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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 10/2013 
Dia:  26 de setembre de 2013 
Horari: de 19.05 a 19.35 h  
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa 
Caràcter: extraordinari i urgent 
 
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 
Joan Calmet Piqué 
 
Regidors  i regidores 
Sílvia Gratacós González 
Maria Olga Sánchez Ruiz 
Àuria Caus Rovira 
Jordi Serracanta Espinalt 
Sònia Díaz Casado 
M. Jesús Pérez Alonso 
Pere Culell Oliveras 
Mireia Estefanell Medina 
Xavier Javaloyes Vilalta 
Joan Comas Blanch 
Sebastià Llort Prat 
Jordi Masdeu Valverde 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
 
Absents justificats 
 
Ruth Guerrero Rodríguez 
José Luis Irujo Fatuarte 
Joan Vinyes Sabata 
Domingo Beltran Arnaldos 
Albert Pericas Riu 
Adam Majó Garriga 
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ORDRE DEL DIA 
 
Motivació del caràcter extraordinari i urgent de la  sessió 
 
El caràcter extraordinari i urgent d e la sessió ve motivat per donar compliment al 
Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les 
administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers, i 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. 
Concretament, el seu article 18 preveu que, un cop comunicada al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, la relació completa certificada de les factures, que complint 
amb els requisits previstos al títol I del Reial decret llei 8/2013, hagin estat acceptades 
pels proveïdors, incloent les sol·licituds acceptades de certificacions individuals fins el 
20 de setembre, l’interventor ha d’elevar al Ple de la corporació local  una revisió del  
pla d’ajust  previst en el Reial decret llei 4/2012 que es va aprovar pel Ple de la 
Corporació el dia 30 de març de 2012, revisió que ha de ser aprovada abans del 27 
de setembre de 2013.  
 
La revisió del pla d’ajust s’ha d’elaborar segons la relació completa certificada de les 
factures abans esmentada. Cosa que, comptant amb el temps necessari en 
l’elaboració de la revisió, impedeix la convocatòria pel procediment ordinari de la 
sessió del Ple, per la qual cosa aquesta Alcaldia es veu obligada a convocar-lo amb 
caràcter extraordinari i urgent. 
 
 
1. Pronunciament del Ple sobre la urgència de la convocatòria i, si escau, ratificar-

la. 
 
2. Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió del pla d’ajust previst en el 

Reial decret llei 4/2012, en compliment del que disposa l’article 18 del Reial 
decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les 
administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes 
financers.  

 
 
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’ordre del dia, justifica 
l’assistència a aquesta sessió de la senyora Ruth Guerrero i del senyor José Luis Irujo, 
del Grup municipal del PSC, del senyor Joan Vinyes, del Grup municipal d’ERC, del 
senyor Domingo Beltran, del grup municipal del PP, del senyor Albert Pericas, del grup 
municipal de  PSC i del senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP. Així, doncs, 
la votació es farà sobre 19 membres, a no ser que en el transcurs de la sessió 
s’incorporés algun dels regidors.   
 
 
1. Pronunciament del Ple sobre la urgència de la co nvocatòria i, si escau, 

ratificar-la.  
 
El president sotmet a votació el pronunciament del Ple sobre la urgència de la 
convocatòria, la qual és aprovada per unanimitat dels membres presents.  
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2. Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió d el pla d’ajust previst en 
el Reial decret llei 4/2012, en compliment del que disposa l’article 18 del 
Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures  urgents contra la 
morositat de les administracions públiques i de sup ort a entitats locals 
amb problemes financers.   

 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 20 de setembre de 
2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Havent-se confeccionat per aquesta Alcaldia Presidència la revisió del pla d’ajust 
previst en el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pla que es va aprovar pel Ple de 
la Corporació el dia 30 de març de 2012, pel que es determinen obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel 
pagament als proveïdors de les entitats locals i, emès l’informe preceptiu de la 
Intervenció, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Aprovar la revisió del pla d’ajust previst en el Reial Decret Llei 4/2012, pla que 
es va aprovar pel Ple de la Corporació el dia 30 de març de 2012, en compliment del 
que disposa l’article 18 del Reial Decret Llei 8/2013 . 
 
Segon.- Remetre al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la revisió 
aprovada del pla, per via telemàtica i amb firma electrònica”. 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep Ma. Sala,  regidor delegat d’Hisenda i 
Governació. 
 
