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ACTA NÚM. 02/2015 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 19 DE GENER DE 2015. 

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

 

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

dos mil quinze, essent un quart de deu 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) 
PERE GALBANY I DURAN REGIDOR DELEGAT (CIU) 
MIQUEL REY I CASTILLA  REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
RAMON REIXACH I PUIG REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
OLGA ORTIZ I MORENO REGIDORA DELEGADA (CIU) 
 
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA REGIDORA                      (PSC) 
CONSOL PRADOS MARTINEZ REGIDORA (PSC) 
FRANCESC MELERO COLLADO REGIDOR              (PSC) 
MARIA CARME MALTAS I FREIXAS REGIDORA (PSC) 
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ REGIDOR            (PSC) 
NÚRIA AGUILAR CAMPRUBÍ REGIDORA (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) 
 
MONICA LORA CISQUER REGIDORA (PxC) 
 
ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR             (ICV-EUiA) 
 
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR             (CUP) 

 
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ REGIDOR  no adscrit             

 
 

Queden excusats de no assistir a la sessió: 

JOAN ANTONI BARON ESPINAR REGIDOR   (PSC) 
IVAN PERA ITXART REGIDOR (PSC) 
FLORI TORRES FERNANDEZ REGIDORA (PP) 
CARLOS FONTBONA GIL REGIDOR (PxC) 
CONXITA CALVO LOMERO REGIDORA    (ICV-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 

190/2015 de 15 de gener 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió extraordinària del 19 de gener de 2015 

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 que 

tindrà lloc el proper dilluns 19 de gener de 2015, a 1/4 de 10 del matí, a la Sala de Plens de la 

Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent 

 

 

                                                              ORDRE DEL DIA 

 

 

1   Donar compte de l’informe de l’Interventor respecte la consistència i suport de les 

projeccions pressupostàries que deriven de la sol•licitud d’adhesió de l’Ajuntament de 

Mataró al compartiment Fons d’Impuls Econòmic, creat pel Real Decret Llei  17/2014 de 

26 de desembre. 

 

 

 

 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i passa a tractar l’únic punt de l’ordre del dia.  
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1  -  DONAR COMPTE DE L’INFORME DE L’INTERVENTOR 

RESPECTE LA CONSISTÈNCIA I SUPORT DE LES PROJECCIONS 

PRESSUPOSTÀRIES QUE DERIVEN DE LA SOL•LICITUD D’ADHESIÓ 

DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ AL COMPARTIMENT FONS 

D’IMPULS ECONÒMIC, CREAT PEL REAL DECRET LLEI  17/2014 DE 

26 DE DESEMBRE. 

 

 

El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, dóna compte 

de l’informe de l’Interventor relatiu a l’anàlisi de determinats Projectes d’Inversió que podrien 

acollir-se a les mesures establertes al Real Decret Llei 17/2014 de sostenibilitat financera de 

les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic. Explica l’acreditació 

dels requisits establerts a l’article 50 del Real Decret Llei 17/2014 per poder acollir-se al Fons 

d’Impuls Econòmic:  

1. Haver donat compliment als objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic. 

2. El període mig de pagament a proveïdors no supera en més de 30 dies el termini 

màxim previst a la normativa de morositat durant els dos últims mesos previs a la 

sol·licitud. 

3. Estar al corrent de les obligacions de subministrament d’informació econòmica-

financera. 

4. Adhesió a la Plataforma Emprende en tres i al Punt general d’entrades de factures 

electròniques de l’Administració General de l’Estat. 

 

Informa que l’Ajuntament de Mataró s’acollirà perquè creu que la filosofia que hi ha al darrera 

d’aquest Real Decret Llei és la d’oferir un finançament a projectes que provoquin  estalvis que 

financin el propi endeutament.  La idea fonamental és que és un endeutament però es pot 

recuperar amb els estalvis que genera les inversions que se facturen. 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, 

considera que aquesta mesura suposa estalvi i qualsevol estalvi en l’Administració és positiva. 

