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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 6/2012 
Dia:  14 de maig de 2012 
Horari: de 13.35 a 14.05 h  
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa 
Caràcter: extraordinari  
 
Assistents 
 
President 
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Josep Maria Sala Rovira 
Antoni Llobet Mercadé 
Miquel Davins Pey 
Ramon Bacardit Reguant 
 
Regidors  i regidores 
Sílvia Gratacós González 
Maria Olga Sánchez Ruiz 
Àuria Caus Rovira 
Jordi Serracanta Espinalt 
Joan Calmet Piqué 
Ruth Guerrero Rodríguez 
Sònia Díaz Casado 
M. Jesús Pérez Alonso 
José Luis Irujo Fatuarte 
Pere Culell Oliveras 
Joan Vinyes Sabata 
Xavier Javaloyes Vilalta 
Albert Pericas Riu 
Sebastià Llort Prat 
Adam Majó Garriga 
Jordi Masdeu Valverde 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
 
Absents justificats 
Mireia Estefanell Medina 
Domingo Beltran Arnaldos 
Joan Comas Blanch 
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ORDRE DEL DIA 
 
El caràcter extraordinari de la sessió ve motivat per donar compliment a les previsions 
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 en el seu article 10 que les 
entitats locals podran finançar les obligacions de pagament abonades mitjançant el 
mecanisme previst a la norma esmentada, mitjançant la concertació d’una o vàries 
operacions d’endeutament a llarg termini. 
 
El 30 d’abril de 2012, la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, va valorar favorablement el Pla 
d’Ajust aprovat per l’Ajuntament de Manresa 
 
De conformitat amb la Nota relativa al desenvolupament del procediment del pagament 
a proveïdors establert en el Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, durant la primera 
quinzena de maig , els plens de les entitats locals amb Pla d'Ajust acceptat, han 
d'aprovar la formalització de l'operació de crèdit, i tenint en compte que la propera 
sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament no se celebrarà fins el dia 17 de maig de 2012, 
és del tot necessària la convocatòria d’una sessió extraordinària dins del termini citat.  
 
 
Punt únic . Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concertació d’una o vàries 

operacions de préstec per un import total de 7.242.495,55 €, amb una o 
vàries entitats financeres, per al pagament a proveïdors, segons el que 
disposa el Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer. 

 
 
Desenvolupament de la sessió  
 
L’alcalde obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència necessari 
per iniciar la sessió. Abans d’entrar en el coneixement de l’únic punt de l’ordre del dia, 
justifica l’absència a aquesta sessió dels regidors Domingo Beltran i Joan Comas i de 
la regidora Mireia Estefanell.  
 
Punt únic. Dictamen sobre aprovació, si escau, de l a concertació d’una o 

vàries operacions de préstec per un import total de  7.242.495,55 €, 
amb una o vàries entitats financeres, per al pagame nt a proveïdors, 
segons el que disposa el Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer . 

 
 
El secretari presenta el dictamen del tinent d’alcalde, regidor delegat d’Hisenda  i 
Governació, de 9 de maig de 2012, que es transcriu a continuació:  
 
“El Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per 
al pagament als proveïdors de les entitats locals, estableix en el seu article 10 que les 
entitats locals podran finançar les obligacions de pagament abonades mitjançant el 
mecanisme previst a l’esmentada norma, mitjançant la concertació d’una o varies 
operacions d’endeutament a llarg termini. 
 
L’accés a dit finançament porta aparellada l’obligació per part de l’Ajuntament 
d’aprovar un Pla d’ajust, que ha de respondre a uns criteris bàsics a l’objecte de 
garantir la sostenibilitat financera de les operacions. Aquest Pla d’ajust haurà de ser 
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valorat favorablement pel “Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”, per a 
que quedi autoritzada la concertació d’una o varies operacions de préstec. 
 
En data 30 d’abril del 2012, la “Secretaria General de Coordinación Autonómica y 
Local, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”, valorà favorablement, 
l’esmenta’t Pla d’ajust. 
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 9 de Maig del 2012. 
 
Per tot això el Tinent d’alcalde, regidor d’Hisenda i Governació, proposa al Ple de la 
Corporació municipal l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Concertar una o varies operacions de préstec per un import total de 
7.242.495,55€ amb una o varies entitats financeres, per al pagament a proveïdors, 
segons el disposat al Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer; i quals característiques 
generals son les següents: 
 
-Import total: 7.242.495,55€. 
-Termini: 10 anys, incloent-ne 2 de carència en l’a mortització del principal. 
-Tipus d’interès: l’equivalent al cost de finançame nt del Tresor Públic en els 
terminis assenyalats, més un marge màxim de 115 pun ts bàsics al que s’afegirà 
un marge d’intermediació d’un màxim de 30 punts bàs ics.  
 
