
 
 

 

 

 

ACTE NO OFICIAL DEL PLE EXTRAORDINARI I URGENT DEL  
30 DE MARÇ DE 2012 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
1- Ratificació del caràcter urgent de la sessió i de la necessitat d'incloure el punt a 

l'ordre del dia. 
 

2- Aprovació, si s'escau, d'un Pla d'ajust per atendre les obligacions pendents de 

pagament, d'acord amb el RDL 4/2012 
 

 
DESENVOLUPAPENT DE LA SESSIÓ 

 
1- El Sr. Jo comenta que aquest és un ple en el que es porta a aprovació el pla 

d'ajust que és necessari presentar per tal de poder-se acollir als ajuts del 
Ministerio de Economia Hacienda i Administración per fer front a les factures 

pendents de proveïdors. 
Comenta que és un expedient que es va tancar ahir a mig matí i que s'ha 

hagut de fer de forma precipitada. 
 

 

La urgència queda aprovada per unanimitat 

 

2-El Sr. Jo comenta que actualment l'Ajuntament té un deute pendent de 
cobrar de 1.900.000 euros d'exercicis anteriors i això ha fet que hi hagi una 

sèrie de factures que no s'hagin pogut pagar a proveïdors. Comenta que per 
poder accedir a la liquiditat per pagar aquestes factures s'ha hagut de fer 

aquest pla d'ajust.  
Comenta que s'ha treballat molt colze a colze amb la Diputació de Barcelona 

i que les plantilles amb les que s'ha d'entregar la documentació han anat 
canviant diverses vegades. 

Per portar a terme aquest pla d'ajust, l'ajuntament haurà de fer una revisió 
cadastral ja que no s'ha fet des de l'any 1995. Està previst que es faci entre 

el 2013 i el 2014 i es començarà a aplicar el 2015. 
 

CIU- Pregunten sobre el deute de Sorea que puja gairebé 500.000 euros. 
Des de quan és aquest deute? 

 



 
 

 

 

La PAC- Comenten que dels 1.900.00 € hi ha 1.000.000€ de deutes 
d'exercicis anteriors que no es cobraran mai. Per tant tenim 977.000€ que 

no podem pagar perquè s’ha anat fent una pilota any rere any. És el mateix 
govern que ha creat aquesta pilota i que ara es veu abocat a fer un nou  pla 

de sanejament. 
 

El Sr. Jo contesta que el pla de sanejament del 2009 deia que el deute del 
2012 seria del 49% i que han aconseguit reduir-lo a un 37%. 

Respecte al deute amb Sorea comenta que ja fa força anys que s'arrossega. 

 
Referent al que ens deuen, comenta que s'ha fet una gestió econòmica 

impecable i que s'ha gastat només el que s'ha posat en el pressupost. Diu 
que el pla és real ja que s'ha fet a partir del deute reconegut i no segons el 

padró municipal. Diu que no han volgut ser ambiciosos i només han 
augmentat un 2% sobre les obres. A més, també saben extraoficialment que 

els diners que ens envia l'estat per la participació dels impostos del 2009 
serà positiu. 

 
CIU—tornen a preguntar sobre Sorea ja que no ha quedat clar si el deute és 

reconegut o no 
 

La PAC- Comenten que s'han fet despeses superiors a les pressupostades ja 
que s'han basat en uns ingressos irreals. 

 

El sr. Jo  comenta que en aquest moment encara estan discutint amb Sorea 
el reconeixement del deute. 

Comenta que no està d'acord que es vesteixi aquest pla sobre els 
1.900.000.- i que aquest no els contempla. 

 


