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04/2012 .  SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE L'AJUNTAMENT PLE DEL 
DIA 28 DE MARÇ DE 2012.- 
                    
  A la Vila de Martorell, el dia 28 de març de 2012,  essent les 20.17 hores, es reuneix 
l'AJUNTAMENT PLE, al Saló  de Sessions  de la Casa Consistorial, en sessió 
extraordinària i urgent presidida  pel Sr. Alcalde,  SALVADOR ESTEVE I 
FIGUERAS,  i   amb l'assistència  dels  Regidors senyors/es XAVIER FONOLLOSA I 
COMAS, Ma. MERCÈ MORERA I SANTAFÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA 
DALMAU I CERDÀ, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, MARIA HINOJO NIETO, SIRA SANZ 
I ROMERA, ALBERT FERNÁNDEZ I CLARAMUNT, LLUÍS SAGARRA I SESÉ, LLUÍS 
AMAT I FERRER, ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I BAYÓ, 
JAVIER GONZÁLEZ ABAD, LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, XAVIER GÓMEZ 
REVUELTA, OLGA EUGÉNIA FERNÁNDEZ OCHOA, JOSÉ ANTONIO SIMÓN 
CABRERA, FRANCESC J. ARPAL I MACIÀ, VICENTE CASAL CARRIEDO i ADOLF 
BARGUÉS I ASTURIAS, assistits pel  Secretari    de  la Corporació  Sr. JAUME 
TRAMUNT I MONSONET, i per l’Interventor Sr. ANTONI CALPE I JORDÀ.    
 

   Oberta la sessió pel senyor Alcalde, a continuació es passa a l’exàmen dels diferents 
punts de l’ordre del dia, de conformitat amb el detall següent: 
 

   1):  RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: la urgència ve motivada perquè abans del 
dia 31 de març, que està a tocar, s’ha de presentar al Departament d’Hisenda de 
l’Estat Espanyol, s’ha de presentar un Pla d’ajustament. Com tots vostès saben ens 
van donar 15 dies per fer-lo, bé, hem fet el Pla d’ajustament, fins avui no l’hem tingut 
acabat, per tant el primer dia que podíem, i tenint en compte que demà hi hauran 
esdeveniments especials, doncs presentem avui aquesta proposta d’urgència aquí en 
aquest Ple extraordinari. 
 
- Sotmesa la urgència a votació, aquesta resulta acceptada per unanimitat dels 
assistents.  
    
   2): PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA D’AJUSTAMENT REGULAT PER 
L’ARTICLE 7 DEL REIAL DECRET-LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: tal com he dit abans els hi presentem 
aquest Pla d’ajust on s’acompanyen unes notes informatives de com ha estat 
calculada cada una de les partides d’aquest Pla d’ajust, i on el que es pot veure és que 
són uns pressupostos, el Pla d’ajust va des del 2012 al 2022; com entendran preveure 
què succeirà l’any 2020 o 2022 és pura ficció, però hem intentat posar coses 
raonables, sobretot com està basat això. Està basat en la prudència i la prosperitat, 
veuran que any rere any el pressupost té petits creixements, però molt petits 
creixements, de manera que si els ingressos pugen més del que està aquí previst que 
és ínfim serà a millorar, diguéssim, a millorar la situació. Nosaltres en aquest cas hem 
previst pujades de l’1,8 aproximadament, perquè tots els anys no són iguals eh, 
perquè depèn de les partides que composen cada una de les partides del pressupost 
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d’ingressos, però en promig diu que hi ha un 1,8 de pujada dels ingressos. Enfront 
aquest 1,8 de pujada dels ingressos doncs hi ha les despeses que, com vostès han 
vist també, els pressupostos que es plantegen aquí, o les macromagnituds dels 
pressupostos que es plantegen aquí estan absolutament quadrats, és a dir, igual 
import hi ha en el pressupost d’ingressos que en el pressupost de despeses. Per tant 
és un pla marc, diguéssim, de pressupostos de l’ajuntament austers, molt austers, que 
van del 2012 fins al 2022. 
 
