18 

milions. Pel que fa a les mesures, a nosaltres ens agradaria poder donar suport a 

aquest Pla de Sanejament, entre altres coses, perquè diria molt de nosaltres que no 

tenim cap responsabilitat d’això que patiran els mataronins durant 15 anys, però no 

ho farem. Durant tot el mandat els hem dit: “hem de destriar allò que és important 

d’allò que és prioritari.” Vostès ens proposen un seguit de mesures esperant que el 

govern de Madrid ens aprovi una rebaixa del sou de funcionaris que representaria 1,5 

milions d’estalvi per a aquest Ajuntament. Malgrat en els plens ordinaris presentem 

mocions en contra de les retallades, esperem alguna d’aquestes mesures per 

després poder vendre que amb aquests diners que ens arribin de menys o que ens 

estalviïn de menys des de Madrid amb mesures impopulars, donant-li la culpa a 

Madrid, això sí, poder vendre i emmascarar mesures de suport als més necessitats.  

Avui, en el Pla d’Ajust, aprovem apujar la taxa de la brossa a tots els ciutadans de 

Mataró. Els recordo que dijous de la setmana passada, en aquesta sala de plens, 

aprovàvem els preus públics de l’Aula de Teatre i en parlàvem com una gran mesura 

el fet d’arribar a un 57% de cobertura. Aquí aprovem a tots els mataronins i 

mataronines arribar gairebé a un 100% en la taxa de cobertura de la brossa. Després 

podem dir que amb aquests diners podrem fer totes les bonificacions que vulguem i 

ens taparem amb un vel de solidaritat, però això farà que els ciutadans paguin molt 
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més. Els pujarem la taxa de brossa als nostres industrials, que cada vegada paguen 

més perquè el servei té un cost i ells són cada vegada menys. Aquesta no és un bona 

mesura de suport als emprenedors d’aquesta ciutat.  

Què passarà amb el Mataró Bus? Perquè amb menys diners no mantindrem el servei. 

Què passarà amb la ciutat bruta que tenim quan hem rebaixat diverses vegades les 

contractes i aquí se’ns proposa tornar-la a rebaixar? Nosaltres tenim molt clar que 

s’ha de fer alguna cosa, que els deutes es paguen i que avui s’està aprovant una 

retallada de serveis en serveis molt bàsics, el cost dels quals és molt semblant als 

interessos que pagaran cada any els ciutadans. Les aportacions públiques, per 

exemple, a l’Escola de Música, són properes als 100 milions de pessetes, que són els 

interessos que pagarem durant els tres primers anys de carència.  

Per tot això, votarem favorablement al punt 5 i ens abstindrem en els punts 2, 3, 4 i 6. 

 
 
 
 
La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, anuncia 

que el seu grup municipal donarà suport a totes les propostes que avui es presenten. 

Ho farem perquè aquest Pla de Sanejament Financer i el Pla Econòmic Financer fins 

al 2016 del Grup Ajuntament permeten la viabilitat del Grup PUMSA. Amb aquestes 

mesures l’empresa resol tots els seus problemes d’efectiu a curt termini, per tant, 

podrà fer front a tots els seus deutes. Ho farà amb nous crèdits a llarg termini en unes 

condicions prou favorables en el context actual. Resolt aquest tema, PUMSA inicia 

una nova etapa en la que s’ha de concentrar en fer negoci i aconseguir el màxim 

rendiment dels seus actius. PUMSA ha estat una eina bàsica per transformar la ciutat 

i és molt llarga la llista d’actuacions que ha fet per millorar-la. Amb aquestes mesures 

fem possible que continuï desenvolupant aquest objectiu: millorar la ciutat, generar 

oportunitats i afavorir la cohesió social.  

Hi donarem suport perquè aquests plans són el marc general que incorpora com a 

principals elements: 

Primer, que no hi ha cap mesura que obligui a reduir la plantilla municipal. 

Segon, que incorpora el contingut de l’acord entre el nostre grup municipal i CIU, 

signat el passat 28 de juny. D’una banda, l’increment de l’IBI per al 2013 se situa en 

el 3,75%. Si no haguéssim pres aquesta mesura, s’hauria incrementat en més d’un 

10% durant 3 anys. Hem fet un esforç per evitar que les famílies rebin un nou 
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increment important. La pressió fiscal és moderada. D’altra banda, també es recull 

que l’any que ve es mantindrà la bonificació de l’IBI a les famílies amb més dificultats. 

