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ACTA NÚM. 06/2012 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE L’EXCM. 

AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 30 DE MARÇ DE 2012. 

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

 

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

març 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) 
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ REGIDORA (PP) 
FLORI TORRES FERNANDEZ REGIDORA (PP) 
 
MONICA LORA CISQUER            REGIDORA                     (PxC) 
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) 
 
 

Assisteix com a Secretaria Accidental de la Corporació la Sra. Anna Ramirez Lara, 

que dóna fe de l’acte. 
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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 
2203/2012 de 28 de març 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari urgent 30 de març 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 divendres 30 de març 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  Dictamen sobre el 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.  

 

 

1  - RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ. 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 19,  corresponents als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent al membre del grup 
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municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent 

al grup municipal de Plataforma per Catalunya (3),  

corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al 

membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular (1). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 8, corresponents als membres del grup municipal 

Socialista.    

 
 

DICTAMENS 
 

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

 
-Servei de Gestió Econòmica- 

 

2 -  DICTAMEN SOBRE EL 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 
els Reials Decrets Lleis 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 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 de 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. 

 
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 amb el següent resum: 
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ENTITAT FACTURES IMPORT
Ajuntament 487 5.545.360,17
IME 61 56.661,89
IMPEM 189 199.785,50
IMAC 118 165.607,95
IE 88 110.244,47
EPE TCN 49 253.054,72
EPE Mataró audiovisual 17 8.364,19
AMSA 11 49.865,37
PUMSA 13 2.042.224,57
GINTRA 9 3.648.226,81
Prohabitatge 0 0,00

TOTAL 1042 12.079.395,64

QUADRE RESUM FACTURES ENVIADES MEH 15-03-2012

 
  

La disposició addicional tercera del RDL7/2012 estableix que el Pla d’Ajust regulat en 
l’article 7 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, s’elaborarà per les respectives 
corporacions locals, d’acord amb la seva potestat d’autoorganització, i es presentarà, 
amb informe de l’interventor, per la seva aprovació pel ple de la corporació local. 
 
Aquest pla d’ajust ha estat informat per la Intervenció de Fons. 
 
Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Informar de la relació certificada de les obligacions pendents de pagament a 
31/12/2012 remesa al Ministeri en data 15/03/2012, d’acord amb el RDL 4/2012. 
 
Segon.- Aprovar el pla d’ajust confeccionat d’acord amb el RDL 4/2012 i annex a 
aquesta proposta . 
 
Tercer.- Trametre el pla d’ajust al  Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques.” 
 
 

La senyora Carolina Soler fa una breu explicació del quadre resum de les 

1042 factures enviades al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el 

15-3-2012 amb un import de 12.079.395,64 euros. La valoració que fa el 

govern municipal és que es poden assumir el pagament de les factures de 

l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms, però no així les factures de 

les empreses municipals.  Si tenint en compte que s’està en un escenari 

canviant en el que es donen circumstàncies sobrevingudes i s’està en mig 

d’una renegociació bancària pel Grup-Pumsa, el govern municipal valora que 

és necessari sol·licitar aquest Pla d’Ajust i acollir-se al crèdit per fer front a 

aquests pagaments als proveïdors.   
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Aquest Pla d’Ajust contempla mesures pel fa al Capítol d’Ingressos i al 

Capítol de Despeses.  En quant al Capítol d’Ingressos remarca no posar cap 

augment impositiu ni cap reducció del Capítol I, mesures d’ingressos que ja 

estaven previstes i calculades, com l’augment de l’IBI, que ja va ser aprovat 

al pressupost del 2011 í te efectes de cara al 2012. S’està fent gestions per 

fer les revisions cadastrals, es vol tenir actualitzat els valors de mercat dels 

immobles de la ciutat.  

���� També es contempla mesures d’eficàcia en la recaptació basades en 

les dades històriques de l’ajuntament de Mataró.  

