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ACTA NÚM. 10/2012 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE L’EXCM. 

AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 13 DE JUNY DE 2012. 

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

 

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

juny de dos mil dotze, essent les 9 hores del matí, 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) 
 
MONICA LORA CISQUER            REGIDORA                     (PxC) 
S’incorpora a la sessió en el torn d’intervenció dels portaveus 
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ REGIDOR              (PxC) 
CARLOS FONTBONA GIL REGIDOR (PxC) 
 
ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR             (ICV-EUiA) 
CONXITA CALVO LOMERO REGIDORA    (ICV-EUiA) 
 
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR             (CUP) 
 
 

No assisteix a la sessió la Sra. Berta Isabel Azpericueta Sanchez, regidora del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya.  
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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 
3851/2012 d'11 de juny 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari urgent 13 de juny 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 dimecres 13 de juny de 2012, a 
les 9 hores del matí, 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 
 
    -Servei de Gestió Econòmica-   
 

1 Ratificació del caràcter urgent de la sessió. 

 

2 Aprovació Pla d’Ajust previst en el Real Decret Llei 4/2012. 

 

 

 

 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i tot seguit passa a tractar els punts de l’ordre del 

dia.  
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DICTAMENS 
 

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

 
-Servei de Gestió Econòmica- 

 

1  - RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ. 

 
El Sr. Alcalde sotmet a consideració dels regidors la necessitat i urgència de la sessió 

atès el calendari dels òrgans de govern de l’Ajuntament i la premura del termini en 

què el Ministeri d’Hisenda de l’Estat concedeix per a sol·licitar les ajudes contingudes 

en el Decret Llei 4/2012. Per això ha calgut avançar els terminis legals de cel·lebració 

del ple extraordinari i per això cal ratificar el caràcter urgent de la sessió.  

 

A continuació és vota la ratificació del caràcter urgent de la sessió. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

2 -  APROVACIÓ PLA D’AJUST PREVIST EN EL REAL DECRET 

LLEI 4/2012. 
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“En dates 25 de febrer i 10 de març de 2012, respectivament, es van publicar al BOE 
el 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, i el Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de 
març pel qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments als proveïdors. 
 
A l’article 3 del RDL 4/2012 s’estableix que les Entitats locals hauran de remetre al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i amb firma 
electrònica, fins al 15 de març de 2012, una relació certificada de totes les obligacions 
pendents de pagament que reuneixin els requisits establerts a l’art. 2. 

 



 4

En data 15 de març es va remetre la relació certificada de totes les obligacions 
pendents de pagament de l’Ajuntament de Mataró, i els seus ens dependents que 
pertanyen íntegrament a l’Ajuntament per un import total de 12.079.395,64€ 

 
L’art. 7.1 del RDL 4/2012 de 24 de febrer, disposa que un cop remesa la relació 
certificada prevista en l’art. 3, l’Interventor en cas de no haver-se realitzat el 
pagament de les obligacions reconegudes, elevarà al ple de la corporació local un Pla 
d’Ajust, en les termes previstos en aquest article per a la seva aprovació abans del 
31/03/2012. L’apartat 5 de la disposició addicional tercera del RDL 7/2012 especifica 
que el pla d’ajust s’elaborarà per la corporació local, d’acord amb la seva potestat de 
autoorganització, i es presentarà amb informe de l’Interventor per a la seva aprovació 
pel ple. 
 
L’art. 10.1 estableix que les entitats locals podran finançar les obligacions de 
pagament abonades en el mecanisme mitjançant la concertació d’una operació 
d’endeutament a llarg termini, les condicions financeres de la qual seran fixades per 
Acord de la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics.  

 
Confeccionat el pla d’ajust i informat positivament per l’Interventor, va ser proposat al 
ple per a la seva aprovació en data 30 de març. El ple no el va aprovar. 
 