Aquest 3,75% es destinarà a mantenir i incrementar els recursos destinats a les 

polítiques que considerem prioritàries en aquests moments, que són les educatives, 

les socials i les de foment de l’ocupació.  

Tercer, malgrat la difícil situació econòmica i financera global actual, les noves 

operacions de préstec que avui es porten a aprovació, aconseguides després d’un 

intens treball, són una bona prova de la solvència de l’Ajuntament.  

Volem agrair a tots els que han fet possibles aquestes propostes, ho comentàvem a 

la Junta General de PUMSA la setmana passada. En primer lloc, a l’equip del Grup 

PUMSA, als consellers i a l’equip tècnic, però avui molt especialment als serveis 

econòmics de l’Ajuntament. És per tot això que avui tornarem a expressar el nostre 

compromís amb la ciutat i votarem favorablement a totes les propostes que avui es 

presenten. 

 

 

 

La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, aclareix que les mesures de control són per assegurar-se d’evitar tot allò 

que els ha portat a aquesta situació. La millor manera que no torni a passar és 

controlar certes coses i millorar certes actuacions que es feien fins ara, incorporant 

mesures de control i incorporant l’àrea econòmica de la casa en certs fòrums i en 

certs consells d’administració de les empreses dins d’aquesta visió de grup que el 

govern municipal vol mantenir, és a dir, unificar aquests criteris i consensuar un 

seguit d’actuacions que haurem de fer. 

Ara adquirim aquests nous crèdits però amb el temps en van vencent d’altres que 

tenim actualment.  

Algun grups municipals feien certes afirmacions que entenem que no es dirigien a 

aquest govern sinó al govern anterior. No volem entrar aquí a debatre qui és el pare 

del problema o qui és el culpable de certes coses. L’important és tirar endavant i 

poder fer front al problema, de manera que l’Ajuntament pugui donar continuïtat als 

serveis que presta i que volem mantenir.  

La voluntat del govern municipal sempre ha estat complir amb els proveïdors. D’aquí 

ve aquest primer Pla d’Ajust que vam presentar i que no es va aprovar. El que jo 
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espero de Madrid és el pacte fiscal i la millora del finançament de la ciutat. 

Agrair el seu posicionament, el seu treball, tant dels grups municipals com dels 

serveis tècnics de la casa.  

 

 

 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, entén que si s’han de posar mesures de control és perquè hi ha alguna 

cosa mal feta. I si hi ha alguna cosa mal feta, no pot ser que algú se’n vagi d’aquí 

sense més, amb el que suposa per a la ciutat el que estem aprovant avui. Podem 

entrar o no en la paternitat del problema, però els fets són els fets. També és veritat 

que les necessitats aritmètiques d’aquesta sala de plens comporten certes servituds.  

Em nego a reconèixer que es mantindran els serveis. En aquest Pla de Sanejament 

hi ha una rebaixa del contracte d’escombraries i per a nosaltres això és un servei. I si 

hem de pagar 100 milions de les antigues pessetes cada any en interessos, hi haurà 

una rebaixa de serveis. Això de fer més amb menys, fa temps que no hi crec. 

Finalment, si volem parlem de pacte fiscal. Jo sóc dels que penso que Catalunya es 

mereix un millor finançament i cal fer tots els esforços possibles des de la Generalitat 

i des del govern de l’Estat per aconseguir-ho, però també tinc molt clar que no només 

amb diners es fan bé les coses. Aquí en tenim una bona prova i per això vostès 

posen mesures de control: quan no es fan bé les coses acabem tenint problemes. I 

els problemes són els 24 milions que acabarem pagant pel deute de 18 que ara no 

podem pagar i que havíem contret.  

 
 
 
 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, passa a matisar algunes de les coses que 

ha dit el Sr. Safont-Tria durant el debat.  

