ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 17 DE MARÇ DE 2015, NÚM. 3
Data i hora d'inici: 17 de març de 2015 a les 22.10 hores
Data i hora de finalització: 17 de març de 2015 a les 22.40 hores
Lloc de la sessió: Sala de Plens
RELACIÓ D'ASSISTENTS
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Regidors/es
Sr. Albert Clusella i Vilaseca
Sra. Glòria Mascaró i Crusat
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà
Sr. LLorenç Fort Vidal
Sra. Montserrat Petitbó i Perarnau
Sr. Josep Pladevall i Moya
Sra. Sara Verdaguer Vilaró
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Sra. Maria Mercè Monrós i Tarté
Excusen la seva absència
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà
ORDRE

DEL

DIA

1. RATIFICACIÓ I DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA
SESSIÓ
2. APROVACIÓ DEL PLA D’AJUST I SOL·LICITUD D’ENDEUTAMENT
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Verificada l’existència de quòrum exigible per a la seva vàlida constitució, d’acord amb
l’establert a l’art. 98.c) del DL 2/2003 de 28 d’abril de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la
sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
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1. RATIFICACIÓ I DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA
SESSIÓ
L'article 46.2.b de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i
l’article 79 del RD 2568/1986 de 28 de desembre, del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, estableixen que les sessions
extraordinàries que hagin estat convocades amb caràcter urgent hauran de ser
ratificades pel Ple.
La urgència està motivada pel fet que l'aprovació del punt inclòs a l'ordre del dia de la
present sessió, impedint això la convocatòria d'un ple extraordinari respectant els
terminis legals de notificació, i la impossibilitat material a efectes de terminis, i de
calendari, per a incorporar aquest punt a l'ordre del dia d'un ple ordinari.
Sr. Guiteras.- El motiu de la urgència d’aquest ple és perquè en data dos de març,
per tant, fa quinze dies justos, ens va arribar a través de la Diputació de Barcelona,
que hi havia una nova oportunitat de regularitzar la nostra situació pel què fa al deute
que l’Ajuntament de Moià té contret amb el Ministeri d’Hisenda a través del primer
mecanisme de pagament a proveïdors que va suposar que el Ministeri d’Hisenda
pagués una quantitat pròxima als 8 milions d’euros. Aquest mecanisme de pagament a
proveïdors anava lligat a un crèdit amb unes condicions fixades i aquest crèdit, que
anava lligat a un pla d’ajust que es va fer l’any 2012 però que degut a l’endeutament
de l’Ajuntament de Moià, no es va aprovar; per tant, com que el Ministeri va pagar
aquestes factures, la següent qüestió que es podia fer, si no es podia aprovar el pla
d’ajust, era que el Ministeri es quedés el 50% de la participació d’impostos de l’estat
durant un termini de 5 anys i a partir d’aquells 5 anys es veuria què es feia, han
passat gairebé 3 anys, i des de fa 2 anys se’ns reté el 50 % de la participació
d’impostos de l’estat amb la conseqüència greu que aquest deute segueix sent a curt
termini, per tant, ens condiciona el romanent de tresoreria. L’altre qüestió és que
anem fent unes amortitzacions de principal i d’interessos les quals no podem controlar
perquè el mecanisme va factura a factura i cada cop el ministeri ens ha de comunicar
què és el que anem pagant de capital i el que anem pagant d’interessos. També és
veritat que l’interès és d’un 5,40% i escaig, el que més o menys devem estar pagant,
per tant, aquesta incertesa de no tenir un quadre d’amortitzacions per un deute que sí
que estem pagant, doncs ens posa en una situació complexa. Hi ha hagut diferents
mecanismes, diferents opcions, però aquesta que ens presenten és la que ens ha
semblat que podia tenir més sentit i que ens podia anar millor. Ja explicarà
tècnicament el Sr. Interventor, el Sr. Lluís Solé, en què condiciona i a què correspon
això, però sí que tenia una data màxima d’adhesió a aquest mecanisme que és el
dijous dia 19, per tant, estàvem treballant en un pressupost, s’ha tingut de forçar la
màquina dels serveis de comptabilitat de l’ajuntament, per tant, agraïr-los l’esforç fet
perquè ha sigut una feina de bojos treballant dissabtes i a totes hores per poder
acabar aquest pla d’ajust i poder presentar-lo en temps i forma abans del dia 19. És
per aquest motiu que convoquem d’urgència aquest Ple i posem en consideració i en
votació del Ple l’acceptació d’aquesta urgència per continuar el Ple.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels 12 regidors assistents del
total de tretze que integren el consistori acorda declarar, ratificar i aprovar la urgència
de la convocatòria de la sessió plenària.