���� S’han adequat les quanties de les subvencions i les transferències 

corrents que graven altres organismes i administracions que s’han 

rebut al 2011.  
���� Es contempla la liquidació de la PIE del 2010 que ha estat positiva.  
���� Mesures en quan als ingressos patrimonials de l’ajuntament ple 

2012-2013 que afecta de manera positiva.  
���� Mesures d’estalvi que s’estan estudiant i no s’han pogut quantificar 

en aquest Pla d’Ajust: 
o Fusionar en una única empresa el Grup-Pumsa (PUMSA, GINTRA, 

PROHABITATGE) 

o Dissolució dels Organismes Autònoms i la seva integració a 

l’Ajuntament de Mataró. 

o Reducció del cost del servei de recaptació municipal delegada a 

l’Organisme de Recaptació de la Diputació de Barcelona que tindrà 

efectes a l’any 2013 

 

Són actuacions enfocades per poder pagar als proveïdors i per tant el que es porta 

avui a aprovar s’ha elaborat de forma prudent amb un termini molt curt i s’ha d’agrair 

als serveis de l’ajuntament per les gestions realitzades i tot el treball fet amb una sèrie 

d’objectius: Resoldre les obligacions pendents i millorar els terminis de pagament a 

proveïdors, que actualment és de 4 mesos i mig i es vol pagar a 45 dies. 

 

Accedint a aquest crèdit de 10 milions alleujaria les tensions de Tresoreria existents i 

milloraria les disposicions de les pòlisses de Tresoreria de l’ajuntament, i es 

recuperaria la capacitat inversora de l’ajuntament per als propers anys. Recorda que 
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aquest era un condicionant que havia quan es van plantejar els pressupostos pel 

2012, ja que donades les condicions d’endeutament de l’ajuntament de Mataró no es 

podia recórrer a un nou endeutament, ni recuperar la capacitat inversora per poder fer 

projectes per a la ciutat. Per això aquest govern municipal porta al Ple aquest Pla 

d’Ajust del qual s’ha donat compte a la Comissió Informativa i se’ls ha facilitat la 

informació necessària i està fet tal com ho demana el Ministeri.  

 

Finalitza dient que no suposa cap augment impositiu ni cap reducció del Capítol I. 

 

 

 

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

d’Unitat Popular,  considera que ha hagut una mala gestió i un mal finançament, i a 

conseqüència d’això tenim una difícil situació econòmica amb un romanent de 

tresoreria negatiu, que si es sumen les entitats públiques empresarials puja a un 

deute de -17,58 milions d’euros i que paral·lelament hi ha un deute adquirit de 119 

milions d’euros, cosa que supera el 110% d’endeutament.  La CUP a llarg d’aquests 

anys s’ha oposat a un seguit d’operacions urbanístiques que han suposat un forat per 

les arques d’aquest ajuntament (aparcaments de GINTRA,  polítiques de PUMSA 

com Iveco-Pegaso i  el Rengle).  

Fa una lectura positiva d’aquest Reial Decret signat pel Partit Popular de l’Estat 

Espanyol ja que els proveïdors podran cobrar. I per una altra banda, els aspectes 

negatius d’aquest decret serien que s’haurà de pagar un 5% d’interessos a un termini 

de 10 anys per fer front a la mala gestió portada a terme, i que l’Ajuntament estarà 

intervingut per l’Estat durant 10 anys.  Conclou dient que la política d’accedir a les 

pòlisses de crèdit no és una bona solució perquè en qualsevol moment les entitats 

bancàries poden tallar aquestes pòlisses. Per tant quan des del govern se’ls plantegi 

alternatives més sòlides li podrien donar suport, però ara per ara no poden donar 

suport a aquesta proposta que planteja el govern. 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, creu que el govern fa una lectura 

catastrofista, quasi bé apocalíptica, de la situació financera de l’Ajuntament. Ja fa 

temps que ens obsequia amb aquest discurs, sense adonar-se que això repercuteix 

negativament en la imatge del nostre Ajuntament.  

És cert que la situació és difícil, però el govern municipal hauria d’esmerçar el seus 

esforços en buscar solucions i enviar missatges de tranquil·litat, i no qüestionar a 

cada moment la viabilitat de les finances del nostre Ajuntament. 

El govern es troba instal·lat encara en el discurs que feia a l’oposició, posant sota 

sospita l’acció del govern. És tot plegat una mica surrealista, si m’ho permeten. 

Tenim, és cert, un fort endeutament pel que fa al Grup PUMSA, però també és cert 

que estem renegociant aquest deute amb els bancs i caixes, i que nosaltres 

sapiguem, aquestes negociacions, difícils, encara estan obertes i mica en mica van 

donant els seus fruïts. Per tant, no entenem com el govern alerta aquests bancs i 

caixes, llençant el missatge de què les coses estan tan malament que ens veiem 

obligats a ser rescatats pel famós “Decret dels proveïdors”, per fer front al pagament 

de les nostres factures. Mala jugada. 

Arribat a aquest punt, ens hem de preguntar si l’Ajuntament de Mataró està en 

condicions de pagar les seves factures. 