Hi ha algunes qüestions en les quals podríem estar d’acord, sobretot perquè, com 

vostè sap, jo mateix formava part de qui avisava que la situació ens podria portar a 

aquest punt. Quan vostè diu a la gent que aquí es podia parlar d’una dació en 

pagament, de quitances, etc., el que també hauria de dir és què passa com a 

conseqüència d’això. Vostè sap que al consell d’administració de PUMSA per 
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unanimitat es va decidir fer una negociació d’aquestes característiques perquè, si 

entràvem en una dinàmica més dura, ens trobaríem que asfixiaríem l’Ajuntament de 

Mataró. Els mateixos bancs a qui llavors PUMSA no pagava les pòlisses de crèdit, 

eren els bancs que ens deixaven diners en la pòlissa de tresoreria a l’Ajuntament de 

Mataró, i això és perquè mentre no tinguem una situació de finances equilibrades en 

tindrem una certa dependència. I això és el que estem fent avui: equilibrar la forma de 

pagament. Com que aquí el que estarem fent a partir d’ara i durant els propers anys 

serà ser austers i no invertir en res, el que volem és comprometre’ns a pagar allò que 

aquest Ajuntament ha contractat aquests anys enrere. A mi m’agradaria anar més 

enllà, però aquesta, en aquests moments i reconegut per tothom, era l’única sortida 

possible. Donades les circumstàncies, la negociació que s’ha fet és per a estar-ne 

orgullosos, perquè les xifres del finançament, els interessos que es pagaran i com 

aniran, tot i ser elevats, el tipus d’interès és un tipus per sota del que pagarà el 

Govern de l’Estat, la Generalitat i la majoria d’ajuntaments. Segurament per haver 

iniciat les negociacions a principis de gener i haver estat llestos, si tot va bé ens en 

sortirem prou bé. I dic si tot va bé, perquè aquesta factura de Fomento, que està 

sobre la taula i hem de posar dins d’aquest paquet, si no arribem a un acord amb la 

companyia, que de moment segueix enrocada, això continuarà essent una amenaça 

latent pel Grup PUMSA. I si finalment correspon pagar-la a l’Ajuntament via Reial 

decret de proveïdors —vostès saben que la Intervenció municipal  diu que no és així i 

hem de creure que serà d’aquesta manera—, ens obligarà a fer un replantejament. 

Vull agrair als grups que ens donen suport, fins i tot al PP, la CUP i PxC, en aquesta 

situació. Jo entenc que la CUP ha dit que hi votaria en contra, però també crec que hi 

ha una certa moderació en el seu to i, a la resta, agraeixo el fet de comprendre en 

quina situació es troba la ciutat i el pressupost, que és molt delicada. Aquesta 

abstenció és d’agrair. I he d’agrair al PSC i a ICV-EUiA el seu suport a aquesta 

proposta, que no han d’oblidar que és d’un govern totalment diferent al seu. Per tant, 

hi ha generositat a parts iguals per part de tothom, sobretot amb la visió de ciutat.  

Sr. López, no sé si vostè té informació confidencial que no tinguem els altres sobre el 

fet que aquest Ajuntament hagi de tirar endavant el divendres una rebaixa del sou 

dels funcionaris. M’ha semblat que ho donava per segur. No ho sé, esperem que al 

final prengui les mesures que prengui el govern de l’Estat siguin el més racional 

possibles. El que sí que li puc garantir és que aquí darrere no hi ha especulació amb 

aquesta possible rebaixa. Normalment aquestes mesures van a rebaixar el deute. 
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Finalment, dir que ens queda aquesta negociació amb PUMSA i, dins del Pla de 

Sanejament, hi ha un nou endeutament de 7,5 milions per resoldre el romanent 

negatiu de tresoreria del 2011. Cal dir que aquest nou endeutament no està garantit, 

és a dir, s’ha de fer la negociació a partir d’ara. Per tant, d’incerteses malauradament 

en tenim, però estem en la via de resoldre els problemes i ho estem fent el millor 

possible. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 17,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8) i corresponent als membres 

del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (1).   

Vots en contra: 1, corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 

Abstencions: 8,  corresponent als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (5) i corresponent als membres del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya (3).   

 

 

 

3 -  APROVAR MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2012 DE 

L’AJUNTAMENT. 
 