El senyor Josep Ma. Sala  diu que, en primer terme, vol fer una aclariment a nivell 
general, i és que l’Ajuntament no s’endeuta en 4,9 milions d’euros. Ara explicarà el 
perquè d’aquesta revisió del Pla d’Ajust. 
 
Fa uns dies varen passar pel Ple una relació de proveïdors que era la que inicialment 
s’havia confeccionat, amb caràcter provisional. Posteriorment van enviar a Madrid la 
relació definitiva, amb un import que no era l’inicial de 6 milions i escaig, sinó de 
4.988.654,93 €. I aquesta és la xifra que, en principi, l’Ajuntament demanava en el Pla de 
proveïdors. Però, seguint la normativa que el Ministeri d’Hisenda ha anat publicant  
respecte a com s’havia d’aplicar, hi ha un apartat en el qual especifica que de l’import que 
les administracions locals demanen a Madrid, es deduiran els imports que les comunitats 
autònomes, dels diners que cobrin del Pla de proveïdors, paguin a les administracions 
locals. En el cas de l’Ajuntament de Manresa, la Generalitat pagarà per aquesta via, és a 
dir, quan cobri el Pla de proveïdors de Madrid, 2.217.754,65 €. I aquest import és el que 
s’ha de restar dels 4.988.654,93 € que deia abans. Per tant, la xifra que l’Ajuntament 
passarà a endeutament i que dóna lloc a què avui tinguin aquest Ple i hagin d’aprovar la 
revisió del Pla, és de 2.770.900,28 €. Aquest és l’increment d’endeutament que demanen 
a Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.  
 
Si el Ministeri accepta el Pla de proveïdors, cosa que ha de fer dins del mes d’octubre, i si 
accepten la modificació del Pla d’Ajust de l’any passat, cosa que també esperen que 
succeeixi, podran pagar els proveïdors per una doble via: Els 2.2 milions d’euros de la 
Generalitat i els 2,7 del Ministeri, el que fa un total de pagament a proveïdors de 4,9 
milions d’euros i escaig. I aquest és l’import que figura en la relació de proveïdors que van 
fer arribar a tots els grups municipals a través del seu president.   
 
Per poder tirar endavant aquest ajust el Ministeri va editar uns formularis en els quals 
s’especificava com s’havia d’estructurar la informació i la sol·licitud de l’ajust. Es 
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belluguen en nivells d’hipòtesi com l’any passat, però entendrien que els paràmetres amb 
què han treballat són correctes. Es refereix a què de la xifra que demanen, els 2,7 milions 
d’euros, el venciment no el saben però compten que serà a 10 anys com l’any passat, els 
2 primers dels quals seran de carència i no saben tampoc el tipus d’interès, però podria 
estar entre el 5 i el 5,5 %. L’ajust l’han calculat per la banda alta, és a dir, del 5,5 %. A 
partir de l’any 2016 retornaran principal i que a partir del 2014 retornaran interessos. 
Quan van fer el Pla d’ajust, aquest els donava una viabilitat a partir del 3r any, amb, amb 
el qual generaven un superàvit i això és el que els permet, dintre del nou pla d’ajust, amb 
aquest superàvit, cobrir les noves necessitats de finançament, que vol dir devolució de 
principal més interessos, i no haver d’entrar a un major detall d’anàlisi de mesures 
complementàries pel que fa a ingressos i despeses. 
 