SEGON.- Facultar a l’alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris 
per a la formalització d’un o varis contractes de préstec, esmentats a l’acord primer.” 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU , que 
explica que, tal i com es va informar a la Comissió Informativa d’Hisenda i Governació,  
aquest Ple ve motivat per la sol·licitud que es va fer d’una operació especial 
d’endeutament per fer front al pagament a proveïdors que reunissin un seguit de 
requisits. Per tenir la possibilitat d’accedir a aquesta línia de finançament s’havia de portar 
a terme, tal com així es va fer, un Pla d’Ajust que ha estat informat favorablement pel 
Ministeri.  
 
A les llistes definitives, que tal com van quedar a la Informativa, l’endemà mateix, dijous, 
abans de les 11 del matí les tenien a la seva disposició a les safates que els grups 
municipals tenen a l’Alcaldia, hi ha el detall dels 7,2 milions d’euros. La diferència 
d’aquesta xifra amb l’anterior és deguda a factures que en aquest període, entre el 15 de 
març i el 30 d’abril s’han anat fent efectives per la via ordinària de pagament de 
l’Ajuntament vers els proveïdors.  
 
Les condicions de l’endeutament són les següents: és una operació a 10 anys, els dos 
primers dels quals són de carència, amb l’amortització de principal; el tipus d’interès, que 
encara a dia d’avui no saben exactament quin serà, però sí que és pública la fórmula que 
s’aplicarà per determinar-lo, que serà l’equivalent al cost de finançament del Tresor 
Públic, en la subhasta que prenguin com a referència, que serà aquesta setmana o la 
vinent, més un marge màxim de 115 punts bàsics, al que s’afegirà un marge 
d’intermediació d’un màxim de 30 punts bàsics.  A tot això, se li ha de sumar el cost de 
la subhasta i es poden situar en xifres que intueixen que poden estar lleugerament per 
sobre del 5 %, però aquest percentatge no depèn de l’Ajuntament, sinó de l’última 
subhasta que s’agafi com a referència 
 
El senyor Sala afegeix que en els ajuntaments que sol·licitin una xifra superior als 5 
milions d’euros, com és el cas de l’Ajuntament de Manresa, l’operació de crèdit no serà 
amb una sola entitat financera, sinó que es distribuirà entre les diferents entitats 
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financeres que entren en aquest finançament. Encara se’ls ha de comunicar quins 
bancs seran els titulars de l’endeutament, per això en el primer punt del dictamen s’ha 
posat: “Concertar una o varies operacions de préstec per un import total de 
7.242.495,55€ amb una o varies entitats financeres”, ja que aquesta és la fórmula que 
des del Ministeri han aconsellat que es posés. Totes aquestes presses vénen  perquè 
una de les disposicions del propi Ministeri diu que màxim el dia 15 de maig ha d’estar 
adoptat l’acord. Demana el vot favorable de tots els grups municipals. 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal d e la CUP, diu que el seu Grup ja 
va votar en contra l’aprovació del Pla d’Ajust, i bàsicament, ho va fer per tres motius: un, 
perquè no tenien la llista dels proveïdors inclosos en la llista, és cert que ara ja la tenen.  
HI ha molta petita empresa, molt autònom i molts veïns i veïnes de Manresa que, per 
raons diverses, l’Ajuntament ha contret un deute amb ells i, per tant, és de justícia que 
se’ls pagui.  
 
Un altre motiu és que entenen que això és un pedaç i que, políticament el que s’ha de fer 
és finançar bé els ajuntaments i finançar bé les administracions d’aquest país, o com a 
mínim, finançar-les tan bé com els impostos que paguen la gent d’aquí ho permetrien, 
que és molt més del que actualment estan finançades, com tots saben. Per tant,  insisteix 
en què entenen que des d’un punt de vista polític això és un pedaç que no soluciona els 
problemes de fons i, per tant, no hi poden estar d’acord.   
 