La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent : 

 
“Relació de fets 
 
El procés iniciat per al refinançament de les operacions d’endeutament amb 
venciment a curt termini de les societats del grup PUMSA ha culminat amb unes 
ofertes de les entitats financeres que recullen les sol·licituds de refinançament 
sol·licitades, amb òptimes condicions per a l’Ajuntament, únic accionista de les 
societats del grup. Aquest refinançament que permet la viabilitat del grup, segons 
queda recollit en el pla de viabilitat adjunt al pla de sanejament, que també es 
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proposa per a la seva aprovació pel ple, comporta l’assumpció per part de 
l’Ajuntament de part de l’endeutament bancari del grup. A aquest nou endeutament 
provinent del refinançament s’afegeix l’operació de préstec a llarg termini sol·licitada 
al Ministeri dins del mecanisme de pagament a proveïdors regulat en el RDL 4/2012. 
L’import d’aquesta operació ascendeix a 5.479.783,04€ i el pla de viabilitat de 
PUMSA la contempla com aportació municipal necessària per a la viabilitat de la 
Societat. Les implicacions econòmiques sobre les finances municipals d’aquest 
augment en l’endeutament fan necessària la confecció d’una projecció pressupostària 
per als propers exercicis que mostri la capacitat de retorn d’aquest nou endeutament 
per part de l’Ajuntament i sense posar en perill l’activitat municipal de prestació de 
serveis públics.  
 
Per aquest motiu, es proposa en la mateixa sessió de ple l’aprovació d’un pla de 
sanejament i l’aprovació de les operacions de préstec que ha de concertar 
l’Ajuntament. També es proposa la present modificació pressupostària a fi d’habilitar 
el crèdit necessari per a la comptabilització de l’assumpció per part de l’Ajuntament 
de part de l’endeutament bancari de les societats del grup PUMSA per import de 
23.979.783,04€. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març. 
2. Articles 34 a 38 del RD 500/1990 
3. Article 7è de les Bases d’execució del pressupost municipal. 
4. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
5. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals 

vigents en matèria de règim local. 
 
 
En virtut de tot això, la sota signant proposa al Ple que adopti el següent acord: 
 

- Aprovació de l’expedient de modificació pressupostària de l’exercici 2012 
consistent en crèdit extraordinari per import de 23.979.783,04€. 

 
 

El detall és el següent: 
 
Partida a augmentar: 
     
Org. Prog. Econ. Descripció partida Import  
     
300000 922210 87290 Aportació a societats del grup PUMSA 23.979.783,04€ 

TOTAL 23.979.783,04€ 
  

Finançament: 
     
Org. Prog. Econ. Descripció partida Import  
     
310200 I00110 91300 Préstecs d’ens fora del sector públic 23.979.783,04€ 

TOTAL 23.979.783,04€ 
 



 21

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 17,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8) i corresponent als membres 

del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (1).   

Vots en contra: 1, corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 

Abstencions: 8,  corresponent als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (5) i corresponent als membres del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya (3).   

 

 

 

4  - AUTORITZAR A PUMSA A CONCERTAR OPERACIONS DE 

PRÉSTEC A LLARG TERMINI PER IMPORT GLOBAL DE 

16.665.000,00 €, AMB DESTÍ A REFINANÇAR EL SEU 

ENDEUTAMENT ACTUAL. 
 

La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent : 

 

“Atesa la difícil situació econòmica del grup PUMSA, aquesta ha iniciat un procés per 
al refinançament de les seves operacions d’endeutament a curt termini amb les 
entitats bancàries. Aquest procés ha culminat amb les ofertes de les entitats 
financeres, i recull unes condicions de refinançament òptimes. Aquest refinançament 
del deute permet la viabilitat del grup PUMSA, segons queda recollit en el pla de 
viabilitat elaborat per PUMSA i inclòs en el pla de sanejament de l’Ajuntament. El 
refinançament engloba les operacions amb venciment final durant l’exercici 2012 per 
un import global de 39.500.000,00 €, que inclou 34.000.000,00 € de PUMSA i 
5.500.000,00 € de GINTRA. 
 
De l’import total de 39.500.000,00 €, aquesta proposta incorpora el refinançament de 
16.665.000,00 € mitjançant 4 operacions de préstec a llarg termini amb les condicions 
que es detallen més endavant. La resta es cancel·la amb entregues d’efectiu per 
import 4.335.000,00 €, i amb l’assumpció per part de l’Ajuntament de part del deute, 
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concretament per un import global 18.500.000,00 € per les quals s’ha aconseguit 
també refinançament a llarg termini amb les condicions que s’especifiquen en l’altre 
proposta que també es porta conjuntament al Ple per a la seva aprovació. 
 