-El Regidor Sr. ADOLF BARGUÉS diu: el nostre posicionament, vist el que heu 
presentat, serà d’abstenció per no haver-hi participat o no haver pogut intervenir en la 
cocció del tema. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: la veritat és que aquest Pla d’ajust, com 
qualsevol Pla d’ajust, bé en el cas d’aquest s’ha de dir que ens lliga bastant en el que 
serà l’aspecte econòmic durant els propers 10 anys i, si més no, s’ha de dir que ens 
deixa molt poc marge de maniobra, sobretot política també, a l’hora de l’aprovació de 
les properes ordenances fiscals durant aquest període de temps i 10 anys sincerament 
és molt temps. Però, si més no, almenys pel que fa al nostre grup considerem que per 
responsabilitat i per amplitud de mires, hores d’ara, el més principal és que els nostres 
proveïdors puguin cobrar, i aprovar aquest Pla precisament el que significa és això. Ho 
podran fer i evidentment també això farà que aquests proveïdors, molts d’ells puguin 
tirar endavant, no només ja pels diners que els hi devem nosaltres, que evidentment  
són uns diners que els hi devem i que els hi aniran molt bé, i això el nostre ajuntament 
junt amb els de la resta d’Espanya farà que molts d’aquests proveïdors d’ajuntaments 
puguin acabar amb el lastre que tenim de l’atur; puguin contractar a moltes persones 
que en l’actualitat estan a l’atur i que hores d’ara és possiblement la principal 
necessitat del nostre país. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: des del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 
Verds entenem que l’equip de govern ha presentat aquest Pla per tal d’ajustar-se als 
requeriments de l’Estat en relació a la sol·licitud de l’ajut al que fa referència aquest 
Reial Decret, tot i així el nostre vot serà negatiu ja que per una banda, com han dit 
altres companys, no hem tingut temps material de conèixer el fons de la proposta, així 
com també el detall del volum del deute presentat i com es pensa fer-hi front. Per altra 
banda creiem que sota l’aparença d’una política de suport a les empreses i petits 
proveïdors, aquest decret és en realitat una nova línia d’ajuda indirecta a les entitats 
financeres i, a més a més, creiem que vulnera el marc constitucional. Entre altres 
qüestions creiem que aquest decret, com dèiem, vulnera el principi d’autonomia del 
món local, trenca amb el marc constitucional vulnerant l’Estatut de Catalunya i la Llei 
de bases del règim local. També veiem que no hi ha un mecanisme establert de 
pagament entre els ajuntaments i els proveïdors, hem de veure com es desenvolupa 
això; prima a més a més o permet que es primi a les grans empreses ja que el primer 
criteri és possible que es faci un descompte sobre l’import de la factura pendent de 
pagament, i això només poden fer-ho les grans empreses, com deia, aquests són 
alguns dels motius pels quals veiem que aquesta proposta en realitat no busca la 
finalitat que diu buscar. En definitiva aquest Reial Decret creiem que és un cop d’estat, 
com dèiem, contra l’autonomia local que a més a més dibuixa un horitzó per als 