El tercer motiu de desacord va ser perquè, en certa manera, això és una ajuda als bancs. 
Aquests diners no els dóna l’Estat sinó que aquest fa d’avalador perquè l’Ajuntament 
demani el préstec als bancs i paguin uns interessos, amb la qual cosa es dóna diners als 
Bancs.  Diuen que això és perquè l’Estat no té diners, però ho diuen la mateixa setmana 
que ha anunciat que comprarà accions de Bankia per un valor absolutament superior al 
que seran les ajudes dels municipis.  Per tant, aquí hi ha una manca de coherència de 
fons en l’argumentari de l’Estat a l’hora d’obligar els ajuntaments a contreure un deute, 
quan al mateix temps està oferint una ajuda als bancs. Entenen amb això que l’Estat té 
els diners per fer-ho i, que per tant, en comptes de destinar els diners a reflotar bancs que 
han arribat a la situació a què han arribat perquè han pres decisions equivocades, el que 
hauria de fer és, primer de tot, finançar correctament les administracions i, en aquest cas, 
els ajuntaments.    
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP entén que, si bé, és de justícia 
pagar els deutes que té l’Ajuntament, les condicions amb les que s’exigeix que es faci no 
són admissibles i, per tant, votaran en contra d’aquest dictamen. 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Munici pal de PxC, diu que, 
personalment, el seu vot seria en contra perquè, tal com ha dit el senyor Majó, sempre en 
surten beneficiats els mateixos,  les coses s’han fet molt malament, els bancs i caixes els 
primers, i els seus directius cobren sous desorbitats i vitalicis, però no hi ha més 
alternativa, s’ha d’aprovar sigui com sigui. Però han de ser conscients que el deute cada 
vegada serà més gran, que l’Estat espanyol probablement no aprovarà una altra vegada 
el que ha aprovat i que Espanya,  a l’igual que Grècia pot ser intervinguda. No es poden 
hipotecar cada vegada més, el que han de fer és el que dia a dia Manresa necessita.  Per 
tot això, el seu vot serà favorable. 
 
El senyor Xavier Javaloyes,  president del Grup Mun icipal del PP, diu que el seu vot 
a aquest dictamen serà favorable. Entenen que les més de 700 factures de proveïdors 
s’han de liquidar i és evident que l’operació que avui es proposa possibilita aquest fet. El 
que hi ha sobre la taula és un Pla d’Ajust perquè l’Ajuntament de Manresa pugui absorbir 
amb tota tranquil·litat aquests 7,2 milions d’euros d’una manera complementària als 
pressupostos anuals que any rere any ha d’exercitar. Si es vol entrar en debats de quins 



Acta de la sessió plenària núm. 4 de 30 de març de 2012 
 - 5 - 

 

són els finançaments de les Administracions públiques, els convida a què facin propostes 
i les presentin en un Ple ordinari i en puguin parlar tranquil·lament.  
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal  d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, diu que creu que aquest és un Ple com qualsevol altre per parlar de les 
causes de les situacions que els porten a parlar d’aquests temes. És evident que avui 
s’aprovarà la formalització de les operacions de crèdit corresponents al Pla d’Ajust que 
van aprovar el 30 de març. Volen tornar a donar les gràcies per tota la feina prèvia i 
posterior que han hagut de fer els tècnics de l’Ajuntament, sobretot des d’Intervenció. 
 
També vol expressar els dubtes que encara tenen sobre que aquest Pla d’Ajust sigui una 
realitat. És una Pla vista a 10 anys, tenint en compte un seguit de considerants que són 
molt aleatoris. Si estan dient que aquest semestre que ve ara serà el més complicat dels 
que han viscut amb la  crisi,  és complicat saber si l’IPC serà del 2,5% o  els llocs de 
treball seran els mateixos o no. Per tant, el que s’ha fet és un exercici per intentar 
quadrar, però no vol dir que sigui real. No té sentit, per exemple, que  a un municipi com 
Moià se l’impossibiliti entrar en aquest Pla d’Ajust.  
 
Està d’acord amb el que ha manifestat el senyor Majó, en el sentit que el problema bàsic 
és el finançament dels ajuntaments, que és desastrós. En aquests moments, hi ha 
35.000 o 40.000 milions d’euros que l’Estat posa a disposició dels ajuntaments per 
intentar tapar el deute d’aquests 8.000 municipis que té l’Estat espanyol, i és evident que 
la causa és el mal finançament global que es té com nació i que ve de lluny. Aquest mal 
finançament té una solució única, i per molt que alguns s’entestin en parlar de 
confederació, quan no saben ben bé amb qui es volen confederar, creuen que això és fer 
volar coloms i marejar la perdiu, perquè com més temps perdin, les circumstàncies els 
passaran pel damunt.  
 
