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Ajustaments al límit 
Diversos ajuntaments aproven ‘in extremis' els plans que els han de permetre accedir a 
crèdits de l'Estat espanyol per poder pagar proveïdors 

Si Hisenda els aprova, els proveïdors podran començar a cobrar al maig 

Jornada al límit en m olts ajuntaments d'arreu del 
territori, que van convocar plens extraordinaris per  
aprovar els plans  d'aj ustament en l 'últim dia de 
termini marcat per l'E stat. L'objectiu dels plans , que 
ara ha d'ap rovar el Mi nisteri d'H isenda, és poder -se 
acollir al pla de pagament a proveïdors, en el qual 
participaran t otes l es entitats financ eres, i ncloent-hi 
l'ICO, que ha pos at a dispos ició dels consistoris de 
tot l'Estat una líni a de c rèdit de 35 .000 m ilions 
d'euros per  pagar les factures pendents. A quest 
instrument permetrà que els proveïdors pugui n 
cobrar l es seves factures  directament a tr avés d'un 
fons especial. A canvi d'accedir a aquests diners, els 
ajuntaments pagaran un ti pus d'interès de prop del 
5% i tindran deu anys per amortitzar el préstec, amb 
dos anys de carència. Si el s plans  s'aproven, els  
proveïdors podran començar a cobrar al maig. 

L'Hospitalet de Llobregat 

L'Hospitalet va aprovar ahir un pla d'ajustam ent tal 
com exigeix Ministeri d'Hisenda, ja que l'A juntament 
vol demanar un crèdit ICO per valor de 12,3 milions  
d'euros. El pla d'ajustam ent dels propers 10 anys 
suposarà una reducci ó del 30% pel que fa al  
personal eventual. A més, es dei xaran de cobrir les 
places dels funci onaris a mesura que es vagi n 
jubilant. L'IBI s'incrementarà d'un 10% el 2013 i un 
6% el 2014. Aquest any, en canvi, la pujada ha estat 
del 18%. A partir del 2015 pujarà segons l a inflació. 
L'Ajuntament ha previst, així mateix, inspeccionar determinades taxes per reduir els impagaments. 

Castelldefels 

El pla aprovat és per finançar 6,2 milions d'euros que corresponen a 1.209 factures impagades. El consistori 
incrementarà les taxes i els preus públics d'un 5% anual i estudiarà els costos dels serveis. Preveu amortitzar, 
a més, els crèdits –exceptuant-hi l'ICO, que té un interès del 5%– al 4% i deixarà de fer inversions que s'hagin 
de finançar per mitjà de crèdits, entre altres. 

Pineda de Mar 

L'Ajuntament demana 2 mi lions d'euros. La contenc ió en la despesa la farà no c obrint vacants ni jubilacions, 
reduint els serveis extraordinaris  i optimi tzant recursos. La proposta apr ovada pel ple també pr eveu la 
renegociació de c ontractes, un pla d'estalv i energètic, i reforçar el  control de gestió del press upost i l a 
tresoreria. El consistori pagarà 104.000 euros anuals els dos primers anys i 316.000 euros els vuit restants. 

Santa Susanna 

Demana 6,6 m ilions d'euros . A cumula 257 prov eïdors sense pagar. E l pla d'ajust inclou una previsi ó de 
recaptar 500.000 euros revisant l 'IBI del s ector hoteler i donant concessions de serv eis. La des pesa corrent 
també la volen reduir de 500.000 euros. La part important, que segons diuen potser negociaran, és que s'hi 
inclou entre un 5% i  un 15% de retallada de sou als treballadors municipals, que són prop de 80. El govern 
municipal, de CiU, sosté que no haurà de fer fora ningú. 