El Govern municipal creu que no. Nosaltres pensem que sí. 

Per arribar a aquesta certesa, quins instruments tenim per valorar la capacitat de 

pagament del nostre Ajuntament?  

Tenim entre d’altres un pressupost, recentment aprovat, ajustat al moment i la 

situació, que ens dóna una foto fidedigne dels recursos amb els quals compta aquest 

Ajuntament per fer front a les seves obligacions front tercers. 

Tenim altres ingressos pendents de cobrament, alguns dels quals ja han entrat i 

altres ho faran en breu: 3.5 milions del PIE, 5 milions de la Diputació, un deute 

pendent de cobrament de prop de 10 milions de la Generalitat, dels quals cobrarem 2 

de manera imminent, més de 1 milió d’euros de El Corte Inglés, import de llicències, 

etc.  

Tenim executant-se un Pla de sanejament que ens ha de permetre arribar a 2012 

amb un ràtio d’estalvi net amb Avals del 2.39% positiu, front al 12,68% negatiu de 

2011, motivat principalment pels avals concedits a entitats del grup, en concret de 

GINTRA i PUMSA. I és precisament aquest l’escull més important que tenim en 
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aquests moments, escull que pretenem salvar amb la renegociació del deute, que si 

finalment arriba a bon port, faria que es reduís l’import de l’anualitat teòrica i 

milloraria, per tant, substancialment la xifra d’estalvi net. Això significaria que 

l’Ajuntament de Mataró generaria recursos suficients pel seu funcionament ordinari i 

per la devolució de l’endeutament. 

Recentment se’ns va lliurar l’informe a la liquidació Pressupostària de l’exercici 2011 

de l’Ajuntament de Mataró. Document elaborat per Intervenció General. Sense entrar 

a fons en aquest complet i detallat informe, voldria destacar algunes dades. Quan es 

parla del resultat i romanent de tresoreria veiem que les xifres són negatives i, en 

funció d’un determinat escenari (bàsicament de com valorem el cobrament de 

dubtosos), la forquilla pot anar dels quasi bé 5 milions negatius als pràcticament 13 

milions. 

Aquest romanent de Tresoreria negatiu, té molt a veure amb la caiguda d’ingressos, 

en un context de crisi excepcional i no pas a la mala gestió del govern anterior. En 

2010, per exemple, ja baixen els mateixos degut a una davallada dels ingressos 

procedent del Fons Estatal, rebaixa que ha estat del 3.94% en 2011 respecte a 2010. 

La previsió per a l’any 2012 és d’equilibri amb un increment en el pressupost 

d’ingressos corrents respecte al 2011 d’un 3.11%, degut principalment a l’IBI. 

Tot i que l’evolució de l’endeutament de l’Ajuntament ha tingut una tendència 

ascendent fins l’any 2010, no és menys cert que aquest ha anat descendint. En part, 

pel Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig pel qual es van adoptar mesures 

extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. En part, perquè hem pogut 

cancel·lar algunes operacions de crèdit, gràcies sobretot als ingressos provinents de 

la venda dels terrenys on s’ubicarà El Corte Inglés; en part perquè podrem tornar el 

romanent negatiu de la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE), el podrem pagar 

en 60 mensualitats a partir de gener de 2011.  

Un endeutament que ha minvat durant l’exercici 2011, doncs, en 11.281.000 euros. 

Seguint amb l’informe d’intervenció General, i per acabar, quan ens parla de 

“Estabilitat Pressupostària i Seguiment Pla Sanejament, ens recorda que el Ple de 

l’Ajuntament de Mataró de data 23 de juliol de 2010 va aprovar l’actualització del Pla 

de Sanejament Financer 2009-2012 i l’actualització de l’escenari pressupostari 

plurianual pel mateix període vigent fins a la data d’avui (les recorda que l’Informe 

està datat a 29 de febrer de 2012). 
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Un dels objectius d’aquest Pla és assolir una situació d’estalvi net positiu en l’exercici 

2012, situant-lo, tal i com deia al principi en una ràtio d’estalvi net amb Avals positiva 

del 2,39% per 2012, front el -12,68% de 2011. I això podrà ser així perquè per al 

2012 millora bàsicament el nivell d’endeutament, passant dels 104.250.365,14€ 

previstos a 84.637.210,79€. Rebaixa que es deu a què en el pla es preveia nou 

endeutament a llarg termini per a l’any 2012 d’import 11.000.000€ i disposició de les 

pòlisses de tresoreria per import de 14.900.000€. Per les limitacions legals a què he 

fet referència més amunt el pressupost per al 2012 no contempla nou endeutament i 

les pòlisses de tresoreria han de quedar cancel·lades a 31 de desembre. 