Manifesta que aquesta mena de polítiques financeres que provenen de l’Estat són 

improvisades i un Ajuntament com el de Mataró amb un pressupost que supera els 100 

milions d’euros no té temps de planificar correctament.  Creu que sempre que siguin projectes 

d’inversió sostenible s’hauria de tenir accés als diners sense pagar interessos a un 

intermediari com és una entitat financera. Es podria fer d’una manera més transparent i amb 

garanties, no com funciona ara que hi ha ajuntaments que es surten i altres no.  

Constata que en aquesta manera de fer política, malgrat que és un benefici econòmic, les 

formes no són les correctes.  

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

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que tot el que sigui estalvi ho dóna com positiu. Els hi 

sembla bé que facin aquesta ajuda, però hi ha molta ambigüitat en aquest Real Decret Llei, 

falta més concreció i li agradaria saber a què estan apostant. Es parlava d’una quantitat total  

de 193 milions d’euros aproximadament, que seria el que posava en joc el govern de l’Estat i 

no sabem com repercutirà en els municipis, si serà en funció del nombre d’habitants, o el nivell 

d’endeutament, etc.   

Benvinguda l’ajuda però els interessa saber si es tramitarà a través de l’ICO, i si ens deixarà 

aquests diners al tant per cent de l’EURIBOR 0,36% o al 0%. Considera que si la idea és la 

d’ajudar als Ajuntaments endeutats seria convenient accedir a un nivell de crèdit que no fos 

lesiu pels interessos del Consistori, i poder portar endavant d’una manera més tranquil·la 

aquestes inversions, i conèixer per part de l’Ajuntament les condicions prèvies d’aquestes 

operacions. Espera que es concreti aquesta ajuda, mirar les condicions, per la qual cosa la 

posició definitiva del seu grup municipal vindrà definida per aquestes condicions econòmiques.  

Recorda que el pagament a proveïdors es va ajustar a uns interessos raonables però no 

suficient baixos, encara s’està pagant uns interessos importants del primer pagament a 

proveïdors i que actualment els tants per cents estan al 0%, aquesta seria la línia a seguir a 

més d’allargar al màxim el termini possible per fer els pagaments. S’ha de continuar fent els 

deures com fins ara, però creu que una concreció en aquest tema hauria anat millor i s’hagués 

vist una política més seriosa.   
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, manifesta 

que tot el que sigui un estalvi per a l’Administració serà benvingut. Considera que és un 

Informe que s’ha fet a corre cuita, ja que aquest Decret va sortir el 26 de desembre de 2014. 

Assenyala que és un Real Decret amb algunes incerteses com han argumentat altres grups 

municipals i el que es veu beneficiós avui pot ser que no sigui tant el dia de demà per a la 

nostra Administració.  

 

 

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

manifesta que seria millor no acollir-se després de sentir en aquest Ple que és ambigu i 

dolent. No entra a valorar si s’ha tingut molt o pocs dies per elaborar l’Informe.  El que no 

entén és que aquest Ple es faci a les 9h del matí, li sembla que això és anar per la  porta del 

darrera.   Indica que els Plans de pagament a proveïdors són els que ens permeten acollir-nos 

a aquest Real Decret, perquè no s’ha sumat el deute de PUMSA ja que sinó estarien en el 

primer grup dels ajuntaments que estan en una situació financera pitjor. El seu grup municipal 

veu bé tot el que sigui ajuts per les finances municipals. I per últim demana una clarificació de 

quin serà el benefici per a l’Ajuntament i que la ciutadania tingui coneixement.   

 

 
El senyor Joan Mora, alcalde president, informa que aquest punt de l’ordre del dia només 

exigia donar compte de l’Informe de l’Interventor. Indica que aquest Ple s’ha convocat avui a 

les 9h del matí consensuat en una Junta de Portaveus perquè no hi havia dates físiques per 

poder-lo fer en una hora normal, si s’hagués fet a les 19h els serveis de la casa no haguessin 

tingut temps d’introduir les dades ja que s’havien d’enviar abans del 20 de gener. Vol que 

aquest tema quedi clar, ja que anar per la porta del darrera no és la forma d’actuar d’aquest 

govern. 

 

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

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

 

 

L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
Joan Mora i Bosch     Manuel Monfort Pastor 

 