Un cop aprovada la revisió del Pla, el trametran al Ministeri perquè el validi. Demana el 
vot favorable de tots els grups, no solament pel que fa referència al Pla d’ajust, sinó pel 
que implica, que és aconseguir  el finançament necessari per fer front al pagament de 
factures que en aquests moments, malgrat els esforços dels Serveis Financers de 
l’Ajuntament, continuen tenint un cert grau d’endarreriment. 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup municipal  de la CUP, diu que tal com ha 
explicat el senyor Sala, això no és res més que el reajustament del que es va fer l’any 
passat, per tant, els seus arguments seran molt semblants als que van fer servir l’any 
passat.  Creuen que això és un xantatge, ja que l’Estat, en comptes de donar-nos el que 
ens deu i el que ens mereixem, obliga a complir un seguit de criteris per deixar diners. 
Troben això profundament injust i no els agrada gens. A més, hauran de pagar uns 
interessos que no faran més que enriquir el marge comercial dels bancs. En tot cas, com 
que això servirà, com a mínim, per pagar els proveïdors, difícilment s’hi poden negar. Ara 
bé, servirà per pagar els quatre de sempre. I diu que no és una manera de parlar, sinó 
que són els quatre de sempre els que es beneficiaran d’aquest programa, perquè entre 
Fomento, Eysa, Gas Natural i ISS se’n va al 60 % dels gairebé 5 milions. Per tant, com 
van dir l’any passat, no els agrada, però l’Ajuntament no té més remei que acceptar-ho. I  
tot que l’any passat van votar-hi en contra però s’haguessin abstingut si haguessin tingut 
la documentació, om que aquest any sí que l’han tinguda en un termini correcte per 
poder-la estudiar, el que faran és abstenir-se. 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP, diu que no volen 
entrar a discernir els imports de les factures, ni qui són ni deixen de ser. En qualsevol 
cas, saben que es tracta d’unes factures de proveïdors d’aquest Ajuntament i que, 
evidentment, a tots els proveïdors que ofereixen serveis i que han facturat se’ls ha de 
pagar, independentment de qui siguin. Tots ells han seguit un processos transparents de 
contractació. A partir d’aquí, entenen que és un reajustament del Pla d’Ajust de l’any 
passat, i el que importa en el fons i en la forma és que els seus proveïdors puguin arribar 
a fer cash. Les empreses petites són les que més estan patint en aquests moments per 
factures que, malgrat siguin d’import petit, són la seva supervivència per poder anar 
treballant a la nostra ciutat o al nostre entorn més directe. Fora bo no haver de demanar 
cap Pla d’Ajust ni de reajustament, però és evident que les circumstàncies actuals els 
obliguen a haver de ser precisos, coherents i mínimament decents amb els diners dels 
contribuents. I aquesta decència passa per tenir un pla econòmic sanejat i  perquè 
evidentment els errors comesos en els anys que ens han precedit a l’actualitat no siguin 
pitjors que els actuals. És dir, que els dèficits acumulats econòmicament són els que els 
obliguen a haver d’actuar de la manera que posen de manifest en aquest Ple 
extraordinari, de la mateixa manera que van haver-ho de fer fa un any i espera i desitja 
no haver-ho de fer l’any que ve.  
 
Per tot això, el vot del seu grup serà favorable.  
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El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal  d’ERC, diu que alguns dels 
arguments que s’estan dient avui és com un déjà vu del març de l’any passat. Agraeix 
l’explicació que el senyor Sala els va donar a la Comissió Informativa, amb temps 
suficient, diferent de l’any passat que va ser més imperiós per les circumstàncies. També 
agraeix la feina de l’equip encapçalat per l’interventor, senyor Trullás.   
 
Com ha explicat el regidor Sala, no hi canvis d’envergadura, és només una revisió del Pla 
que han de trametre al Ministeri. Queden dubtes penjats, com el tipus d’interès, que l’any 
passat van estimar en un 6,5 % i aquest any estimen en un 5,5%.Tampoc no saben el 
termini d’amortització.   
 
També vol recordar el finançament injust que tenen els Ajuntaments, que estan a primera 
línia dels problemes ciutadans i que la Generalitat deu uns 600 milions d’euros als 
ajuntaments.  Com deia el president Mas al debat de política general, un tracte fiscal just i 
el compliment dels deutes de l’Estat, posarien fi a aquesta situació injusta. És un Estat 
morós, i com deia el regidor Masdeu, ens torna part del que ens deu en forma de crèdit al 
5%, que a sobre beneficia els bancs. El PP segueix en aquesta línia de recentralització 
en tots el àmbits, ofegant les comunitats autònomes i seguint amb la pretensió 
d’intervenir i controlar els ajuntaments durant, si pot, dècades.  
 
El vot del seu grup no pot ser de donar suport, però saben que abstenint-se també 
sumen per afavorir que els proveïdors a qui deuen diners, i que mirat al revés, són un 
40% d’autònoms i petites i mitjanes empreses, puguin cobrar. Per això, el vot del seu 
grup serà d’abstenció. 
 
   
La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup municipal del PSC,  diu que el seu grup, en 
la mateixa línia que la resta de partits, s’abstindrà en la votació, com ja van fer en el Pla 
d’Ajust. En el seu moment ja van dir que no hi estaven d’acord  i que l’abstenció era un 
vot de responsabilitat perquè entenen que l’Ajuntament l’únic que pot fer en aquest tema 
és tenir una actitud de responsabilitat, ja que és l’única via que li deixen per fer front al 
pagament dels deutes d’aquests proveïdors.  Davant d’aquesta situació, el Pla d’Ajust és 
un mal negoci per als ajuntaments, amb un interès d’un 5,5 % aproximadament i uns 
terminis de venciment que encara no saben.  
 