En data 31 de maig, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mitjançant 
la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas i en concret la Secretaría 
General de Coordinación Autonómica y Local, ha publicat “Nota relativa a la 
ampliación del período para la formalización de operaciones de préstamo por las 
entidades locales que no lo han podido hacer en el mes de mayo, en el marco del 
mecanismo de pagos a proveedores”. Aquesta nota estableix que les entitats locals 
que abans del 31 de març van elevar al ple un pla d’ajust, i finalment no va estar 
aprovat, poden convocar de nou  un ple per elevar un nou pla d’ajust per a la seva 
aprovació. D’aprovar-se, l’hauran de remetre al Ministeri abans de les 20:00 hores del 
dia 15 de juny. La Secretaria General valorarà el pla amb data límit el proper dia 2 de 
juliol. Amb data límit el dia 5 de juliol la Secretaria enviarà la relació d’entitats que 
podran formalitzar l’operació de préstec, que s’haurà de formalitzar durant el mes de 
juliol.  
 
D’altra banda, el Projecte de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2012, a la 
disposició final dècima regula els reintegraments dels saldos deutors resultants a 
càrrec de les entitats locals en les liquidacions definitives de la participació en tributs 
de l’estat (PIE) dels anys 2008 i 2009. 

 
En concret s’estableix que a partir de l’any 2012 i amb vigència indefinida, l’import 
pendent dels esmentats saldos a 1de gener de 2012, es retornarà en 120 
mensualitats, per totes aquelles entitats locals, que a la data de la publicació de la 
Llei de Pressupostos de l’Estat pel 2012, hagin presentat la liquidació dels seus 
pressupostos generals de l’any 2011. L’Ajuntament de Mataró ja ha informat la 
liquidació del 2011 a l’Estat pels procediments i mitjans establerts. 
 
Així mateix les entitats locals incloses en l’article 111 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, cas del nostre Ajuntament, hauran de presentar 
amb caràcter previ, un compromís aprovat pel corresponent Ple d’acordar amb el 
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Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques un pla d’ajust que garanteixi el 
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de deute, per la qual cosa es 
tindrà en compte el que es disposa en el següent paràgraf. 
 
En el cas que les entitats locals incompleixin els objectius d’estabilitat pressupostària, 
els límits d’endeutament que els siguin d’aplicació o els terminis de pagament 
establerts a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat, hauran d’aprovar un pla d’ajust, que garanteixi la correcció 
d’aquells incompliments, i acceptar la possible imposició pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques de condicions particulars en matèria de seguiment i 
remissió d’informació, així com, en el seu cas, d’adopció de mesures extraordinàries 
d’ajust que permetin aquella correcció. Així mateix, caldrà presentar un certificat del 
secretari de l’acord de Ple amb el contingut anterior i aprovació del pla d’ajust, així 
com de l’informe d’Intervenció en el que es recullin les mesures del pla. 
 
S’estableix que s’entendrà acomplert el requisit d’aprovació del pla d’ajust en aquells 
casos en els que s’hagués aprovat el que es regula en l’article 7 del RDL 4/2012, de 
24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments 
necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament de 
proveïdors de les entitats locals, no essent el cas d’aquest Ajuntament. 
 
En base a l’actual redacció del projecte de Llei es va presentar al ple i aquest va 
acordar el compromís d’acordar amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques un pla d’ajust.  
 
A més, continuant amb l’actual redacció del projecte de llei que hem descrit, 
l’Ajuntament hauria d’aprovar un pla d’ajust abans de la publicació de la Llei de 
Pressupostos de l’Estat per al 2012 a fi de poder realitzar els reintegraments de les 
liquidacions del 2008 i 2009 de la PIE en 120 mesos. 
 
D’acord amb l’actual redactat del projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat, 
el pla d’ajust que s’elabori per accedir al mecanisme de pagament a proveïdors 
contemplat en el RDL 4/2012 serveix també per donar compliment al que senyala el 
propi projecte de llei per poder pagar els reintegraments dels saldos deutors 
resultants en les liquidacions definitives de la participació en tributs de l’estat dels 
anys 2008 i 2009 en 120 mesos i no en els actuals 60 mesos. 
 
