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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AMB URGÈNCIA DEL PLE 
DE  DATA 11 DE JUNY DE 2012 

NÚM. PLE2012/6 
 
 
 
Identificació sessió 
 
Caràcter: extraordinària amb urgència  
Data: 11 de juny de 2012  
Horari: 21:00 h. a 21:30 h. 
Lloc: sala de plens   
  
Assisteixen: 
 
Alcaldessa- Presidenta 
Sra. Montserrat Garrido Romera (CIU)  
 
Tinents d’Alcalde 
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU) 
Sra. Anna Pera Bermúdez  (CIU) 
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU) 
Sr. Raimon Vidal Serra (CIU) 
 
Regidors/es 
Sr. Joan Vigatà Minguet (Junts per Sant Pol) 
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol) 
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol) 
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol) 
Sr. Manel Puig Borrell (ICV) 
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV) 
Sr. Albert Font Lacambra  (ERC) 
Sr. Issac-Ivan Martín i Salvà (PP) 
 
Secretària 
M. Carme Solís Ferrer 
 
A la sala de plens  de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 21:00 hores del dia 11 de 
juny de 2012, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat 
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 6 del 
Ple de la Corporació amb caràcter extraordinària amb urgència, els senyors i senyores  
més amunt esmentats. 
 
Declara oberta la sessió la Sra. Alcaldessa i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen.  
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Ordre del dia 

 
1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA 

 
2. APROVACIÓ DEL PLA D’AJUST PER INCOMPLIMENT DELS TERMINIS 

ESTABLERTS EN LA LLEI 3/2004 DE MESURES CONTRA LA MOROSITAT D’ACORD 
AMB EL REDACTAT DEL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE 
L’ESTAT PER AL 2012 
 
 

 
1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA 
 
 
Justificada perquè properament està previst que s’aprovi la Llei de pressupostos de 
l’Estat. 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la ratificació de la urgència, ES APROVADA PER MAJORIA 
ABSOLUTA amb 
 

• 8 vots a favor: CIU (5), ICV (2), PP (1) 
• 0 vots en contra: cap 
• 5 abstenció: Junts (4)  ERC (1)  

 
 
 
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ PLA D’AJUST DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL 

DE MAR 
 

ASSUMPTE 
Pla d’ajust per incompliment dels terminis establerts en la Llei 3/2004 de mesures 
contra la morositat d’acord amb el redactat del projecte de Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat per al 2012. 
 
RELACIÓ DE FETS 
El projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2012, a la disposició 
final dècima, regula els reintegraments dels saldos deutors resultants a càrrec de 
les entitats locals en les liquidacions definitives de la participació en tributs de 
l’Estat (PIE) dels anys 2008 i 2009. 
 
En concret, s’estableix que a partir de l’any 2012 i amb vigència indefinida, l’import 
pendent dels esmentats saldos a 1 de gener de 2012, es retornarà en 120 
mensualitats, per totes aquelles entitats locals, que a la data de la publicació de la 
Llei de pressupostos, hagin presentat la liquidació dels seus pressupostos generals 
de l’any 2011. L’Ajuntament de Sant Pol de Mar ja ha retut la liquidació del 2011 a 
l’Estat pels procediments i mitjans establerts. 
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La disposició afegeix que en el cas que les entitats locals incompleixin els objectius 
d’estabilitat pressupostària, els límits d’endeutament que els siguin d’aplicació o els 
terminis de pagament establerts a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat, hauran d’aprovar un pla d’ajust, 
que garanteixi la correcció d’aquells incompliments, i acceptar la possible imposició 
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de condicions particulars en 
matèria de seguiment i remissió d’informació, així com, en el seu cas, d’adopció de 
mesures extraordinàries d’ajust que permetin aquella correcció. Així mateix, caldrà 
presentar un certificat del secretari de l’acord del ple amb el contingut anterior i 
aprovació del pla d’ajust, així com de l’informe d’Intervenció en el que es recullin 
les mesures del pla. 
 
Finalment, s’estableix que a les entitats que, no havent presentat la documentació 
esmentada en els apartats anteriors, ho facin amb posterioritat a la data de 
publicació de la Llei de Pressupostos de l’Estat pel 2012 i amb límit 30 de setembre 
de 2012, el Ministeri els aplicarà, a partir de l’1 de gener de 2013, el fraccionament 
en 108 mensualitats de l’import pendent de reintegrament corresponent a les 
liquidacions esmentades. 
 
Consta informe de la Secretaria-Interventora respecte al compliment dels objectius 
que fixa l’actual redactat del projecte de llei explicitant l’incompliment, durant el 
primer trimestre de l’exercici 2012, del termini legal per al pagament a proveïdors 
que fixa la llei 3/2004. Per aquest motiu es proposa l’aprovació d’un pla d’ajust en 
els termes continguts en l’actual redactat del projecte de llei de pressupostos 
generals de l’Estat per al 2012. 
 
FONAMENTS DE LLEI 

• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

• Ordre ECF 138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals 

• Reial Decret Llei 20/2011. 
• Llei Orgànica 2/2012, de 28 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat Financera 
• Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 

contra la morositat en les operacions comercials. 
 
EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar el pla d’ajust annex a aquesta proposta consistent en la previsió 
d’ingressos i despeses per al 2012 que coincideix amb el pressupost d’aquest 
exercici i l’informe-memòria. 
 
SEGON: Acceptar la imposició pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
de condicions particulars en matèria de seguiment i remissió d’informació, així com, 
en el seu cas, d’adopció de mesures d’ajust extraordinàries que permetin la 
correcció en els objectius que fixa l’actual redactat del projecte de Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2012. 
 
TERCER: Trametre certificat del present acord així com del pla d’ajust al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques. 
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INTERVENCIONS 
 
Manel Puig, per ICV. Pregunta al regidor de l’àrea si és preceptiu dur a terme el pla 
d’ajust. 
 
A. Font, Considera que l’aprovació del Pla d’ajust que proposa el govern municipal 
provocarà tensions de tresoreria que obligaran a disposar d’una pòlissa de crèdit. El 
pla d’ajust (entén Font) pot comportar un cost de 360.000 € a 10 anys. Es partidari 
d’abonar els 210.000 € en un termini de 5 anys  abans de donar el vistiplau a un pla 
d’ajust que ha d’aprovar el Ministeri d’Hisenda estatal. 
 
F. Xumetra, regidor de l’àrea d’Hisenda indica  que s’ha incomplert un dels paràmetres 
que el projecte de llei de pressupostos exigeix per permetre que retornem el PIE  en 
10 anys: el compliment de la Llei de morositat i que, per tant, no és potestatiu, sinó 
preceptiu fer el pla d’ajust 
 
 
 
VOTACIÓ  
 
SOTMESA  A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària i 
urgent de data 11 de juny de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA SIMPLE amb 
 

• 6 vots a favor: CIU (5),  PP (1)                    
• 3 vots en contra: ICV (2), ERC (1)  
• 4 abstenció: Junts (4)   

 
 
 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 
21:30 hores, estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò 
acordat, signant-la l’Alcaldessa, juntament amb mi, la Secretària, qui dono fe. 
 
 
ALCALDESSA       SECRETÀRIA 

 

 

 
Montserrat Garrido Romera           M. Carme Solís Ferrer 

  
 