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2. APROVACIÓ DEL PLA D’AJUST I SOL·LICITUD D’ENDEUTAMENT
DICTAMEN
Visto que con fecha 12 de marzo de 2015, se elaboró por esta Corporación Local (de
acuerdo con su potestad de autoorganización) el presente Plan de Ajuste que se
transcribe en este acuerdo.
Visto que con fecha 13 de marzo de 2015 se informó favorablemente, por la
Intervención, dicho Plan de Ajuste.
Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma, y de
conformidad con lo establecido en el acuerdo adoptado por la Comisión Delegada del
Gobierno para asuntos económicos el 5 de febrero de 2015, que establece la
distribución para 2015 de la financiación del compartimento fondo de impulso
económico, del fondo de financiación a entidades locales, se determinan las
condiciones para la concertación de las operaciones de crédito a suscribir a partir de
2015 con cargo al fondo de financiación a entidades locales y se establece el tipo de
interés aplicable a las operaciones de crédito formalizadas con cargo a los mecanismos
adicionales de financiación de entidades locales hasta el año 2014, apartado II.2
“Entidades Locales que están cancelando mediante retenciones en la participación en
tributos del Estado la deuda con el Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores”, el Pleno adopta los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO. Aprobar el presente Plan de Ajuste, cuyo contenido cumple con los
requisitos previstos en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se
determinan las obligaciones de información y procedimientos necesarios para
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las
entidades locales, y los compromisos declarados por la Entidad local.
SEGUNDO. Aprobar la solicitud al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
autorización para la formalización de una operación de crédito por el importe de las
deudas pendientes de compensar a uno de mayo de 2015 mediante retenciones en la
participación en tributos del Estado con el Fondo de Financiación de Pago a
Proveedores 2, por un importe máximo de siete millones cuatrocientos dos mil
trescientos veinticinco euros con treinta y un céntimos (7.402.325,31 euros), deuda a
uno de enero de dos mil quince.
TERCERO. Remitir el presente Plan de Ajuste y la solicitud de endeudamiento el día
siguiente de su aprobación por el pleno al órgano competente del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, por vía telemática y con firma electrónica.
CUARTO. En el caso que la resolución sobre la valoración del Plan de Ajunte sea
favorable por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se aprueba la
formalización de la operación financiera por el importe máximo de las deudas pendientes
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de compensar a fecha uno de enero de dos mil quince y que ascendía a siete millones
cuatrocientos dos mil trescientos veinticinco euros con treinta y un céntimos
(7.402.325,31 euros). Esta operación se formalizaría por el plazo de diez años, con dos
años de carencia y con las condiciones financieras establecidas en el apartado III del
acuerdo adoptado por la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos el 5
de febrero de 2015, y que están detalladas en el informe de intervención de fecha 13 de
marzo obrante en el expediente.”
Sr. Guiteras.- Lluís, ens expliques una mica les línies generals d’aquest mecanisme i
després ja farem el posicionament polític dels grups.