S’ha confeccionat un Pla d’Ajust que ha estat informat positivament per l’Interventor. 
 
Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el pla d’ajust confeccionat d’acord amb el RDL 4/2012 i annex a 
aquesta proposta . 
 
Segon.- Trametre el pla d’ajust al  Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques.” 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, entén que el romanent negatiu de l’any passat i l’enorme deute del Grup 

PUMSA obliga a adoptar mesures extraordinàries. El primer que hem de fer és 

preguntar-nos si aquest esforç que ha de fer l’Ajuntament va en benefici dels nostres 

ciutadans per mantenir uns serveis públics de qualitat i puguem invertir-hi, o el fem 

perquè tot un seguit d’empreses constructores fan pressió perquè volen cobrar. 

Continuem retallant els nostres serveis o paguem ja a aquestes empreses? El Sr. 

Rajoy, ja va aclarir en el seu primer Reial Decret Llei, pressionat per les grans 

empreses constructores de l’Estat espanyol, que aquestes empreses havien de 

cobrar els deutes amb els ajuntaments. El mateix Sr. Rajoy anunciava fa uns dies un 

rescat de l’Estat espanyol, amb 100.000 milions d’euros a un 3% d’interessos; segons 

ells, una excel·lent notícia. Per nosaltres, això és un nou sacrifici per a la ciutadania 

que durarà molts i molts anys. Jo deia que necessitem diners, però la solució que 

se’ns presenta aquí de l’Estat espanyol és que accedim a un crèdit i que, per tant, 

continuem pagant més interessos. Per què hem de continuar pagant interessos si el 

40% dels impostos que paguem els catalans no retornen al país? Aquí alguna cosa 

està mal muntada. Nosaltres no podem acceptar aquesta mena d’imposicions a 

través de reials decrets quan, si la nostra economia s’administrés directament, no 

tindríem aquest seguit de situacions que ens hipotequen, que ens fan anar enrere 

com a país, com administració i com a potència econòmica.  

Hi ha coses que no entenem. Els bancs estan aconseguint finançament a l’1%. Si 

realment els ajuntaments i les administracions públiques hem de vetllar perquè 

l’economia rutlli i per donar solucions als problemes, crec que és injust que nosaltres 

hàgim d’accedir a diners a un 6% d’interès.  

El Sr. Rajoy ha deixat molt clar que els ajuntaments són un mer instrument de l’Estat, 

per tant, unes titelles i que, per tant, no deixem de ser una institució intervinguda per 

part de l’Estat. Ens ho deixen clar: “O accepteu aquest pla d’ajust o, com que 

nosaltres controlem els diners, ja us ho restarem”.  

Per a qui van aquests més de 5 milions d’euros? Una partida molt important va a 

parar a deutes de Gintra, contrets amb un seguit d’aparcaments envers els quals la 

CUP va mostrar el seu desacord. Nosaltres optàvem per un altre model de mobilitat. 

PUMSA també va fer un seguit d’operacions que no vèiem clares. Aquestes són les 

factures que ara es volen pagar, aquestes són les factures per les quals es demana 

el sacrifici de la nostra ciutadania. On queden les retallades? On queden tot un seguit 
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de serveis públics que sí que es veuen retallats diàriament però que no tenim 

intervencions per garantir la seva qualitat, la seva continuïtat i el fet que els nostres 

ciutadans en puguin gaudir. En aquest país queda clar que hi ha uns interessos per 

damunt d’uns altres, que hi ha algú que cobrarà per davant d’interessos generals i, 

per això, nosaltres no hi podem donar suport. Sí que entenem que ens manca 

finançament, sí que entenem que la situació és crítica, però no hi donarem suport 

perquè entenem que algú ha de mostrar el nostre desacord de com s’ha fet aquest 

procés de finançament.  