Ja saben que els ajuntaments estan en primera línia i que han de donar els serveis que 
estan mal finançats perquè ningú més dóna, i que moltes vegades es passen de donar  
serveis que no els tocaria, però tenen necessitats que han de cobrir.  
 
Una altra de les qüestions que li agradaria puntualitzar és les condicions amb què es 
dóna aquest crèdit, sobretot el tipus d’interès que sembla que serà per sobre del 5%, 
afavorint l’interès de la banca que sembla que els ha aconseguit a l’1 %, i l´únic que 
afavoreix és donar crèdit al públic i impossibilita donar crèdit al privat. Un altre dubte que 
tenen és amb quins bancs es farà l’operació, per quants diners amb cada un.  
 
Afegeix que avui sentia que ha la possibilitat que alguna empresa de les més petites 
pugui quedar fora de la cobertura, beneficiant les gran empreses.  
 
Saben que l’Estat té poques competències i molts recursos, n’ha passat moltes a la 
Generalitat i als ajuntaments, amb poc recursos, quan hi ha un seguit d’institucions, ja no 
nomes a nivell de Prefectura d’Estat sinó a nivell de deutes contrets per anteriors governs 
sobre temes militars, i institucions com Senats  i Diputacions que són la causa de tot això 
i s’hi ha de referir, ja que sempre van a parar al mateix lloc, que és la manca de llibertat 
de la nostra nació. 
 
Aquest Pla d’Ajust, a més, segueix en la línia de recentralització clara començada a 
utilitzar pel PP des que ha arribat  al Govern. 
 
Per tant, el Grup Municipal d’ERC, tenint en compte tots aquests considerants i que 
l’acord sortirà endavant amb el suport de CiU, PP i PxC, i que, per tant, els proveïdors 
podran cobrar, la seva postura serà l’abstenció, la mateixa que ja van manifestar en el 
Ple de 30 de març quan es va aprovar el Pla d’Ajust. 
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El senyor José Luis Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC, diu que per 
coherència amb el que varen votar en el seu dia respecte el Pla d’Ajust, que va ser 
abstenció, avui també s’abstindran, però voldria fer una explicació. Diu que la seva és 
una abstenció que no voldrien que fos interpretada com una posició contrària a 
acordar la petició d’aquest crèdit. No volen dificultar l’acció de l’equip de govern, ja que 
el que fa és adherir-se a un procediment i saldar un deute quantiós amb empresaris i 
particulars. Per tant, en absolut volen que s’interpreti com un posicionament contrari. 
El govern municipal està fent el que toca dintre de les seves responsabilitats.  
 
Una altra cosa és que aquest crèdit no deixa de ser una derivada d’un Pla d’Ajust en 
què el PSC tenia i  continua tenint seriosos dubtes respecte de la seva credibilitat i 
fiabilitat. Fer una predicció a 10 anys vista quan la majoria de variables i factor 
socioeconòmics poden ser canviants, no deixa de ser un exercici teòric que 
segurament a la pràctica no tindrà el corresponent paral·lelisme.  
 
A més, o s’agafava aquesta línia o aquests 7,2 milions d’euros es pagarien igual als 
proveïdors, però l’Ajuntament deixaria de percebre el fons de cooperació de l’Estat, 
amb la qual cosa, la situació d’asfíxia per la Tresoreria municipal seria insuportable. 
 
Insisteix en què es tracta d’un Pla d’Ajust del qual el PSC posa en dubte la seva 
credibilitat, fiabilitat  i validesa. A més, pensen que en l’operació creditícia que se signa 
avui, ja que és un crèdit del qual gaudiran les Administracions locals, s’hagués pogut fer 
un esforç per rebaixar el tipus d’interès, ja que les administracions estan abocades a una 
situació deficitària i d’asfíxia financera. Recorda que es va comentar que el tipus d’interès 
no superaria en cap cas el 5% i a l’hora de la veritat veuen que segurament superarà 
aquest percentatge, ja que s’està referint a la subhasta que en una setmana determinada 
faci el Tresor Espanyol respecte el seu deute, i ara estan situats en el punt més àlgid dels 
últims mesos. Per tant, és d’esperar que d’aquí a una setmana, quan això s’hagi 
d’acordar estarà pel damunt del 5 %, i pensen que no és un bon tipus d’interès. 
 
Estan totalment d’acord i contents que aquestes factures es puguin pagar i saldar el 
deute amb el teixit productiu i industrial de la petita i mitjana empresa, però també 
adverteixen, com ja s’ha dit, que si no es millora el finançament local, estaran abocats 
d’aquí uns anys a un increment dels deutes produïts d’ara endavant. Per tant, creuen que 
això no deixa de ser un torniquet  per a una sagnia que sembla imparable. 
 
