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ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL  

 

REF.: 5/2012 
 

Identificació de la sessió 

Caràcter: EXTRAORDINÀRIA. 
Data: 10 de maig de 2012. 
Hora: de les 19:00h. a les 19:30h 
Lloc: a la sala de Plens de l'Ajuntament. 
 

Hi assisteixen 

Xavier Godàs Pérez 
Benet Oliva Ricós 
Xavier Yelo Blat 
Joan Adell Pla 
Ferran Lorca Gruart 
Maria Lluisa Ruhí Planas 
Inmaculada Ninet Galofré 
Francesc Sola Xifra, (s’incorpora a la reunió a les 19:05h) 
Lidia Martínez Amado 
Joaquim Rucabado Aguilar 
Joan Alfons Cusidó Macià 
Cesar Carmona Laso 
Laura Julià Cantallops 
 

Autoritzats: 

Gustau Roca Priante 
 

Han excusat la seva assistència 

Ordre del dia 

1. Operació d'endeutament conforme al reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel 
qual de-terminen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 

 
2. Aprovació del conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant 

CatSalut, per finançar les inversions en la redacció del projecte necessari per a la 
construcció d'un centre de salut a Vilassar de Dalt. 
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Desenvolupament de la sessió 

1.- Operació d'endeutament conforme al reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel 
qual determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals 
 
El secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu: 

Assumpte.  

Operació d’endeutament conforme al reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual 
determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme 
de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals 
 

Relació de fets i fonaments de dret. 

1. En data 30 d’abril de 2012, es va rebre l’informe favorable del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques sobre el Pla d’Ajust elaborat per aquesta entitat local. 

2. La Intervenció municipal ha emès un informe en relació amb el procediment que consta 
a l’expedient. 

3. La Tresoreria municipal ha emès un informe en relació amb l’establiment dels criteris 
per prioritat de pagament. 

4. S’ha examinada la documentació que consta a l’expedient i d’acord amb aquesta i de 
conformitat amb el que estableix l’article 10 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de 
febrer, pel qual es determina obligacions d’informació i procediments necessaris per 
establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats 
locals, s’eleva al Ple la següent proposta: 

 

Proposta d’acord 

1. Aprovar la concertació de l’operació d’endeutament a llarg termini per finançar les 
obligacions de pagament abonades en el mecanisme establert pel RDL 4/2012, per 
import de 4.408.254,93 €. 

2. Les condicions financeres seran fixades per acord de la Comissió Delegada del Govern 
per a Assumptes Econòmics. 

3. Remetre una còpia de l’expedient tramitat a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques. 

4. Facultar l’alcalde - president de la Corporació, tan àmpliament com en dret procedeixi, 
per a la realització de tots els tràmits que fossin necessaris o convenients amb vista a 
l’execució del que s’ha acordat, així com per atorgar, en el seu moment, els 
corresponents documents de formalització. 

 
 
El Sr. Oliva comenta que s’ha rebut informe del Ministeri amb la quantitat definitiva del 
préstec, que són 4.408.222,56 €. 
Li diu al secretari que s’ha de modificat l’import que figura a la moció, que era provisional. 
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Explica que, per una banda s’ha aconseguit un informe favorable del Ministeri, cosa que no 
han aconseguit alguns ajuntaments, i que per això felicita a l’equip tècnic de la casa, i que 
per altra banda, s’ha permès que els proveïdors tramitessin les factures per cobrar-les per 
aquesta via. 
 
Comenta que el sistema amb els proveïdors no funcionava de manera espontània perquè no 
acabaven d’entendre el que havien de fer i que per això van haver de muntar un 
procediment de cartes a tots els proveïdors i trucades insistents per tal que això es pogués 
tirar endavant. 
 
Conclou que s’ha aconseguit i que tan sols han quedat sense presentar factures de 
l’Ajuntament per import d’uns 15.000 € i de Viserma per uns 17.000 €. 
 
Diu que s’ha trobat la solució per resoldre aquest paquet per al qual no hi havia manera de 
trobar finançament, i que al mateix temps s’han assentat les bases per enfocar i 
reestructurar en una fórmula clara tot el procediment de la societat municipal. 
 
 
El Sr. Rucabado manifesta que s’adhereixen a les felicitacions als Serveis tècnics, i que 
volen felicitar també als proveïdors perquè així podran cobrar. 
 
Declara que la posició de CIU ja va ser exposada en el Ple del mes de març quan es va 
tractar el tema, i diu que segueixen pensant el mateix. 
 
Anuncia que s’abstindran a la votació i insisteix en què s’ha d’administrar molt bé el que 
ara s’ha aprovat. 
 