 3 

ajuntaments de mers gestors d’uns serveis obligatoris i sota tutela de l’Estat, sense 
tenir present ni el principi de subsidiarietat ni la capacitat organitzativa i de serveis dels 
ajuntaments, amb el perill que acabem sent mers gestors tècnics sense capacitat 
política de decisió, i que al final qui seguirà cobrant i guanyant seran els bancs. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: nosaltres abans de fer un posicionament en 
relació a aquest punt de l’ordre del dia ens agradaria conèixer una mica les xifres 
globals quant a deute contreta amb els proveïdors, perquè vagi per endavant que la 
nostra voluntat és que els proveïdors puguin cobrar i quan abans millor, perquè 
evidentment això regenera tot el teixit productiu i pot comportar coses positives; però sí 
que m’agradaria a veure si ens poden fer cinc cèntims de macronúmeros en aquest 
cas el Sr. Casasayas. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: començaré per les preguntes que em fa el 
Sr. González Abad. En el Ple últim vam presentar aquí en el Ple i ho vam aprovar que 
el deute que traslladàvem per finançar a través d’aquesta operació, sota l’auspici de 
l’Estat i finançada pels bancs, els que siguin eh, era de 4 milions d’euros 
aproximadament; 3.600.000 però posteriorment el Sr. Interventor ens ha manifestat 
que no són 3.600.000 sinó uns 4.000.000 d’euros. Són 4.000.000 d’euros que hem 
presentat al Ministeri d’Hisenda per finançar a través d’aquesta operació; això serà un 
préstec a 10 anys, amb 2 anys de carència i amb un 5% d’interès, aquestes són les 
condicions. Sàpiguen que qualsevol crèdit de tresoreria avui ja ens estan cobrant el 
6%, per tant, dintre de no ser un tipus d’interès excessivament favorable, avui per avui 
està millor del que estem trobant en el mercat com ajuntament. Saben vostès que 
teníem dos crèdits de tresoreria que estem pagant aproximadament en un el 6% fix, i 
en l’altre és un tipus variable però que avui per avui està al 6% també, per tant la 
primera xifra és aquesta: 4.000.000 d’euros, aproximadament en números rodons, de 
factures que estaran finançades a través d’aquesta operació de crèdit. En les 
magnituds aquestes ja els hi he dit que senzillament l’increment que tenen promig any 
rere any és un 1,8%, això vol dir pràcticament una congelació, això que sembla que 
sigui, si complíssim estrictament això, que sembla que sigui fàcil de fer, clar en els 
moments que la inflació es col·loqui, no sé, al 4% ja serà difícil de complir perquè els 
increments que estem marcant són del 1,8. Què haurem de fer en aquell moment?. O 
bé garantir que tenim ingressos suficients com per apujar les despeses aquestes, les 
despeses que hi hagi per tipus inflació; o bé si no pot ser garantit a través dels 
ingressos el que haurem de fer seran mesures d’ajustament per col·locar el sostre 
aquest de despesa en aquests imports. No sabem gaire bé res més, perquè 
m’explicava el Sr. Interventor que inclús el tipus d’interès no hi ha una comunicació 
oficial que parli que serà del 5 sinó que és el que es diu, però no hi ha una 
comunicació oficial per tant tot això està una mica verd encara, ens fan presentar els 
números però encara està verd la manera de funcionar. El que sí se sap és que amb la 
liquidació de cada any el Sr. Interventor haurà de fer un informe explicant què ha 
passat durant l’any respecte al Pla aquest. Com s’haurà de fer?. Tampoc se sap, per 
tant tot això està per desenvolupar, de moment ens diuen: escolti’m quants diners 
necessita?. Són 4 milions d’euros, i per concedir-los aquest préstec de 4 milions 
d’euros han de presentar un Pla que es vegi que té viabilitat a 10 anys vista. Suposo jo 
que tots els ajuntaments estan fent aquest mateix exercici, suposo jo que hi haurà 
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ajuntaments que estaran molt pitjor que nosaltres i que hauran tancat o bé amb 
romanents acumulats negatius, o bé amb liquidacions pressupostàries acumulades 
negatives i hauran de fer un altre tipus de Pla. Nosaltres al no tenir romanent negatiu, 
aquest any, l’11 haurem tingut resultat pressupostari negatiu però el romanent no, al 
no tenir romanent negatiu no hem de recuperar gran cosa en els propers anys, per tant 
podem fer uns pressupostos equilibrats i sobretot molt, molt austers perquè no 
pretenem tirar les campanes al vol amb això. Ara bé, fixin-se que són per 10 anys, 
nosaltres ja tenim voluntat, a mi ja m’agradaria ser regidor d’hisenda d’aquí 10 anys 
però qui sap, no sé si ho seré; per tant estem fent uns pressupostos, o uns marcs que 
hauran de continuar els que ocupin els llocs de govern en el futur, a 10 anys vista, miri 
si és llarg això. Bé, és un marc que està parlant una mica de per on han d’anar els 
trets dintre de ix anys.  
El que em sorprèn és el discurs del Sr. Gómez perquè tot i que el tema aquest que 
vulnera el principi d’autonomia dels ajuntaments, és possible que hi hagi quelcom 
d’això, inclús podríem estar-hi d’acord, però escolti’m és que perquè ens donin 
4.000.000 d’euros perquè puguem pagar als proveïdors necessitem fer això. Per tant 
jo crec que tant a nosaltres ajuntaments, ja no parlo de Martorell, en general 
ajuntaments, com proveïdors que seran els que rebran aquests diners, escolta’m crec 
que tots estarem bastant contents amb això. Que ho voldríem haver fet d’una altra 
manera?. Doncs possiblement, però de fet els senyors que ara estan trigant a cobrar 
4, 5, 6 mesos que puguin cobrar-ho doncs serà un gran què. No he acabat d’entendre 
l’argumentació per la qual això va a favor dels bancs, però m’és igual, jo mentre els 
proveïdors que jo els hi dec diners, que l’Ajuntament de Martorell els hi deu diners 
puguin cobrar escolta’m fantàstic. El tema de les famoses quites, de les famoses 
quites, no està clar això com funciona, perquè si bé en principi que va sortir, sobretot 
en premsa, que es primaria el fet que els proveïdors que havien de cobrar fessin una 
rebaixa i també primarien l’antiguitat, al final van donar-hi la volta i van dir: primarà 
l’antiguitat i després si hi ha alguna quita, però ja ho van dir amb la boca més petita; 
per tant això tampoc està clar com funcionarà. És el primer pas que ens fan donar des 
del Ministeri d’Hisenda però no sabem quins seran els passos següents; això és el poc 
que es pot explicar d’aquest Pla d’ajustament que els hi estem presentant aquí. El que 
sí és important veure és que el no tenir romanents negatius de tresoreria no hem de 
fer que els pressupostos estiguin descavalcats. 
 