A la vista de les dades d’aquest informe, per a aquest Grup Municipal el got no està 

mig buit i cada dia perd unes gotes del seu contingut, sinó que està mig ple, tot i que 

de moment no es preveuen grans afegits de líquid. Amb dificultats, sí, però anem pel 

bon camí. 

El Govern en canvi no ho veu així, i ven, com deia més amunt, el seu producte amb 

les pitjors de les publicitats. 

Com que, pel que es veu, l’escenari que dibuixa l’Informe d’Intervenció General, no 

coincideix amb els seus plantejaments, encarrega a una empresa externa, la 

elaboració d’un informe que faci diagnòstic de la situació econòmica i financera a 31 

de desembre. Informe que ens costa aproximadament uns 18.000 euros, i que l’única 

cosa que fa és validar les tesis del Govern Municipal. És a dir, es posa en el pitjor 

dels escenaris i aconsella que es presentin totes les factures pendents de pagament 

de l’ajuntament al Ministerio de Hacienda i sol·licita acollir-se al Decret 4/2012, de 24 

de febrer més conegut com a decret dels proveïdors. 

Un Decret pel qual es determinen les obligacions i procediments necessaris per 

establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats 

locals. 

En aquest sentit, volem destacar que aquest Decret atorga uns poders a la 

Intervenció de l’Ajuntament que, per a nosaltres, vulneren principis democràtics i 

constitucionals: l’Interventor eleva al Ple la proposta de relació de factures pendents i 

eleva al Ple mensualment la relació corresponent. Aquest article atribueix unes 

funcions dels òrgans de govern locals a personal funcionari de l’administració, és a 

dir, comporta un “buidatge polític” dels ajuntaments. 

Trenca amb el marc Constitucional, vulnerant l’Estatut de Catalunya, la Llei de bases 

de Règim Local. D’aquesta manera es recupera de facto la tutela financera dels 
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Ajuntaments per part del Ministerio, tutela que a Catalunya correspon al departament 

d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.  

Per no parlar de què un crèdit de l’import de les factures que ha presentat aquest 

govern (12 milions) a un previsible 5% a 10 anys ens faria pagar uns interessos d’uns 

de 3  milions d’euros. 

També podem interpretar que aquest RDL comporta un tractament uniforme a tots, 

condonant les pràctiques fora de llei que s’han dut a terme en molts ajuntaments. 

Per no parlar de què aquestes operacions d’endeutament, en el cas de què 

l’ajuntament les concerti amb una entitat financera, “gaudiran d’un aval de primera 

categoria”, això vol dir que en cas d’incompliment, es retindran les participacions dels 

ajuntaments en els ingressos de l’Estat. 

Prima a les grans empreses ja que el primer criteri és el possible descompte sobre 

l’import de les seves factures, descompte que sí podran aplicar per la seva grandària, 

però no així els petits proveïdors que veuran reduïdes les seves de manera notable. 

I, finalment, es genera un doble solapament en aquells ajuntaments, com el nostre, 

que ja es trobin en un pla d’ajustament. 

Per què aquest Decret, que neix amb la voluntat certa de contribuir a alleugerir les 

carregues de factures impagades que suporten els proveïdors front els ens locals,  

dels proveïdors, no surt gratis. Per una banda ens deixen uns diners cars, i per l’altra 

estarem tutelats des de Madrid. 

Però el quid de la qüestió no és parlar de les bondats o perversitats del DRL, sinó si, 

tal i com he dit abans, podem fer front o no a les nostres factures pendents de 

pagament. 

Estem abocats, sense remei, a acceptar aquest corsé i aquest nou endeutament? El 

Govern creu que sí, nosaltres pensem que no. 

Perquè les factures pendents de liquidar són assumibles. El 86% de les mateixes són 

de novembre i desembre de 2011, i estan dins dels 4 -5 mesos, què és el temps amb 

el que estem abonant ara als proveïdors. Són, doncs, factures que liquidarem de 

manera natural amb els recursos que ja tenim. 