La relació de préstecs d’import 16.665.000,00 €, i les condicions financeres amb les 
quals es proposa  concertar aquest nou endeutament, són les següents: 
 
Prestamització pòlisses de crèdit

Termini Interès Comisió Comisió

Límit Pòlisses Venciment EFECTIU PUMSA Garantia Carència Amortiz. Tipus Refer. Diferencial Obertura Estudi

BANC SABADELL 8.500.000 €     18-ene-12 2.500.000 €     1.500.000 €     Hipotecària 3 anys 12 anys Eurib. Trim. 2,85% 0,25%

BANKIA 11.500.000 €  1.150.000 €     10.350.000 €  Hipotecària 3 anys 12 anys Eurib. Trim. 2,50% 0,25%

     Caja Madrid (9.000.000€) 16-may-12

     Caixa Laietana  (2.500.000€) 10-nov-12

LA CAIXA 4.500.000 €     500.000 €         4.000.000 €     Hipotecària 3 anys 12 anys Eurib. Anual 2,00% 0,15% 0,10%

     PUMSA  (2.000.000€) 14-abr-12

     PUMSA  (1.500.000€) 13-jul-12

     GINTRA (1.000.000€) 13-jul-12

CAM 1.000.000 €     19-ene-12 185.000 €         815.000 €        Hipotecària 3 anys 12 anys Eurib. Trim. 2,85% 0,25%

16.665.000 €   
 

Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció. 
 
Per tot el que s’ha exposat la sotasignat  proposa al Ple que adopti la següents 
resolucions : 
 
PRIMER.- Autoritzar a PUMSA a concertar una operació de préstec d’import 
1.500.000,00 euros, davant el Banc de Sabadell, amb  les següents condicions 
financeres: 
 

Entitat  Banc de Sabadell 
Import  1.500.000,00 € 
Tipus interès Euríbor trimestral + 2,85% (*) 
Comissió d’obertura 0,25% 
Termini 15 anys ( 3 de carència + 12 d’amortització) 
Garantia Hipotecària + Confort  Letter de l’Ajuntament 

 

(*) Segons acord entre PUMSA i el Banc de Sabadell, el tipus d’interès inicial variable estarà 

entre el 3,5% i el 4%, en funció del tipus final resultant del procés de refinançament que 

PUMSA està realitzant amb la resta d’entitats financeres de les que és deutora. 

 

SEGON.- Autoritzar a PUMSA a concertar una operació de préstec d’import 
10.500.000,00 euros, davant l’entitat financera BANKIA, amb  les següents 
condicions financeres: 
 

Entitat  BANKIA 
Import  10.350.000,00 € 
Tipus interès Euríbor trimestral + 2,50% 
Comissió d’obertura 0,25% 
Termini 15 anys ( 3 de carència + 12 d’amortització) 
Garantia Hipotecària 
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TERCER.- Autoritzar a PUMSA a concertar una operació de préstec d’import 
4.000.000,00 euros, davant l’entitat financera La Caixa, amb  les següents condicions 
financeres: 
 

Entitat  La Caixa 
Import  4.000.000,00 € 
Tipus interès Euríbor anual + 2% 
Comissió d’obertura 0,15% 
Comissió d’estudi 0,10 % 
Termini 15 anys ( 3 de carència + 12 d’amortització) 
Garantia Hipotecària 

 

QUART.- Autoritzar a PUMSA a concertar una operació de préstec d’import 
815.000,00 euros, davant l’entitat financera Caja de Ahorros del Mediterraneo, (CAM) 
amb  les següents condicions financeres: 
 

Entitat  CAM 
Import  815.000,00 € 
Tipus interès Euríbor trimestral + 2,85% 
Comissió d’obertura 0,25% 
Termini 15 anys ( 3 de carència + 12 d’amortització) 
Garantia Hipotecària + Confort  Letter de l’Ajuntament 

 

 
CINQUÈ.- Comunicar el present acord a la Societats Municipals  PUMSA i GINTRA” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 17,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8) i corresponent als membres 

del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (1).   