Sr. Solé.- Intentaré contextualitzar la necessitat d’aprovar un pla d’ajust; existeixen
tres magnituds que posen de manifest la solvència econòmica del municipi: el resultat
pressupostari, el romanent líquid de tresoreria i el nivell d’endeutament. Els esforços
de contenció efectuats els darrers anys han permès corregir el resultat pressupostari i
actualment l’ajuntament genera recursos suficients per atendre la despesa prevista. El
romanent líquid de tresoreria presenta un resultat molt negatiu en no haver-se pogut
materialitzar l’operació de crèdit annexa al mecanisme de pagament de proveïdors
establert en el RDL 4/2012. L’acceptació del pla d’ajust per part del Ministeri d’Hisenda
permetria la seva regularització immediata, juntament amb la imputació
pressupostària de les operacions pendents d’aplicar. La darrera magnitud,
l’endeutament, s’aniria corregint de forma gradual, a mesura que avancés el pla
d’ajust.
A més a més el pla d’ajust, en cas de ser acceptat, comportaria una reducció molt
important de la càrrega d’interessos, al reduir-se el tipus en més d’un 50%. Aquests
estalvis es destinaran a amortitzar, de forma que s’avançaria el retorn del deute.
Les hipòtesis en les quals s’han basat el pla són les següents:
- No incrementar la pressió fiscal, però sí que haurà de mantenir-se fins a l’any
2.023, amb increments d’impostos paral·lels a l’evolució prevista de la inflació,
que s’estima en un 1% per a l’exercici 2.016 i el 2% per a 2.017 i exercicis
successius
- Continuïtat de les polítiques d’ajust per la banda de la despesa, atenent les
noves necessitats amb mesures d’estalvi.
Sr. Guiteras.- Gràcies, Lluís. Aquest seria el perquè fem des d’un punt de vista tècnic,
el perquè proposem al Ple adherir-nos a aquest pla d’ajust i fer aquesta sol·licitud
d’endeutament.
Passem al posicionament polític.
Des d’Ara Moià, veiem en aquest pla d’ajust i sol·licitud d’endeutament la manera de
posar blanc sobre negre a la situació econòmica del municipi, això vol dir que per fi
sabem què devem, com ho pagarem i de quina manera pagarem. Tindrem un pla
d’amortització, ho tindrem tot ben posat i ben presentat per poder prendre decisions i
que cada cop que prenguem una decisió tinguem tots els elements i totes les eines a
davant. A dia d’avui, el fet d’estar pendents d’un deute amb el Ministeri d’Hisenda que
ens suposa una retenció del 50% de la participació d’impostos de l'estat ens condiciona
moltíssim perquè sempre estem pendents de com s’aprovaran els pressupostos de
l’estat i si canvien o no canvien aquestes condicions perquè no estan normalitzades ni
estandaritzades; també és una bona opció perquè estalviem molts interessos, tenint
un capital tan gran, de 7 milions i escaig d’euros, baixar 2 o 2,5 punts d’interès és una
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quantitat de recursos que estalviem als ciutadans, per tant, és una bona opció. També
tenim, per fi, clar quan acaba el deute de Moià, perquè tenir com a objectiu en aquest
pla d’ajust el compromís que el 2025 arribem a una ràtio d’endeutament del 12% és
una cosa que en els somnis hi era però que no podíem..., de fet la proposta del grup
municipal d’Ara Moià, i així ens vam presentar en campanya electoral, era intentar
refinançar el deute de Moià, fins i tot parlàvem de 30 anys, per tant, haurem reduït en
16 anys aquella voluntat per la qual ens vam presentar a les eleccions. També
entenem que és una bona opció pel proper full de ruta, pels propers gestors de
l’Ajuntament de Moià, d’aquí 4 dies hi ha eleccions, no sabem qui tornarà a tenir la
responsabilitat de governar, però sí podem dir que el llegat que haurem deixat és molt
millor i molt més endreçat del que ens vam trobar tots 13. Per tant, el que agafi les
regnes ho tindrà tot clar i ben endreçat, quina és la situació i quan s’acaba. Arribar al
12% és una cosa increïble amb 14 anys, serà un full de ruta. Aquesta proposta és la