El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU,  diu que intentarà clarificar alguna 
de les coses que s’han dit, amb la intenció que tots els grups disposin d’una informació 
més ajustada.  
 
Respecte a la manca d’un finançament correcte, ja es va dir en un Ple anterior que 
aquesta és una de les assignatures pendents de fa més d’una dècada, i una vegada més 
es fa palès que aquest és un punt importantíssim i capital per intentar buscar equilibri en 
els ajuntaments.  
 
Vol deixar clar que aquesta operació de crèdit és més endeutament, en cap cas genera 
un major dèficit i tiren endavant aquest endeutament per una finalitat molt clara: aquí hi 
ha dues assignatures pendents d’urgent solució: la primera, en la qual tots els grups hi 
estan d’acord malgrat el seu posicionament, és que s’ha de pagar els proveïdors. La 
segona, i aquesta és responsabilitat de govern, malgrat que siguin hereus de situacions 
anteriors, és que han de garantir la continuïtat amb normalitat econòmica i financera de 
l’Ajuntament,  i per la via de l’endeutament amb aquest crèdit puntual és una via correcta 
per entrar en aquest equilibri.  L’altra via és la que els proveïdors també cobren però 
l’Estat dedueix el 50 % del Fons Nacional mentre hi hagi deute viu. En el cas de Manresa, 
voldria dir que durant un any i escaig, en comptes de rebre els 13 milions en rebrien 6.  I 
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en aquets moments, desequilibrar el pressupost municipal en 6 milions és posar-los 
directament a dèficit. Per tant, l’alternativa a no demanar l’endeutament era abocar 
l’Ajuntament a una situació extremadament complexa i d’un estrés financer difícilment 
assumible. Tot és assumible, però hagués requerit d’una quantitat d’esforços molt difícils 
de portar a terme que, d’aquesta manera, es poden suavitzar en la seva intensitat, i el 
que és més important, en el temps, per arribar al mateix objectiu,  
 
És cert que el Pla d’Ajust era un exercici teòric perquè hi havia variables que no 
permetien ser entrades dins del Pla, amb la qual cosa s’havia de treballar amb els 
paràmetres que donaven, i uns marges de variació bastant acotats. Tot i així, en el cas de 
l’Ajuntament de Manresa va ser possible confeccionar el Pla amb la seva normativa que 
fos validable, com així ha estat.  
 
Puntualitza que la xifra de 40.000 milions de què s’ha parlat no era només pels 
ajuntaments, sinó que era per aquests i les comunitats autònomes. Els ajuntaments no 
arribaven al 50 % d’aquests 40.000 milions. La part més important anava a les 
comunitats autònomes, que tenen de temps fins a finals de juny per fer el seu Pla d’Ajust. 
 
El senyor Sala també informa que dels 9.000 ajuntaments que té Espanya, 5.000 es van 
acollir al sistema, dels quals només 3,000 van aprovar el Pla d’Ajust, i d’aquests 3.000, el 
10 % han tingut informe desfavorable, és a dir, 300 han quedat fora.  
 
Quant a les condicions del préstec, el senyor Sala diu que és cert que s’havia dit de 
paraula que no seria superior al 5%, el que sí que havien dit per escrit és la fórmula amb 
els conceptes i els números que ha explicat. Suposa que quan es parlava del 5% era 
perquè la situació era la que era, i ara  quan es parla de sobrepassar lleugerament el 5%, 
és perquè la situació és diferent de fa dos mesos. Però s’aniran fent revisions amb 
posterioritat i la situació crítica que hi pot haver en aquest moment a  nivell de cost, en els 
propers mesos se suavitzarà,  i quan es faci la propera revisió la tendència hauria de ser 
anar un nivell més assumible per tots plegats.  
 
Un cop finalitzades les intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple 
l’aprova per 14 vots afirmatius (11 GMCiU, 1 GMPP i 2 GMPxC), 2 vots negatius 
(GMCUP) i  6 abstencions (4 GMPSC i 2 GMERC) i, per tant, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 
 
Finalitzat l’únic punt de l’ordre del dia, l’alcalde agraeix l’assistència de tots  i aixeca la 
sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls del paper segellat 
de la Generalitat de Catalunya número ............ i correlatius fins el número.......... 
 
 
El secretari         Vist i plau 
          L’alcalde 
 
 

 

 

 
 
 