Li demanem al Govern que continuï insistint davant la Generalitat per què liquidi el 

deute que té amb aquest Ajuntament (prop de 8 milions), això sumat al Pla d’ajust ja 

encetat i en marxa fa que pensem i creiem innecessari aquest nou endeutament que 

ens demana assumim el Govern Municipal, per la qual cosa votarem negativament al 

Pla d’Ajust previst en el Real Decret Llei 4/2012 objecte d’aquest Ple extraordinari. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya, manifesta que no poden donar el suport a aquest Pla d'Ajust perquè tal 

com van manifestar en el passat Ple per a l'aprovació dels pressupostos, consideren 

que és necessari reduir els interessos i despeses financeres derivades de l'elevat 

endeutament que pateix l'Ajuntament. Diners que paguen amb molt esforç i sacrifici 

els contribuents i que s'evapora sense produir cap benefici per a la ciutadania. 

D'una banda, tampoc s'han suprimit les partides en serveis destinats exclusivament 

per a la Nova Ciutadania o Cooperació Internacional. Pel que fa a moltes altres 

despeses que ara no entra a detallar, tampoc veuen intencions a establir un ordre de 

prioritats en harmonia amb la situació actual. 

Vostès tampoc mai ens han recolzat en propostes de resolució que hem presentat i 

que eren de sentit comú, basades en argumentació suficientment justificada, com per 

exemple, la que vam presentar perquè es retiressin les prestacions del PIRMI als 

immigrants de països no comunitaris amb opacitat administrativa, o fins i tot la de la 

prohibició del burka i del niqab, per citar algunes. 

D'altra banda, pel que fa a la mesura sobre la revisió cadastral prevista, tampoc es 

desprèn la intenció d'elaborar una revisió a la baixa que redueixi l'escandalós rebut 

de l'IBI que pagaran els nostres ciutadans de Mataró aquest any. 

A nosaltres ens sap molt greu veure aquesta lamentable situació econòmica que s'ha 

trobat aquest nou govern, però tampoc veiem intencions, ni des d'aquest Consistori, 

ni des de la Generalitat, ni des del Congrés, a legislar perquè els recursos econòmics, 

les ajudes i el treball siguin primer pels de casa. 

Tal com els vaig suggerir en el seu moment, en el Ple per a l'aprovació dels 

Pressupostos, vigilin vostès amb qui fan els seus pactes, no sigui que als antics 

governants, en el moment que els interessi, els condueixin pel camí on es troben les 

mines, i surtin vostès escaldats. 

Vostès saben molt bé que amb nosaltres sempre poden parlar, i també saben que 

nosaltres no negociem càrrecs de govern, nosaltres nomes negociem polítiques; 

polítiques a favor de la gent senzilla i humil de casa nostra. Si es per treballar per que 

primer siguin els de casa, sempre ens trobaran amb la mà estesa. 
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Vostès saben molt bé els ajustos que necessita la nostra economia, és de sentit 

comú. Nosaltres tenim les idees clares i quines han de ser en temps de crisis les 

prioritats. 

 

En resum, el meu grup votarà en contra de la proposta. El dia que vostès reconeguin 

que nosaltres teníem raó, potser serà massa tard, llavors se’n recordaran de les 

meves paraules.  

 

 

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

Catalunya,  manifesta que és un Decret que a tota Espanya acabarà ajudant a 

PIMES, Autònoms i també a Fomento i grans empreses públiques que generen molts 

llocs de treball.  És una excel·lent mesura perquè injectarà liquidesa a tots aquests 

petits empresaris i és lògic que el Partit Popular de Mataró doni suport a una mesura 

que pren el govern de l’Estat. 

La Sra. Carolina Soler en la seva intervenció ens ha fet por, quan deia que ho feia per 

millorar la capacitat inversora d’aquest Ajuntament. Aquest Decret el que fa és posar 

en mans dels Autònoms, de les PIMES i de les empreses constructores d’obra 

pública liquidesa perquè puguin generar-se llocs de treball, ja que tenen problemes 

per accedir al crèdit. I si no aclareix ara “in voce” la Sra. Soler el que faran, el nostre 

grup municipal s’abstindrà, ja que els deutes s’han de pagar. Està d’acord amb 

algunes coses que ha dit el Sr. Martínez, en quan no és una bona política dir que mal 

estem, que mal estem. Assenyala algunes coses interessants com els diners que 

vindran de la PIE, els diners de la Diputació, l’augment de l’IBI, la llicència de El Corte 

Ingles. El nostre grup ha presentat un Prec pel proper Ple d’abril perquè l’empresa 

constructora d’aquest gran magatzem contracti persones aturades de Mataró, ja se 

sap que això no es pot introduir en les clàusules, però es pot negociar amb l’empresa 

i la millor negociació és bonificar la llicència. 