que entenem més bé de les que ens han passat per davant, no sabem si és la millor de
les que vindran, però com a mínim, és la millor que hem tingut i la que s’ajusta al què
podem fer. Recordo fa uns mesos que hi havia un pla, que encara és vigent, que
permetia tenir 0% interès, que hi havia hagut alguna entitat del municipi que els
semblava que era una bona oportunitat, que posava interès 0% el primer exercici, no
sabíem com aniria els següents, però per contra ens condicionava molt pel què fa als
preus i les taxes. Deia molt clar, aquest projecte, que amb 3 anys tots els serveis no
obligatoris que van finançats amb taxes o preus públics haurien d’acabar sent 100%
coberts per aquests preus públics o taxes, per tant, qüestions com la llar d’infants o
altres serveis podien ser condicionats, que això encara era molt més greu. Per tant,
aquest, l’única cosa que ens encotilla, que no és pas poc, és ser rigorosos amb un pla
d’ajust que ens ha presentat en Lluís Solé i l’equip tècnic, i que hem valorat
positivament, de fet n’hem parlat entre tots, ens encotilla però no ens afoga, seguim
tenint capacitat de tenir tresoreria, per tant, seguim tenint marge i capacitat de poder
seguir prestant serveis o si s’ha de fer alguna inversió per generar estalvis es podrà
fer. I definitivament, aquest era un compromís del nostre grup municipal quan es va
presentar, sanejar, o si més no endreçar l’ajuntament, hem fet una bona part amb
l’ajut de tots 13 de sanejament de l’ajuntament i acabarem posant una data final a
aquesta llarga travessia que per sort podrà ser molt més curta del que teníem previst,
per tant, el nostre vot serà positiu.
Sra. Tarter.- Bona nit, deixar constància que vam començar a parlar del pla d’ajust,
d’aquesta possibilitat, a la junta de portaveus del dia 9, entenent que els terminis no
els hem triat nosaltres, ni l’ajuntament, ni el Lluís, ni tu com alcalde, sinó que vénen
imposats pel Ministeri. Dóna unes finestres molt curtes per preparar tota aquesta
documentació, per això a la junta de portaveus també vam acordar, els 3 grups,
endarrerir tot l’ordinari una setmana, perquè l’àrea comptable es pogués centrar en el
pla d’ajust. Per tant, entenem completament el tema de la urgència i les presses.
Agraïr al Lluís, l’interventor, perquè el dia 11 ja ens vam reunir i ens va explicar una
primera projecció i les línies generals que contenia el pla d’ajust, per tant, un altre cop
gràcies per transmetre’ns tot això; llavors, un cop ja tenim tot l’expedient de la
memòria del pla d’ajust, ho has resumit molt bé tu, tot això comença amb el
mecanisme de proveïdors del 2012 on el ministeri es fa càrrec de totes les factures que
hi havia pendents; aquell 2012 ja vam fer un pla d’ajust, que va fer el regidor d’aquell
moment, el Sr. Crespiera amb l’interventor, que vam aprovar per unanimitat al ple,
però ens el va tombar el Ministeri, tot aquest temps ens hem sentit com si estiguéssim
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en el “limbo”, a nivell d’aquest deute, no sabíem exactament què estàvem amortitzant,
quan tot això un dia el Montoro se li giraria que ens cridaria, que tot això s’ha de
solucionar, ho has detallat molt bé, endrecem, és important treure aquests 8 milions
del romanent de tresoreria i passar-ho a llarg termini, cada any sabrem què
amortitzem quin tipus d’interès, molt important això de posar la data de caducitat del
deute, és veritat que tots volíem a 20 anys perquè també haguéssim pogut frenar una
mica la pressió fiscal, a 10 anys sí que l’horitzó és més curt, però no podrem baixar la
pressió fiscal en 10 anys, això té els seus pros i els seus contres. El que ens vas
explicar dels tipus d’interès que ens suposa un estalvi d’uns 200.000 € l’any també ho
trobem molt positiu, per tant des del nostre grup donarem total suport a aprovar el pla
d’ajust i esperem que el Ministeri no ens el tombi, ja que té 15 dies per dir-hi la seva.