Vots en contra: 1, corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 

Abstencions: 8,  corresponent als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (5) i corresponent als membres del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya (3).   
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5 -  APROVAR L’OPERACIÓ DE PRÉSTEC A LLARG TERMINI 

PER PART DE L’AJUNTAMENT, D’IMPORT 5.479.783, 

DERIVADA DEL MECANISME DE FINANÇAMENT PER AL 

PAGAMENT A PROVEÏDORS DE LES ENTITATS LOCALS, 

REGULAT EN EL RD 4/2012. 
 

La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent : 

 
“Considerant que l’article 10.1 del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual 
es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals 
estableix: “Las entidades locales podrán financiar las obligaciones de pago abonada 
en el mecanismo mediante la concertación de una operación de endeudamiento a 
largo plazo cuyas condiciones financieras serán fijadas por Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos”. 
 
Considerant que amb data 13 de juny de 2012 per acord de l’Ajuntament Ple es va 
adoptar l’acord d’aprovació del Pla d’Ajust a que es refereix el RD 4/2012. Essent 
valorat favorablement pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i en 
conseqüència autoritzada l’operació d’endeutament de conformitat amb l’establert en 
l’article 7.5 de l’esmentat RD. 
 
Considerant que l’Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril, estableix les característiques 
principals de l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes 
Econòmics per a la posada en marxa del mecanisme de finançament per al pagament 
als proveïdors de les entitats locals, amb el següent detall: 
 
a) El finançament màxim per entitat local (amb inclusió dels seus organismes 

autònoms i entitats dependents que li pertanyin íntegrament), serà la suma de: 
 

� Obligacions pendents de pagament recollides en les relacions inicials 
enviades per les Entitats locals fins el dia 15 de març, i respecte de les 
quals els contratistes, directament o a través d’aquelles, hagin manifestat 
la seva voluntat d’acollir-se al procediment del RDL 4/2012, de 24 de 
febrer. 

 
� Obligacions pendents de pagament que consten en els certificats 

individuals que han enviat les Entitats locals reconeixent l’existència dels 
deutes amb els proveïdors. 

 
� Obligacions pendents de pagament amb contratistes que, havent acceptat 

l’aplicació de l’esmentat RDL 4/2012, estiguin subjectes a procediments 
d’embargament o de concurs de creditors. 
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b) Termini de les operacions. Un màxim de 10 anys amb 2 anys de carència en 
l’amortització del principal. 

c) Tipus d’interès. L’equivalent al cost de finançament del Tesoro Público en els 
terminis assenyalats més un marge màxim de 115 punts bàsics al que s’afegirà 
un marge d’intermediació d’un màxim de 30 punts bàsics. 

d) L’Instituto de Crédito Oficial actuarà com agent amb la col·laboració de les entitats 
de crèdit que s’adhereixin al mecanisme de finançament. 

 
 
D'acord amb les dades facilitades pel Ministeri d'Hisenda i Administracions públiques 
l'import a formalitzar de l'operació de préstec és de 5.479.783,04 euros, dels quals 
corresponen a la societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA l'import 
de 1.900.278,34 euros, i a la societat municipal Gestió Integral de Trànsit SA l'import 
de 3.579.504,7 euros. 
 
 
L’import dels recursos ordinaris previstos en el pressupost de l'exercici 2012 
ascendeixen a 105.823.237,78  euros, el 10% dels quals és 10.582.323,78 euros. 
L'import acumulat de les operacions de crèdit a llarg termini amb inclusió de l'operació 
que es projecta puja a 23.979.783,04 euros, (5.479.783,04 que es proposen en 
aquesta sessió de ple i 18.500.000 en una altra proposta). De conformitat amb el que 
estableix l’article 22.2m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, la competència per a la concertació de l'operació de crèdit correspon al 
Ple de l’Ajuntament. 
 