Per últim volen deixar clar que és una excel·lent mesura, s’han d’injectar diners als 

ajuntaments, però aquests diners s’han de tornar i que suposaran una càrrega 

financera durant 10 anys. El que no entenem és que ens acollin amb aquest Pla de 

finançament pels proveïdors dels Ajuntaments, i en canvi s’anuncia que això millorarà 

la nostra capacitat inversora, sinó s’aclareix això, anuncia que el seu grup s’abstindrà. 

 



 13

 

 

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

que la situació econòmica i financera és complicada aquí i arreu. També pels 

ajuntaments: disminució d’ingressos propis i aportacions d’altres administracions, 

però més demandes socials sobretot per part de qui més està patint aquesta crisi. 

Indica que la situació és difícil i complicada, però no insalvable. Hem abordar-la amb 

rigor i responsabilitat per tal de trobar solucions i generar confiança. Per això vam 

donar suport al govern municipal en l’aprovació del pressupost 2012, en l’aprovació 

de les ordenances fiscals, en l’aprovació de les mesures de millora i reorganització 

del grup PUMSA. 

Recorda que el grup municipal Socialista no forma part del govern municipal, sinó que 

està a l’oposició des del mes de juny 2011 i són responsables fins a aquella data no 

de la resta de l’any.  Indica que vam deixar el govern en una situació complicada però 

viable.  

Exemples: tancament del pressupost 2010 sense dèficit / termini mitjà de 

pagament a proveïdors de 63 dies + confirming de 8 M d’€ / deute de 107 

M d’€, en un pressupost de 181 M d’€ 

Avui es parla de les factures pendents a 31 desembre 2011 eren de 12 M d’€ (inclou 

ajuntament, organismes autònoms i empreses), la gran majoria són del darrer 

trimestre 2011 i una immensa majoria del 2n semestre 2011; són factures ordinàries 

de funcionament normal de l’ajuntament de Mataró. Ara ja són 10 M d’€ (junta de 

portaveus de divendres passat). 

Recorda que el Reial decret 4/2012 té per objecte “habilitar les condicions 

necessàries per permetre la cancel·lació per entitats locals de les seves obligacions 

pendents de pagament amb els seus proveïdors, derivades de la contractació 

d’obres, subministraments i serveis.” , és una bona mesura per ajuntaments amb una 

situació crítica. 

L’Ajuntament de Mataró està en disposició de pagar aquestes factures abans del 30 

d’abril tal com vostès mateixos han reconegut (a la CMI de dimecres i avui la regidora 

a la seva intervenció), que correspon al deute que la Generalitat té en aquests 

moments amb nosaltres, a través de: recursos ordinaris, pòlisses de tresoreria 

concertades, PIE +3,6 M d’€, conveni Diputació – Generalitat (2,3 M d’€ + la resta fins 

arribar als 5 màxims), llicència d’obres de el Corte Ingles (al voltant d’1,5 M d’€). 
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Per tant, tenim capacitat per fer front a aquests pagaments pendents, NO ens cal 

acollir-nos a aquest mecanisme extraordinari habilitat de manera excepcional per 

ajudar als ajuntaments amb una situació més complicada. No és una necessitat, sinó 

una voluntat política. 

Acollir-se a aquesta mesura extraordinària habilitada pel govern estatal ens obliga a: 

• Concertar un nou crèdit per import de 10 M d’€ a retornar en 10 anys per fer 

front a aquests pagaments que condiciona d’entrada els futurs pressupostos 

municipals. 

• Incrementa la nostra ràtio d’endeutament que incrementen les dificultats per 

concertar nous préstecs que segur seran necessaris per poder tornar a 

invertir a la ciutat. Ara estem al 110 % i el límit per poder endeutar-se és el 75 

%. A partir de l’activació d’aquest nou crèdit, aquesta ràtio pujarà i per tant, 

trigarem més a poder tornar a endeutar-nos. 

• Aprovar un pla d’ajust que demostri al Ministeri d’Hisenda que serem capaços 

de retornar aquest nou préstec. Pla d’ajust que va ser presentat el dimecres 

en una CMI extraordinària i urgent a les 13 h, que va donar peu a la 

convocatòria d’aquest Ple extraordinari i urgent. Un Pla d’ajust que és molt 

esquemàtic i apunta mesures molt importants que desconeixem cap a on les 

voldran orientar, opacitat que ens genera molts dubtes. Celebrem, això sí, 

que no afectin al capítol I, el de personal: dimecres vam rebre un correu on 

s’anunciaven l’aplicació d’unes mesures als treballadors/es municipals i ahir 

vam rebre un altre on es deia que l’alcalde s’havia reunit amb el comitè per 

anunciar que no s’aplicarien.  