 
El Sr. Cusidó manifesta que reiteren el que ja van dir al Ple passat i diu que també s’hi 
abstindran. 
Afegeix que en el seu dia ja van felicitar  l’equip tècnic, i que ara ho reiteren perquè saben 
que és un treball laboriós i que s`ha hagut de fer molta feina en pocs dies. 
 
Diu que també estan contents perquè els proveïdors cobraran, però que això té uns efectes 
col·laterals. 
 
Declara que no veuen clar la cessió de diners a Viserma per continuar amb un procediment, 
tenint en compte que es troba amb un procés de creditors que potser no arriba a bon port. 
 
Recorda que en el seu dia van dir que hi havia una sèrie de limitacions i que aquests diners 
no són com els que s’han utilitzat fins ara amb els crèdits ordinaris. Afegeix que haurà 
d’haver una contenció important de la despesa perquè després la quantitat a pagar serà 
important. 
Anuncia que els pressupostos futurs seran durs perquè s’haurà de pagar forçosament o si 
no es fa no es rebran les assignacions estatals corresponents perquè s’ho quedaran 
directament. 
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Comenta que el que ara pot ser una cosa bona, a curt termini,  després  pot esdevenir un 
problema. 
 
Diu que al moment inicial s’hauria d’haver fet un esforç important de contenció de la 
despesa, i que això s’ha de continuar fent,. 
Exposa que malauradament això afecta a personal, a serveis, a coses que no ha volgut fer 
l’equip de govern, i que es veurà obligat a fer. 
 
Planteja que si aquestes coses es fan amb temps i amb marge no són tan greus com si s’han 
de fer de cop. 
 
Declara que li estranya que amb tots els atípics que hi ha al pressupost d’aquest any per 
poder cobrir les primeres fases, l’Estat ho hagi considerat factible. 
 
Fa notar que s’ha de tenir en compte la intervenció de l’Estat en aquest procés. 
 
 
La Sra. Julià diu que això ajuda molt a l’Ajuntament, especialment per al dia a dia, i que li 
anirà molt bé. 
Afegeix que s’ha de treballar perquè aquesta situació no es torni a repetir i que no s’hagin 
de demanar més préstecs. 
 
També diu que s’ha de fer tot el possible perquè els diners es puguin retornar. 
 
Diu que no creu que l’Estat hagi donat aquests diners per poder intervenir l’Ajuntament. 
 
 
El Sr. Oliva agraeix les intervencions i li respon al Sr. Cusidó que aquest préstec no 
dificulta el procés del concurs de creditors de l’empresa municipal, sinó que es facilita, que 
la fa viable. 
 
Comenta que està d’acord en què hi ha d’haver contenció de la despesa, que ja s’ha anat 
fent i que ha de continuar. 
 
Respecte al tema de la intervenció de l’Ajuntament diu que no s’ha entès el mecanisme. 
Diu que el procediment que ha previst el Ministeri és senzill i que ells segur que cobren 
perquè se’ls poden descomptar de la participació en els ingressos de l’Estat. 
 
Afegeix que s’ha presentat un Pla d’ajustament a deu anys per assegurar que les finances 
de l’Ajuntament fossin sostenibles i que marca estrictament la política econòmica de 
l’Ajuntament d’aquest període. 
 
El Sr. Cusidó li diu al Sr. Oliva que l’empresa municipal ni en els propers anys generarà 
beneficis, perquè té un paquet com si fos una entitat bancària que té productes tòxics, coses 
que han baixat de preu i que d’alguna manera s’han d’eixugar. 
 
Comenta que perquè una empresa sigui rendible ha de generar rendiment suficient com per 
pagar el personal, cobrir els serveis, etc. 
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També diu que s’ha fet el que s’ha pogut però que no és cert que la cosa estigui encarrilada 
per als propers deu anys. 
 
La  Sra. Julià li respon al portaveu de la CEV que Bankia és una empresa privada i que, en 
canvi, l’Ajuntament és públic. 
 
Diu que quan es tracta d’ajudar un ajuntament, s’ha de fet tot el possible, i que si aquest no 
pot tornar els diners, s’haurà d’intervenir, però que Déu no ho vulgui. 
 
Comenta que s’ha de ser optimista i anar per aquest camí, i que no es pot ser negatiu i 
parlar de productes tòxics perquè no s’ajuda a l’empresa municipal. 
Diu que si es fa mala premsa de Viserma aquesta no podrà vendre els seus productes ni 
podrà tirar cap endavant. 
 
El Sr. Oliva li comenta al Sr. Cusidó que sembla que li sàpiga greu que se n’estiguin sortint 
i que sempre parla de catastrofisme. 
 
Explica que s’està preparant un Pla amb una sèrie de retallades afegides a les que ja s’han 
fet, per poder acabar de fer encaixar la situació, tal i com està fent la major part dels 
ajuntaments del país. 
 