-El Regidor Sr. FRANCESC ARPAL diu: sí, diu el Sr. Gómez que aquest Reial Decret 
trenca el marc constitucional i va contra l’autonomia local i es queda tan ample. Bé, si 
això fos així jo crec que el seu grup, ja que és vostè qui ho defensa i suposo que parla 
en nom d’ells, d’una banda ho portaria al Tribunal Constitucional i d’una altra banda 
cap ajuntament que estigui governat per Iniciativa s’afegiria a aquest Reial Decret, 
suposo jo pel què vostè ens ha manifestat avui aquí. D’altra banda s’ha de dir que 
aquest Reial Decret no obliga als ajuntaments a adherir-s’hi, s’hi adhereixen aquells 
que ho creuen oportú, per tant és una avantatge que se’ls hi dóna a aquells 
ajuntaments, com el cas del nostre, que s’hi vulguin adherir. 
En el cas del nostre 4.000.000 d’euros, que són la quantitat que ha dit el regidor i que,  
quant al Pla que se sol·licita, bé Sr. Gómez, digui’ls vostè als proveïdors que aquests 4 
milions no els cobraran, perquè l’ajuntament no s’hi ha d’afegir perquè vostè creu que 
és anticonstitucional i que està contra l’autonomia local, a veure què li diuen; pensi que 
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els proveïdors estan esperant com aigua de maig el que aquest Reial Decret es faci 
efectiu i puguin cobrar tot el que els hi deuen els ajuntaments de tot Espanya. Per tant 
Sr. Gómez no sé jo crec que en aquest cas s’ha passat de frenada, sincerament. 
 