També manifesta que si s’arriba a aquestes situacions, no serà perquè tots els 
ajuntaments hagin comès errors, alguns n’hi haurà, però hi ha hagut 9.000 municipis que 
han demanat un Pla d’Ajust. Vol entendre, per algunes paraules que s’han dit, que els 
9.000 municipis no han comès errors. Quan s’arriba a aquestes situacions, tots tenen 
molt clar que estan aquí per la situació econòmica que tenen i per, com ja s’ha dit, per un 
històric mal finançament dels ajuntaments, que és un tema que encara tenen per 
resoldre.  
 
Demana disculpes perquè el seu grup no va poder assistir  a la Comissió Informativa per 
motius laborals, però sí que agraeixen que es convoqués i es donés la informació en 
temps i forma.  
 
El senyor Josep Ma. Sala, regidor d’Hisenda, diu que aclarirà alguns conceptes i 
ampliarà certa informació. D’una banda, diu que es parla que el 60% són grans empreses 
i que el 40 % són empreses petites o mitjanes. Vol aclarir que el que han posat en el Pla 
d’Ajust és el que els diu la Llei que poden posar de totes aquelles factures entrades a 
l’Ajuntament fins a 31 de maig de 2013 i pendents de pagar en el moment en què es va 
tancar la relació, el 20 de setembre. Si les petites no estan en aquesta relació és perquè 
ja han cobrat, no és que el 60 % siguin les grosses. A més, si són les grosses, vol dir que 
pugen més, i aquest import encara es veu exponenciat en el percentatge si a les petites 
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se’ls ha avançat el pagament en alguns casos, sortosament. El cert és que el que hi ha 
aquí és el que ha entrat fins a 31 de maig i estava en condicions de seguir el tràmit i fer-
se efectiu. Hi ha limitacions que marca la normativa de factures que no han pogut entrar, 
com poden ser les de consorcis i alguna cosa més.  
 
Tal com ha dit el senyor Javaloyes, els que estan a la llista és perquè han fet un feina que 
té el preu que té, en funció d’un contracte o una concessió. L’Ajuntament es pot plantejar 
tancar el llum, no tenir calefacció o deixar que les deixalles cadascú les porti directament 
a l’abocador i així s’estalviaran diners. Però com que entén que això no és així perquè 
són serveis que han de prestar obligatòriament com a Ajuntament, valen el que valen i 
han de pagar el que pertoca. 
 
El senyor Culell ha remarcat que sort que s’han pogut quedar en la part alta del formulari. 
El senyor Sala diu que sí, que és una sort, però s’hi han quedat gràcies als esforços de 
molts treballadors d’aquest Ajuntament, de moltes retallades que ha fet, de molts 
rebaixos en moltes coses que ha hagut de portar a terme l’Ajuntament en els darrers 
anys i de molta gestió que els ha ajudat a tenir una situació no bona però sí menys 
dolenta i que, de mica en mica, i amb “ajudes” com aquesta es va tirant endavant. I ho diu 
entre cometes perquè fa 30 anys que es parla dels sistemes de finançament i és una 
llàstima que ningú que hagi estat al Govern central hagi tingut el coratge, la decisió, 
l’energia, la força i la capacitat per tirar-ho endavant. Hi va haver altres governs que el 
que feien era donar ajudes per pagar factures, fer més obres o crear nous serveis. Ara, 
realment, l’ajuda és per fer front a les necessitats d’un país que està patint un cert nivell 
de crisi, i que necessita recursos perquè la gent que treballa cobri. I quan diu la gent que 
treballa vol dir les empreses, els autònoms ... I tant debò que cada vegada sigui més la 
gent que treballa i que cobra.  Aquests esforços són d’agrair, i aquest no fer per part de 
molta gent és el que permet estar a la part simple i alta dels formularis del Pla d’Ajust. Per 
això, vol fer un reconeixement públic a tota aquesta gent que, de manera directa o 
indirecta, està col·laborant a què això sigui possible. 
 
I com també diu la senyora Díaz, és cert que hi ha un mal finançament històric, però 
encara ningú no ha posat el cascavell al gat. I continuen així. 
 
Un cop finalitzades les intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple 
l’aprova per 14 vots afirmatius (11 GMCiU, 2 GMPP i 1 GMPxC) i 5 abstencions (2 
GMPSC, 2 GMERC i 1 GMCUP) 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 

 

 
 
 
 