També pensem que l’ajuntament ha fet molt bona feina en aquests 4 anys de guanyarse la confiança del Ministeri; potser el 2012 no hi havia temps que ens coneguessin,
però aquests 4 anys, tant quan érem tots 13 com ara vosaltres com equip de govern,
hem demostrat, guiats pel lluís, que som capaços de complir el què diem i a més s’ha
demostrat fent les amortitzacions anticipades que, segons la memòria que ens has
passat, el 2014 van ser 300.000 €, no només ens retenen mitja PIE sinó que els anem
trucant a la porta cada "x" mesos dient: “hem estalviat això i us ho volem donar”; per
tant, penso que aquest pla té més oportunitats que el del 2012 i desitjant que s’ho
mirin amb bons ulls, donarem suport.
Volíem fer una petició de cara a la transparència, que hi ha hagut alguna crítica que
fèiem el ple gairebé en nocturnitat i alevosia, potser seria bo publicar demà el pla
d’ajust o la memòria al web de l’ajuntament, plantejar-nos, per no haver d’esperar que
s’aprovi l’acta, perquè tots sabem que tots anem com anem, de penjar alguna nota,
les línies mestres, el que creieu oportú o penseu que es pugui publicar per no esperar
l’acta de la sessió; i que votarem a favor i creuant els dits perquè el ministeri ho
accepti.
Sr. Navarro.- Nosaltres també votarem a favor, tot i que ens preocupen diferents
temes d’aquest pla, un ja l’heu dit que tant de bo el poguéssim fer a 20 anys perquè
poguéssim baixar la pressió fiscal, a nosaltres ens preocupa molt aquest 2% que diem
de cada any; pensem que si les despeses es poguessin reduir..., aquest 2% mentre
quadréssim els números hem d’entendre que hi ha d’haver un esforç de l’ajuntament,
perquè n’hi ha 2 que no s’apujarien però 7 que sí, vol dir que seria un 14%, la gent
gran i jubilats que la pensió se’ls apuja un 0,25% s’hauria de seguir fent esforços
perquè aquest 2%, ja no dic baixar-ho, com dèiem a la nostra campanya que volíem
baixar-ho si governàvem, però agafar el compromís que aquest 2%, si reduíssim una
mica les despeses no fos un 2%, perquè la pressió fiscal és molt alta. També és veritat
que ens podríem trobar amb un altre pla d’aquí mig any que ens diguessin que l’hem
d’agafar i potser amb més males condicions que aquestes o més bones; també és
veritat que això condicionarà els pressupostos en ajuntaments futurs, com deia el
Dionís, hem d’esperar que siguin sensats com els d’ara, que serviria això en
ajuntaments que volguessin gastar molt, que els condicionaria, que seria una manera
de frenar això. Jo sempre deia al Maurici, comencem a tornar, tornem perquè pagar
interessos alts, amb una pòlissa de crèdit oberta que no cancel·làvem gaire, doncs
d’aquesta manera posem una data de caducitat. Els pressupostos estaran encorsetats,
el Dionís deia que hi hauria una mica més de maniobra. Amb el pla d’ajust i la
memòria que dóna gust de llegir-la perquè està molt ben feta, ja veiem que hi haurà
una mica més de capacitat per poder fer alguna cosa, perquè durant aquests 10 anys
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no podem deixar el poble, l’hem d’intentar mantenir net i endreçat i intentar que les
associacions funcionin. També, per acabar, donar les gràcies al personal de
l’ajuntament que ha treballat, ha fet aquest esforç important i ens ho ha explicat molt
bé.