 
 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Mònica Lora Cisquer, portaveu 

del grup municipal de Plataforma per Catalunya. 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que quan aquest Govern  va portar el 

30 de març el dictamen sobre el pla d’ajust previst en el Reial Decret 4/2012 per a la 

seva aprovació, li van fer un seguit de consideracions que els van portar a votar en 

contra d’acollir-se a aquest Decret dels Proveïdors. Avui tornem a parlar sobre la 

possibilitat d’acollir-nos-hi per poder fer front a unes factures pendents de pagament 

de Gintra i PUMSA que pugen aproximadament 5,5 milions d’euros.  

En aquella intervenció meva ja vaig posar de relleu que el discurs catastrofista del Sr. 

Alcalde respecte a la situació econòmica de l’Ajuntament no es corresponia amb la 

situació real. Tot i reconèixer les dificultats econòmiques de l’Ajuntament, a causa 

principalment d’una forta crisi i d’una forta caiguda dels ingressos, el que va quedar 

clar és que l’Ajuntament sí que podia fer front als pagaments als seus proveïdors, 

almenys en la seva immensa majoria. Per tant, veiem innecessari presentar aquella 

relació de factures tan voluminosa. Més del 86% d’aquelles factures que el Govern 

ens presentava com de difícil pagament han estat satisfetes durant el mes d’abril. 

Tenir factures que es van pagant sense més problema que una demora en el temps 

—4 mesos i mig, com ha dit la Sra. Carolina Soler— no era motiu suficient, per 

nosaltres, per a acollir-nos a aquest decret. El problema no és l’Ajuntament en si 

mateix, sinó que el problema és el Grup PUMSA. El seu deute financer, com molt bé 

ha dit la Sra. Carolina Soler, s’està negociant amb els bancs amb dificultats.  
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Aquell dictamen no es va aprovar i el nostre Alcalde, en declaracions fetes a la 

premsa, ens va titllar d’irresponsables. Per a nosaltres, la nostra resposta era 

perfectament responsable, rigorosa i, a més, argumentada. Si haguéssim demanat 

aquell préstec de 12 milions d’euros hi hagués hagut una càrrega financera, en forma 

d’interessos, de 4.609.221,76 euros. Amb aquesta nova presentació de 5.900.000 

euros, la càrrega d’interessos és de 2.090.960 euros. Tot plegat presenta un estalvi 

de 2.518.260,94 euros que no haurem de pagar d’interessos. L’estalvi és important, 

per tant, la decisió no va tenir res d’irresponsable. Ara que les coses s’acomoden una 

mica més a la realitat, podríem donar el nostre vot afirmatiu, tota vegada que les 

factures pendents de pagament que se’ns presenten s’escapen d’aquelles que 

d’ordinari hem anat pagant. No obstant això, continuen havent-hi coses en aquest 

decret que ens desagraden profundament i que ja vaig expressar en la meva 

intervenció sobre aquest tema.  

En primer lloc, possiblement aquest decret vulnera la nostra Constitució. Hi ha de 

facto una limitació de l’autonomia dels ajuntaments que ens obligarà, per exemple, a 

informar el Ministerio cada tres mesos, amb un informe que farà la Intervenció. 

Creiem que vulnera l’Estatut d’Autonomia i, segurament, la Llei de Bases del Règim 

Local. Però, a més a més, és un crèdit car. En lloc de tramitar-ho a través de l’ICO, 

que podria ser amb un interès de l’Euribor, que aproximadament està entre l’1,30% i 

l’1,40%, l’hem de pagar al 6%, que no és cap regal. I a més, es tramita a través de la 

banca privada que continua beneficiant-se dels ajuts del Govern. Per últim, crec que 

és un decret que uniformitza les conductes. Hi ha alguns ajuntaments que clarament 

han traspassat la llei, però com que aquest no és el nostre cas, nosaltres no hauríem 

de rebre el mateix tracte.  