 
Vist l'informe que s'emet per la Intervenció,  
 
Per tot el que s’ha exposat la sotasignat  proposa al Ple que adopti les següents 
resolucions: 
 
 
Primer: Aprovar l'operació de préstec excepcional derivada del mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, les condicions, 
d'acord amb el que disposa l'Ordre PRE/773/2012, de 16 d'abril, són bàsicament les 
següents: 
 
a) Import 5.479.783,04 euros 
 
b) Termini. Un màxim de 10 anys amb 2 anys de carència en l'amortització de 
principal.  
 
c) Tipus d'interès. L'equivalent al cost de finançament del Tresor Públic als terminis 
assenyalats més un marge màxim de 115 punts bàsics al qual s'afegirà un marge 
d'intermediació d'un màxim de 30 punts bàsics. L'operació es formalitzarà amb 
aquella entitat que comuniqui el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per 
mitjà de l'Institut de Crèdit Oficial. 
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Segon: Facultar l'alcalde-president tan àmpliament i expressament com en dret fos 
necessari per a la formalització de l'operació de préstec i la signatura de tots els 
documents que siguin necessaris per a l'execució del present acord” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 25,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), 

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3),  corresponent als membres 

del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (1).  

Vots en contra: 1,  corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 

Abstencions: Cap.  

 
 
 
 
 
6 - APROVAR LA CONCERTACIÓ D’OPERACIONS DE 

PRÉSTEC A LLARG TERMINI DE L’AJUNTAMENT, D’IMPORT 

GLOBAL 18.500.000,00 €,  PER L’ASSUMPCIÓ PER PART DE 

L’AJUNTAMENT DELS DEUTES DE LES SOCIETATS 

MUNICIPALS PUMSA I GINTRA. 

 

La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent : 
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“Durant l’any 2009 l’Ajuntament de Mataró va avalar a les empreses municipals 
PUMSA i GINTRA, en la concertació d’operacions de crèdit  per import de 
9.000.000,00 € a PUMSA, ( 6.000.000,00 davant el Banc de Santander i 
3.000.000,00 € davant el Banc Bilbao Vizcaya Argentaria), i  5.000.000,00 € a 
GINTRA, (davant el Dexia Sabadell). Aquestes 3 operacions tenen venciment durant 
aquest exercici 2012. 
 
Davant la difícil situació econòmica del grup PUMSA, s’ha portat a terme un procés 
negociador amb les entitats financeres, a fi de refinançar les operacions 
d’endeutament amb venciment a curt termini. Aquesta negociació ha culminat amb 
unes ofertes de les entitats financeres que recullen les sol·licituds de refinançament, 
amb òptimes condicions per l’Ajuntament, únic accionista de les societats del grup. 
Aquest refinançament que permet la viabilitat del grup, segons queda recollit en el pla 
de sanejament que també es presenta al Ple per a la seva aprovació, comporta 
l’assumpció per part de l’Ajuntament de part de l’endeutament bancari del grup.  
 
En conjunt el procés negociador ha contemplat el refinançament del total deute 
bancari a curt termini de les societats PUMSA i GINTRA per import total de 
39.500.000,00 €, dels quals en aquesta proposta es recull  l’assumpció per part de 
l’Ajuntament de les operacions de refinançament que inclouen els crèdits avalats per 
l’Ajuntament al grup PUMSA, per import de 14.000.000,00 € i esmentats en el 
paràgraf anterior. També inclouen dues operacions de crèdit a llarg termini amb el 
Banc Sabadell, d’import total 4.500.000,00 €.  És a dir, l’Ajuntament assumeix 
18.500.000,00 € del deute bancari de les societats de grup PUMSA. 
 
La resta del deute es cancel·la mitjançant entregues en efectiu per import de 
4.335.000,00 € , i 16.665.000,00 € es refinancen amb operacions de préstec a llarg 
termini a càrrec de PUMSA i que també són objecte de proposta al Ple per a la seva 
autorització. 
 
La relació de préstecs d’import 18.500.000,00 € i les condicions financeres  dels nous 
préstecs que proposa concertar per part de l’Ajuntament de Mataró, són les següents: 
 

PROPOSTA NOUS PRÉSTECS
Termini Interès Comisió

Límit Pòlisses Venciment Efectiu AJUNTAMENT Carència Amortiz. Tipus Refer. Diferencial Obertura

BANC SABADELL 8.500.000 €     18-ene-12 2.500.000 €     4.000.000 €        3 anys 12 anys Eurib. Trim. 2,85% 0,25%

500.000 €           3 anys Al vto.