-El Regidor Sr. XAVIER GÓMEZ diu: bé, vostè creu que nosaltres ens hem passat de 
frenada i jo crec que qui es passa de frenada és aquest govern, que va entrar a 
governar amb un programa de govern i que l’endemà d’arribar a la Moncloa doncs el 
va canviar totalment. Segurament és massa populista caure amb qui està d’acord i qui 
no que els proveïdors cobrin, evidentment que tots estem d’acord que els proveïdors 
cobrin, i precisament aquest és l’error que crec que comet el Govern de l’Estat, posant 
sobre la taula una manera que els proveïdors puguin cobrar; evidentment no hi haurà 
cap ajuntament que es negui a fer això, només faltaria, perquè a més a més se li 
podrien fins i tot demanar responsabilitats de podent-ho fer perquè no ho fa. Amb el 
que nosaltres estem en contra és d’aquest model, perquè com sempre no només el 
govern del partit Popular, també el govern del PSOE que ha governat fins ara, els 
últims anys corrent molt perquè les entitats financeres puguin posar en marxa els 
crèdits, puguin fer el seu negoci i, com deia el regidor d’Hisenda, no sabem ni tan sols 
com ho haurem de desenvolupar tot això, i encara hi ha molts dubtes, i els mateixos 
ajuntaments que ho tirem endavant encara que no sabem ben bé com ho farem a dia 
d’avui, imagini’s d’aquí 10 anys. Per tant no juguem a dir qui està a favor i qui no de 
que els proveïdors cobrin, només faltaria; el que estem posant en dubte nosaltres és 
que aquí com sempre, com sempre els últims anys, com sempre, i ara amb la dreta ja 
clara al govern, com sempre qui guanya és la banca i amb aquest Decret segueix 
guanyant la banca. 
 
-El Regidor Sr. JAVIER GONZÁLEZ diu: nosaltres en tot cas, com hem comentat 
abans, el partit Socialista està d’acord evidentment amb que l’Ajuntament de Martorell 
compleixi amb les seves obligacions a curt termini i que pugui pagar als proveïdors 
amb els que ha contret obligacions. També s’ha de dir que ens supera una mica 
aquesta xifra de 4.000.000 d’euros, no?. Perquè clar tenir aquest deute acumulat i més 
sabent que el context en el que Martorell s’ha mogut és de certa abundància des del 
punt de vista de possibilitats econòmiques, doncs clar sorprèn una mica aquesta xifra. 
Per tant aclarit això el nostre posicionament serà d’abstenció i sobretot motivat perquè 
resulta que nosaltres no hem pogut col·laborar ni participar en l’elaboració d’aquest Pla 
i, per tant, estem assumint uns compromisos que no només estem parlant d’un 
pressupost sinó del què passarà en els futurs pressupostos d’aquí 10 anys. Per tant 
davant d’aquesta incertesa i de que encara queda molta cosa per averiguar i per 
decidir sembla, crec que el més raonable és que  el nostre posicionament sigui 
d’abstenció i sobretot aventurar que els proveïdors puguin cobrar al més aviat 
possible, però tampoc podem dir amb certesa que aquest sigui el pla ideal ni el que 
més convingui a Martorell, ni el que més convingui als futurs beneficiaris d’aquestes 
obligacions. En aquest cas ens abstindrem. 
 