Per tot l’exposat, aquest grup s’hi abstindrà, tot encoratjant l’Alcalde a deixar de 

banda aquests discursos derrotistes que no fan més que crear mal ambient, generar 

incerteses, preocupar el personal municipal i les entitats financeres i convidant-lo a 

encarar el present amb realisme, exigint-li que, de debò, passi de les paraules als fets 

i encari els propers anys del seu mandat tenint en compte l’oposició i no 

menyspreant-la, perquè nosaltres també podem aportar molt a aquesta ciutat. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

recorda que el seu grup municipal no va donar suport al primer pla d’ajust que es va 

presentar al ple municipal. Ja vam exposar els motius, que eren de sentit comú. A mi 

em va saber greu que en unes declaracions a un mitjà de comunicació l’Alcalde, el 

Sr. Joan Mora, ens titllés d’irresponsables a tots els grups que no vam donar suport a 

aquell pla d’ajust. Penso que cada grup municipal tenia els seus motius i crec que ni 

el Sr. Alcalde ni qualsevol regidor d’aquest Ajuntament no tenien dret a titllar cap grup 

d’irresponsable. No obstant això, estem en una situació molt crítica i creiem que els 

proveïdors no tenen perquè pagar la ineptitud, la ineficàcia i la mala gestió d’aquesta 

administració pública local. Per aquest motiu, el nostre vot serà positiu. 

 
 

 

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

Catalunya, opina que aquest decret no és un ajut als ajuntaments, és un ajut als 

proveïdors dels ajuntaments. És un ajut a tots els proveïdors, siguin grans empreses 

constructores o siguin les 177.000 pimes, de les quals més de 50.000 són autònoms, 

i que gràcies al pla des del 31 de maig estan cobrant deutes dels ajuntaments. És 

cert que a la nostra ciutat les factures són d’una gran empresa constructora, però les 

grans empreses constructores tenen treballadors, i si no se’ls paga no podran crear 

llocs de treball. Per a nosaltres, el Govern va fer molt malament posant factures per 

12 milions d’euros quan ara s’ha demostrat que se n’han pogut pagar una bona part.  

Aquesta és una ajuda a aquests treballadors i als emprenedors, és una ajuda a 

aquests proveïdors als quals estem demanant rebaixes. L’enderrocament del Club 

Nàutic ens costarà la meitat del que pensàvem que ens costaria, que, al final, 

cobraran quan cobrin. Molt probablement haurem de fer servir el confirming que, a 

més, els suposarà despeses. Aquí la filosofia és que els deutes s’han de pagar, que 

els ajuntaments i els governs municipals no poden guanyar eleccions rere eleccions 

endeutant-se, perquè el que fan és posar en perill el futur de la seva ciutat.  

Amb aquests 5,5 milions d’euros estem parlant de factures del 2009 i del 2010, de 

factures del Grup Gintra i del Grup PUMSA, que algú els va encarregar que fessin. 

Per tant, algú n’és responsable. No entenc que es parli d’interessos, quan aquest 

Ajuntament ha de pagar 10 milions d’interessos cada any d’aquests deutes, dels 

quals algú que governava la ciutat en aquell moment n’és responsable. Venir a parlar 
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d’interessos quan s’és corresponsable d’aquests deutes no em sembla realista. El 

que estem fent avui és posar ordre a un tema. No eren necessaris els 12 milions? 

Segur que no perquè avui en portem 5,5. Aquests diners els podria estar cobrant ja 

aquesta empresa, perquè des del 31 de maig la immensa majoria dels proveïdors, 

dos de cada tres que estaven treballant per als ajuntaments de l’Estat, estan cobrant.  

Nosaltres hi vam donar suport en el seu moment, tot i que vam manifestar que no ens 

agradava, que aquests 12 milions eren excessius, però a nosaltres tampoc ens va 

agradar el que va dir l’Alcalde, a més, ens va semblar de poc sentit comú, partint de 

la filosofia que allò que deus ho has de pagar. Probablement aquí és on rauen tots 

els mals. Quan tu encarregues una obra o un servei, s’ha de pagar. Aquesta és la 

filosofia del decret, però no és una ajuda als ajuntaments, sinó als proveïdors dels 

ajuntaments que són els que generen riquesa, els que no generen deute que no es 

pot pagar, els que no generen 10 milions d’interessos cada any, els que s’han de 

pagar. I no els estem pagant a 180 dies. Si no estic mal informat, algunes factures 

són de l’any 2009, per tant, estem pagant a més de 1.000 dies. Ja m’explicaran 

vostès com es pot generar economia productiva d’aquesta manera i com poden 

treballar les empreses grans, petites i mitjanes.  