SANTANDER - Aval Ajuntament 6.000.000 €     12-jul-12 -  €                 6.000.000 €        3 anys 12 anys Eurib. Trim. 3,25% 0,25%

BBVA - Aval Ajuntament 3.000.000 €     20-oct-12 -  €                 3.000.000 €        3 anys 12 anys Eurib. Trim. 3,25% 0,25%

DEXIA SABADELL (GINTRA) - Aval Ajuntament 5.000.000 €     20-jul-12 -  €                 5.000.000 €        2 anys 3 anys Eurib. Men 4,00%

18.500.000 €    
 

 

Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció. 
 
 
Per tot el que s’ha exposat la sotasignat  proposa al Ple que adopti la següents 
resolucions : 
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PRIMER.- Aprovar la concertació de l’operació de préstec per part de l’Ajuntament de 
Mataró, d’import de 4.000.000,00 euros, amb el Banc de Sabadell, amb  les següents 
condicions financeres: 
 

Entitat  Banc de Sabadell 
Import  4.000.000,00 € 
Tipus interès Euríbor trimestral + 2,85% (*) 
Comissió d’obertura 0,25% 
Termini 15 anys ( 3 de carència + 12 d’amortització) 

 

(*) Segons acord entre PUMSA i el Banc de Sabadell, el tipus d’interès inicial variable estarà 

entre el 3,5% i el 4%, en funció del tipus final resultant del procés de refinançament que 

PUMSA està realitzant amb la resta d’entitats financeres de les que és deutora. 

 

SEGON.- Aprovar la concertació de l’operació de préstec per part de l’Ajuntament de 
Mataró, d’import 500.000,00 euros, amb el Banc de Sabadell, amb  les següents 
condicions financeres: 
 

Entitat  Banc de Sabadell 
Import  500.000,00 € 
Tipus interès Euríbor trimestral + 2,85% (*) 
Comissió d’obertura 0,25% 
Termini 3 anys amb amortització al venciment  

 

(*) Segons acord entre PUMSA i el Banc de Sabadell, el tipus d’interès inicial variable estarà 

entre el 3,5% i el 4%, en funció del tipus final resultant del procés de refinançament que 

PUMSA està realitzant amb la resta d’entitats financeres de les que és deutora. 

 

TERCER.- Aprovar la concertació de l’operació de préstec per part de l’Ajuntament de 
Mataró, d’import 6.000.000,00 euros, amb el Banc de Santander, amb  les següents 
condicions financeres: 
 

Entitat  Banc de Satander 
Import  6.000.000,00 € 
Tipus interès Euríbor trimestral + 3,25% 
Comissió d’obertura 0,25% 
Termini 15 anys ( 3 de carència + 12 d’amortització) 

 

QUART.- Aprovar la concertació de l’operació de préstec per part de l’Ajuntament de 
Mataró,  d’import 3.000.000,00 euros, davant el Banc Bilbao Vizcaya Argentaria, 
(BBVA), amb  les següents condicions financeres: 
 

Entitat  BBVA 
Import  3.000.000,00 € 
Tipus interès Euríbor trimestral + 3,25% 
Comissió d’obertura 0,25% 
Termini 15 anys ( 3 de carència + 12 d’amortització) 
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CINQUÈ.- Aprovar la concertació de l’operació de préstec per part de l’Ajuntament de 
Mataró, d’import 5.000.000,00 euros, davant el Banc Dexia Sabadell, amb  les 
següents condicions financeres: 
 

Entitat  Dexia Sabadell 
Import  5.000.000,00 € 
Tipus interès Euríbor mensual + 4,00% 
Termini 5 anys ( 2 de carència + 3 d’amortització) 

 

SISÈ.- Sol·licitar al Departament d’Economia i Coneixement, autorització per a la 
concertació d’aquestes operacions de crèdit a llarg termini. 
 
SITÈ.- Facultar a l’Alcalde-President a la formalització d’aquestes operacions de 
préstec i la signatura de tots aquells documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 17,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8) i corresponent als membres 

del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (1).   

Vots en contra: 1, corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 

Abstencions: 8,  corresponent als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (5) i corresponent als membres del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya (3).   

 
 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de nou de la nit, el Sr. 

President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. 

Certifico.  