-El Regidor Sr. JOSEP CASASAYAS diu: en primer lloc, només per opinar eh, m’ha 
donat la sensació que el discurs del Sr. Gómez era el discurs d’aquells que feia, a l’any 
75, a l’any 76 Marcelino Camacho: “la gran banca, la gran banca”. De moment no està, 
encara està per veure si això és això que diu vostè, la veritat és que jo no ho sé eh si 
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és per afavorir la banca o no, jo entenc que és per afavorir els ajuntaments i per 
afavorir els proveïdors, altra cosa ja no hi arribo tan avall. 
Quant a les paraules del Sr. González Abad recordar que l’Ajuntament de Martorell, tot 
i presentant aquest Pla, tot i tenint 4 milions pendents de pagament a proveïdors, li 
recordo que el pressupost és de 33 milions d’euros aproximadament, per tant 4 sobre 
33. Li recordo que l’endeutament de l’ajuntament està per sota el 75%. Li recordo 
també que van sortir a la premsa els estats de deute dels ajuntaments més endeutats 
de l’Estat i de Catalunya, tant en diners com en percentatge, o en diners per habitant i 
el de Martorell no hi sortia, o sigui que relativament estem molt millor que la gran part 
d’ajuntaments, molts d’ells no governats per Convergència; vostè recordarà que els 
que sortien al cap de munt dels deutes precisament no eren de Convergència, eren 
precisament del partit Socialista. Per tant, home, ens va molt bé que ens donin un 
crèdit, si ens el donessin més gran més gran l’agafaríem, ja ens va bé; podíem discutir 
que ens el posessin més barat, d’acord, però les condicions són aquestes, però dintre 
de tot el número d’ajuntaments que hi ha el nostre és un que, tot i passant dificultats 
econòmiques com tots, és dels que està relativament bé. Per tant no li sorprengui tant 
que hi hagi 4 milions d’euros, miri els ingressos pendents d’execució que hi ha, que 
surten en el Pla que són de 3.700.000, ens devien 3.700.000 euros entre tots eh, 
estem parlant de Generalitat, estem parlant d’Estat, estem parlant de tots, de 
contribuents; clar, si et paguen poc i malament això és una cadena, si jo cobro poc 
pago poc, i als proveïdors els hi passa amb els seus empleats o amb altres proveïdors, 
etc, etc, per tant un missatge de tranquil·litat, home “que no estamos tan mal” que deia 
el Laporta eh, “que no estamos tan mal”. Clar és que això fa riure perquè ara mateix 
podem baixar aquí a la plaça i podem trobar un proveïdor i que digui: escolti vostè ha 
dit “que no estamos tan mal” però a mi em deu diners des del mes d’octubre de l’any 
passat i no me’ls ha pagat. Clar, els problemes els tenim tots, tots els ajuntaments, el 
nostre potser una mica menys que els demés, per tant presentem aquest Pla, esperem 
poder pagar als nostres proveïdors i que rutlli el calé, que això és el que toca que és el 
que servirà per tirar el país endavant. 
 
- Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 13 vots a favor, 3 vots en contra 
dels senyors/es XAVIER GÓMEZ REVUELTA, OLGA EUGÉNIA FERNÁNDEZ 
OCHOA i JOSÉ ANTONIO SIMÓN CABRERA, i  5 abstencions formulades pels 
senyors/es ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I BAYÓ, JAVIER 
GONZÁLEZ ABAD, LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA i ADOLF BARGUÉS I 
ASTURIAS, acorda: 
                      
L’article 7 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 que s’ha 
d’elaborar un pla d’ajustament, en els termes previstos en aquest precepte, per a la 
seva aprovació pel ple abans del 31 de març de 2012. D’acord amb aquest precepte, 
el pla d’ajustament s’ha de trametre per l’entitat local el dia següent al de la seva 
aprovació pel ple a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques. 
 



 7 

L’article 7 del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer ha estat desenvolupat per la 
Disposició addicional tercera, apartat 5, del Reial Decret-llei 7/2012, de 9 de març, pel 
qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors. I per Ordre 
HAP/537/2012, de 9 de març, del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, es 
va aprovar el model de pla d’ajustament. 
 
L’interventor de la Corporació ha informat favorablement el pla d’ajustament en data 28 
de març de 2012. 
  
        Primer: Aprovar el pla d’ajustament de l’Ajuntament de Martorell, que s’annexa a 
aquest acord, elaborat en compliment de l’article 7 del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 
de febrer. 
 
        Segon: Trametre el pla d’ajustament aprovat a l’òrgan competent del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
 ===== I no havent-hi altres assumptes per tractar, el senyor President declara 
finalitzada la sessió, que s’alça a les 20.41 hores, de la qual s’estèn la present acta, i 
jo com a Secretari, en DONO FE. 
 