 

Se’ns incorpora en un grup d’ajuntaments que no tenen capacitat per pagar el  seu 

funcionament ordinari: grup d’ajuntaments que presenten una situació crítica i per 

això necessiten l’ajuda extraordinària de l’Estat en el seu dia a dia. Afecta a la nostra 

solvència i credibilitat davant la ciutat, dels qui treballen amb nosaltres, les entitats 

financeres i possibles inversors, per tant considera que perjudica enormement a la 

ciutat perquè genera desconfiança, incertesa i preocupació en la situació actual. 

No entenem l’actitud alarmista del govern municipal. No sabem a què respon. En què 

ens pot ajudar aquesta manera de fer? Justament els socialistes creiem que 

necessitem el contrari, treballar de valent per entre tots sumar esforços per generar 

les confiances i complicitats necessàries per generar oportunitats i ajudar a millorar la 
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situació actual. En la responsabilitat i el rigor ens trobaran, però no en l’opacitat i el 

catastrofisme.  

Manifesta la manca d’informació i les formes que són millorables. 

• factures enviades el 15 de març al Ministeri ens vam assabentar de l’import 

pels mitjans de comunicació, les vam demanar en diferents juntes de 

portaveus extraordinàries:el dia 15 de març, de nou el 19 de març , de nou el 

22 de març i fins el dia 23 a les 15 h no les vam tenir. 

• Comunicació de la voluntat d’acollir-se a l’opció ofertada pel Reial Decret a la 

Junta de Portaveus del dia 23 a les 3 de la tarda, proposen convocar un ple 

extraordinari i per la via d’urgència. 

• CMI per presentar el pla d’ajust: dimecres dia 28 a la una  

• Ple extraordinari i urgent: avui divendres 30 a les 9 h (convocat el dimecres a 

les 3 de la tarda). 

 

Tot això demostra una vegada més el menysteniment cap a la resta dels grups 

municipals, cap a la pròpia institució i en definitiva cap a la ciutat i la ciutadania. 

El govern que deia que volia ser el més transparent de la història, en realitat a 9 

mesos de prendre possessió s’ha convertit en el més opac. 

És per tot això que, davant la manca de necessitat d’adoptar una mesura com 

aquesta, desconeixent les seves conseqüències i sobretot la poca  conveniència per 

la ciutat, associada també a la manca de diàleg, la poca voluntat de treball conjunt, 

en definitiva, de la manca de consens, que el Grup Municipal Socialista 

malauradament no hi donarà suport. 

 

 

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

Ciutadana, aclareix els motius, finalitats i objectius del Reial Decret, que és fer front 

al pagament dels deutes que tenen contrets els ajuntaments i poder pagar als 

proveïdors en un termini de 45 dies, ja que actualment el termini mig de pagament és 

de 4 mesos. Així dóna resposta a la petició “in voce” demanada pel Sr. José Manuel 

López, portaveu del Partit Popular.  

També recorda que existeix un Pla de Sanejament vigent que acaba l’any 2012 i que 

s’hauria d’actualitzar. I que ha entrat una factura de PUMSA al gener de 2012 per uns 

treballs realitzats al juliol de 2010.  
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Conclou dient que no ha hagut voluntat d’ocultar informació i que s’ofereixen a 

facilitar i donar les explicacions oportunes, però la realitat són els números que han 

sortit i que tenen tots els grups municipals a la seva disposició i això fa prendre 

aquesta decisió de presentar aquest Pla d’Ajust. 

 

 

El senyor José Manuel López  reitera que després d’escoltar a la Sra. Soler  

continuen igual que com estaven. Està fart de baralles de polítics i manca 

d’informació. Es fa un Pla d’Ajust que obliga aquest Decret i deixen d’externalitzar 

serveis, però en canvi contracten una empresa externa perquè ens faci aquest Pla 

d’Ajust. No és lògic fer aquest tipus de coses. Els agradaria, per donar suport al 

govern, que el Sr. Alcalde els donés alguna explicació. 

 

 

La senyora Montserrat López  pregunta si la liquidació serà la que presenten en 

aquests moments. Tal com refereix l’informe econòmic de l’ajuntament, els números 

són els que són i l’informe de l’Estudi encarregat a una empresa d’auditoria externa 

per verificar que aquests números estan bens fets. Però considera que si ara es 

paguen interessos pel deute que tenim, si ens endeutem més s’haurà de pagar 

encara més interessos, per la qual cosa ens hipoteca ara i els pressupostos futurs. 