El Sr. Cusidó manifesta que vol aclarir-li a la regidora del PP que ell no ha dit que Viserma 
sigui tòxica, sinó que té productes tòxics, entesos en el sentit que es va fer una inversió en 
diners i que ara, tenint en compte que hi hagut una reducció del valor dels immobles i la 
situació econòmica actual, hi ha una manca de crèdit que fa difícil col·locar una sèrie 
d’immobles, cosa que no permet produir ingressos. 
 
Així mateix diu que no és catastrofista, sinó que s’alegra que la cosa hagi anat així, però 
que vol ressaltar que fins i tot al pressupost d’aquest any es compta amb ingressos atípics. 
 
La Sra. Julià li comenta al Sr. Cusidó que després anirà al Consell d’Administració de 
Viserma i que allà demanaran que per què l’empresa no té millors resultats. 
Diu que un dels motius serà que un dels seus representants ha dit que tenen productes 
tòxics. 
 
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per majoria amb vuit vots a favor dels 
regidors del GEVD, OXC, ERC, PSC i PP, i cinc abstencions dels regidors de CIU i CEV. 
 
 
 
2.- Aprovació del conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant CatSalut, per finançar les inversions en la redacció del projecte necessari 
per a la construcció d'un centre de salut a Vilassar de Dalt. 
 

Moció presentada per: Equip de govern 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2012000056 
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Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant CatSalut, per finançar les inversions en la redacció del projecte necessari per a 
la construcció d'un centre de salut a Vilassar de Dalt. 
 

Relació de Fets 

En data 22 de desembre de 2011 el Ple de l’Ajuntament va aprovar un conveni amb 
CatSalut per poder obtenir una subvenció pel cost de la redacció del projecte, topogràfic i 
geotècnic respecte al nou CAP a Can Bruguera, per import de 125.903,74 € 
 
En data 3 d’abril de 2012 es va trametre al Departament de Salut la documentació 
justificativa d’aquesta subvenció. 
 
Atesa l’anterior documentació el Departament de Salut ha proposat un nou conveni per 
import de 129.589,55 € que se sotmet a l’aprovació del Ple. 
 

Fonaments de dret 

1. Articles 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local 
(LRBRL). 

2. Articles 52.2 i 66.3 i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 

Proposta d’acord 

1. Aprovar el nou Conveni amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant CatSalut, per 
finançar les inversions en la redacció del projecte necessari per a la construcció 
d’un centre de salut a Vilassar de Dalt, que inclou una subvenció de 129.589,55 €. 

 
2. Notificar aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

CatSalut i a Viserma Serveis i Manteniments, SLU. 
 
 
 
El Sr. Lorca explica que es va encomanar fa uns quants anys a la societat municipal 
Viserma l’elaboració del plec de condicions per tirar endavant el projecte del nou CAP als 
terrenys de Can Bruguera. 
Diu que aquest projecte es va adjudicar i que això va comportar una sèrie de despeses que 
havia d’assumir Cat Salut. 
Comenta que s’ha arribat a un compromís per tal que ells facin front a les despeses 
corresponents al projecte del CAP, i diu que la manera de fer-ho és via conveni amb 
l’Ajuntament. 
Afegeix que l’Ajuntament cobrarà aquests diners i que després ja procedirà al pagament 
d’aquest import a la societat municipal. 
 
El Sr. Solà diu que ja van votar a favor de l’altre conveni i que ara entén que només es 
tracta de fer una regularització de números i anuncia que també hi votaran a favor. 
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El Sr. Cusidó exposa que això correspon a uns diners que havien d’arribar, i que si s’ha 
trobat un via de solució, ja li sembla bé poder rebre aquests diners. 
 
La Sra. Julià diu que tenemos un CAP abierto parcialmente, que la Generalitat ,que es 
quien ha fijado los horarios, lo que hace ahora es ofrecernos una subvención para construir 
un nuevo CAP, teniendo que pagar nosotros casi 126.000 €. Plantea si no sería mejor 
utilizar ese dinero para mejorar las condiciones del CAP existente y poder tenerlo abierto 
más horas. 
 
El Sr. Lorca respon que els diners que es pagaran ara corresponen al projecte que es va 
encomanar fa uns anys i que l’Ajuntament ja havia avançat. Fa notar que l’únic que la 
Generalitat està fent ara és reintegrar el que l’Ajuntament ja va gastar per poder construir 
el nou CAP, que finalment no s’ha pogut fer perquè no tenen prou diners per finançar 
l’obra. 
 
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors. 
 
I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, n’estenc 
la present acta. 
 
 Vist i plau 
El secretari, L’alcalde 
 
 
 
 
Gustau Roca Priante Xavier Godàs Pérez 