Sr. Fort.- Només afegir una cosa, aquí parlem del què ens toca que són els grans
números i les decisions, però darrera hi ha els habitants de Moià, que n’hi ha que
podem anar pagant els impostos mitjanament bé, però n’hi ha que tenen enormes
dificultats per pagar els impostos, per arribar a finals de mes, l’esforç no és nostre, és
de tots els habitants que han de pagar, que aquí queda com molt fred, decidim,
racionalment sembla que és el millor, no es pot reflotar, tot són avantatges, però en
definitiva és un gran esforç i durarà molts anys, i que condiciona, per no dir que
determina, un percentatge altíssim de les decisions que es prendran en els futurs anys,
i insisteixo, ja ho has dit tu, a la mínima ocasió que hi hagi rebaixar la pressió fiscal,
no només perquè a darrera hi ha persones, sinó perquè hi ha un diferencial molt
important dels impostos respecte pobles veïns, equivalents a la comarca o de lluny i
ens fa ser poc atractius a l’hora d’inversions, empreses, indústries, persones,
increment de població, etc., que s’ha de cuidar molt perquè a la llarga és el que ens
donarà el poder sortir d’aquesta crisi i d’aquest endeutament, no només perquè estem
estalviant molt sinó perquè d’alguna manera es genera més moviment, però sobretot
pensant amb les persones.
Sr. Santaeugènia.- Estic totalment d’acord amb el que acabes de dir tu, Llorenç, i el
què bàsicament veig és que és una solució final i que ens pot anar bé a tots; creiem
que del que ens ha vingut fins ara és la millor, perquè si no ens aproven el préstec o,
si fins i tot, si l’any que ve o aquest any el govern d’Espanya ens reten el 100% de la
PIE per poder pagar o vés a saber, tot encara serà molt més cru, i aquí posem límits,
dates, tots sabem cap on hem d’anar, i tant de bo es pugui contenir més la despesa i
començar a rebaixar la pressió fiscal. La reflexió és bona, hi estem d’acord, però per
altra banda és una bona manera de saber cap on hem d’anar, què ens pot passar, de
l’altra manera continuaríem estan en fals i potser les conseqüències serien pitjor.
Sr. Fort.- Per un moment, recordar aquella frase d’un historiador que diu: "qui oblida
la història torna a repetir-la". Si us plau, no oblidem el què ha passat durant 20 anys,
perquè podríem tornar a caure, i és molt fàcil quan canvien les persones, d’aquí a uns
anys a una alegria i una despesa absolutament incontrolable.
Sr. Guiteras.- Jo afegiria al què heu dit, perquè tots hi estem d’acord, pel què fa al
2%, això és una projecció al 2025, es va decidir posar aquest increment, que no vol dir
que s’hagi de fer aquest increment, el què no podem fer, el compromís és si s’ha
d’apujar l’IPC s’apuja, però no anar a més, si l’IPC és l’1 no farem el 2, el què cal és
fer una projecció i també hem de ser conscients que si en el pla d’ajust posa un 2 i els
números quadren, si fem l’1 hem d’assumir les conseqüències. El que tenim aquí és, tu
Llorenç ho has dit molt bé, unes dades absolutament fredes, per tant, els hi hem de
donar vida, i donar vida vol dir prendre decisions i si decidim que l’increment dels
impostos no serà, doncs hem de ser conscients que anirà en detriment de la despesa
però serà una decisió política, aquí el què fem en aquest pla és demostrar que
tècnicament això és viable i que per fi aquesta voluntat que tenim tots de baixar
impostos té una data, si el 2025 seguim això estarem al 12, per tant, com a mínim, ja
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uns quants anys abans estarem complint els ratis d’endeutament i podrem fer les
coses d’una altra manera. Almenys per fi, com deia el Maurici, la Maria i també el Joan,
sabem el què hi podrem dir, a les properes eleccions ja sabem què ens trobarem i
d’aquests números freds hi posem vida, hi posem la part d’humanitat que s’espera dels
responsables polítics que no només han de mirar les coses fredes sinó posar-li vida
perquè hi ha persones.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb dotze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova la present proposta.
El President aixeca la sessió de la qual com a secretària accidental estenc aquesta
acta. En dono fe.
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