Considera que fan una lectura catastròfica que perjudica aquesta institució i a la 

ciutat. 

Recorda que quan el grup municipal Socialista va deixar el govern municipal varem 

donar compte als ciutadans mitjançant la web municipal de com deixaven aquesta 

institució. 

Lamenta que quan s’ha parlat d’una nova factura de PUMSA que ha entrat més tard 

del que establia el termini del Reial Decret de 23 milions extres, s’ha d’explicar la 

realitat com és; aquesta factura ja es coneixia i formava part del paquet que s’està 

renegociant amb els bancs (Grup PUMSA), per tant no és una factura extra, sinó que 

és una factura que ja la coneixien com d’altres que formen part del paquet que van 

enviar el dia 15 de març a Madrid. No han aparegut de cop, no és un nou deute, 

s’han de deixar les coses clares. Li sap greu però el seu grup es va assabentar de 

l’enviament d’aquest paquet a Madrid per un diari local abans de rebre el correu del 

Gerent de l’Ajuntament.  



 17

Ara, el govern municipal vol donar les explicacions oportunes, lamenta que no hagi 

estat abans ja que s’ha perdut l’oportunitat de consens. I finalitza dient que aquestes 

formes no són les adequades.  

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, contesta al Sr. José Manuel López, 

portaveu del grup municipal del Partit Popular dient que la voluntat d’aquest govern 

amb aquest Pla d’Ajust no és invertir sinó poder arribar a pagar en el termini que toca 

als proveïdors. 

 

A la Sra. Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, li diu que a l’abril- 

maig del 2011 es pagava a 63 dies, però després de les eleccions, els tècnics de 

l’ajuntament li van comunicar que s’estava pagant a 120 dies perquè 

desafortunadament no es podien ajustar els pagaments. Va ser complicat i al 

setembre de 2011 es va fer un Decret de retenir crèdit i es van prendre decisions com 

arribar a acords amb la Seguretat Social, Hisenda per deixar de pagar i així poder 

pagar les pòlisses de Tresoreria tal i com marca la llei al final d’any. En aquests 

moments la negociació s’està fent de cara a reestructurar el deute, s’està fent de 

manera precisa i clara, que és el que necessita la banca i els nostres creditors.  

Tot va canviant i la prova és que es va aprovar el pressupost al mes de gener de 

2012 el qual havia 11 milions d’euros d’endeutament (aquí ja entrava les factures de 

PUMSA). Aquesta factura d’uns treballs fets al juliol de 2010 que ha arribat al mes de 

febrer de 2012, si hagués entrat abans del 31 de desembre de 2011, avui estaria 

inclosa en aquest Pla d’Ajust i no s’estaria discutint.  El grup PUMSA necessita una 

reestructuració global i la manera de fer-ho és assumir aquest Reial Decret que és 

per pagar proveïdors i així ens permetria pagar aquestes factures. 

 

Al Sr. Esteve Martinez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUIA, li diu que ni 

alarmisme, ni catastrofisme, i si realisme i transparència, això és el que està fent 

aquest govern municipal. S’arriba a la situació de què tenim factures pendents, 

pòlisses pendents que s’estan renegociant amb els bancs i que espera poder-se 

acollir a aquest Reial Decret de l’Estat que ens facilita crèdit de 10 milions d’euros. 

Fins i tot el President de la Federació de Municipis de Catalunya ha dit que aquest 

Decret és una bona mesura perquè injectarà capacitat de crèdit i liquidesa als 
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ajuntaments. No està d’acord en pagar el 5%, però és un tipus d’interès ajustat al 

mercat.  

 

Finalment conclou dient que estem en una situació delicada i que s’ha de sortir 

endavant entre tothom.  I demana responsabilitat política per a aquest Pla d’Ajust. 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 13,  corresponents als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8) i corresponent al membre del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya (5).  

Vots en contra: 14, corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (8),  corresponent al grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3),  corresponents al grup 

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 

Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Abstencions: Cap.  

 
 
El Sr. Alcalde declara no aprovat el punt segon de l’ordre del dia, sense perjudici que 

s’hagi complimentat la informació a què fa referència l’apartat Primer de la part 

dispositiva del mateix dictamen.  

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts d’onze del matí, el Sr. 

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

Certifico.  