 
 
 
La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, comenta que el 

que ha canviat, respecte al pla presentat el 31 de maig, és que aquest pla proposa la 

concertació d’un crèdit de només 5,5 milions d’euros. Això vol dir que s’ha fet front a 

bona part del deute pendent a 31 de desembre. És a dir, teníem raó quan dèiem que 

l’Ajuntament podia fer front a aquesta despesa ordinària. A hores d’ara només 

queden dues factures pendents a un gran proveïdor.  

El segon element respecte al qual nosaltres expressàvem dubtes en aquell ple 

extraordinari és el que fa referència al capítol 1. El nou pla incorpora el compromís 

del Govern de no anar més enllà del que estableix la normativa actual, que era el 

tema de no cobrir jubilacions ni baixes. Ens preocupa el procés d’integració dels 

organismes autònoms a l’Ajuntament. Els tornem a demanar que això es faci amb 

una especial cura i que informin permanentment els grups municipals.  

Aquestes factures corresponen al Grup PUMSA i en aquest àmbit nosaltres valorem  

la tasca que s’està portant a terme els darrers mesos per intentar superar aquesta 

situació i trobar alternatives viables, com negociar amb els nostres creditors o arribar 
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a un acord amb els treballadors, que es correspon al que sempre hem demanat al 

Govern municipal. És per això que entenem que aquesta mesura ens permet avançar 

en la línia de l’acord global amb aquesta empresa i ens permetrà continuar treballant 

per intentar fer viable el nostre projecte.  

Aquest pla permet que tornem els diners que ens va donar de més l’Estat en un 

termini de temps més llarg. Això beneficia la nostra tresoreria i, per tant, la relació 

amb els nostres proveïdors. Aquesta vegada el pla ha estat lliurat en temps i forma, 

hem pogut treballar-lo, i per tant agraïm el canvi d’actitud i la voluntat de diàleg 

mostrada per l’Alcalde. És per tot això que el nostre grup donarà suport a la proposta.  

 

 

 

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

agraeix la col·laboració dels grups municipals perquè aquest pla d’ajust s’ha treballat 

conjuntament. Els deutes s’han de pagar buscant la millor forma que pugui assumir 

l’Ajuntament i que sigui beneficiós per a ell. A ningú li agrada recórrer a finançament 

si no és necessari. Aquest pla d’ajust és una via de finançament necessària i 

beneficiosa per a l’Ajuntament. La diferència entre aquests 12 milions i aquests 5,5 

milions d’euros s’han hagut de pagar. No ens oblidem que hi havia un termini per fer 

front al pagament d’aquestes factures, que era el 30 d’abril. Aquestes les hem 

pagades amb el termini de quatre mesos i mig, no les hem pagades en temps i forma, 

que és el desig del Govern. Aquí s’ha parlat d’estalvi d’interessos. Aquest estalvi seria 

veritat si tinguéssim liquiditat. En aquest cas no és així i, per tant, si no recorrem a 

aquest sistema de finançament haurem de recórrer a algun altre.  

Agrair als serveis tècnics de la casa la seva col·laboració i als grups municipals la 

voluntat d’acord i el seu posicionament vers aquest pla d’ajust. 

 

 

 
El senyor Joan Mora, alcalde president, explica que quan es va fer la primera votació 

ningú no sabia que hi hauria una repesca. Si no haguéssim aconseguit amb la 

pressió de tots els ajuntaments aquesta repesca i la comprensió del govern de l’Estat 

en aquest cas, no sé com ens ho faríem avui.   
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 23,  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 (4), 

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3).   

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

Candidatura d’Unitat Popular. 

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa.   

 

 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts de deu del matí, el Sr. 

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

Certifico.  