Mollet 

Mollet planteja en el seu pla d'ajust que els serveis de l'In stitut Municipal de Servei al Discapacitat només es 
cobreixi per als ciutadans del municipi, i es deixin de subvencionar a usuaris d'altres poblacions. El pla també 
proposa a l 'apartat de les despeses una c lara contenc ió en el capítol  de pers onal, una previsió de no-
creixement de la plantilla de personal i una revisió del to ts els contractes i la despesa corrent. Es tracta d'un 
pla d'ajustament que, segons l'alcalde Josep Monràs, “acabarà finançant la banca a través  dels ajuntaments, i 
vol convertir els alcaldes i les alcaldesses en mers gestors”. 

Sabadell 

El pla d'ajust de Sabadell per accedir al crèdit estatal per pagar els gairebé 25 milions que deu als proveïdors 
es va aprovar gràcies  al suport que el  PS C v a rebre del PP. Les mesures tindran v igència fins al 2022 i 
preveuen estalviar c inc mil ions d'euros anuals, que sortiran de concentrar servei s en un únic edifici; l a 
reducció del pressupost de la fes ta major i  la contractació d'estudis externs; la reducció del 5% de l'aportació 
als grups municipals, la no-cobertura de jubilacions i baixes voluntàries, i la reducció d'un 25% de la dotació de 
personal eventual, entre altres. L'equip municipal no v ol pujar el s impostos per sobre de l'IPC i, en canvi , 
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Recomendar

L'alcaldessa, Núria Marín, en el ple de dimarts passat a 
l'Hospitalet. L'Ajuntament va aprovar ahir el seu pla 
d'ajust. Foto: ARXIU.
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pretén mantenir l'esforç pressupostari en despesa social i educació. 

Manresa 

El ple del consistori manresà va aprovar ahir per ma joria el pl a d'ajust en què el consistori ha e laborat unes 
previsions econòmiques  des d'ara fins al 2022 que li permetrà atendre el c rèdit que rebrà de l'Estat s ense 
incórrer a impagaments . Manresa li  ha demanat més de 9 milions  d'euros per pagar  845 factures de 284
proveïdors. La major part de l'import és per poder atendre el deute contret directament per l'Ajuntament. 

Tortosa 

El ple va aprovar ahir el pla d'ajustament dels pròxims deu anys, que li permetrà obtenir el crèdit de 13 milions 
d'euros per poder pagar el deute que té amb proveïdors. El consistori reduirà subvencions a entitats, despesa 
en jardineria i les àrees de Festes, C ultura, Fires i Transport Públic. L'estalvi energètic permetrà rebaixar la 
factura fins a 200.000 euros el  2014 i es reduirà la j ornada laboral de par t del  personal interí. També s e 
suprimiran societats municipals i organismes autònoms. 

Tarragona 

El pla d'ajust de Tarragona s'aplicarà sense que hi hagi acomiadaments ni la reducció del sou de funcionaris, 
tot i que fins  l'any 2015, com a mínim, es mantindrà la  pol ítica de no cobrir les baixes  per jubi lació. De la 
mateixa manera, aquest any tampoc no es renovaran els interins vinc ulats a projectes, fet que afectarà una
quarantena de persones. Més directe serà l'impacte a empreses munici pals, que veuran r eduïda d'un 5% 
l'aportació, i les subvencions, que es reduiran d'un 40%  entre aquest any i el 2015. La venda de patrimoni és 
una altra de les vies  que el govern munic ipal planteja per obrir les portes a futures inversions. “Per cada deu 
milions d'eur os que ingress em per aquesta via i  que es dedicaran a amortitzar deute, guanyarem una 
capacitat inversora d'1,5 milions”, va detallar l'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros. 

El Vendrell 

Aquest és un dels  municipis que ha sol ·licitat al govern estatal la concessió d'un crèdit més alt (23,6 milions). 
El govern municipal es planteja el repte que, en el termini d'un any, es pugui passar de 86,2 milions de deute 
viu a tan sols 17. Per fer -ho possible, l 'Ajuntamentl ha decidit limitar les noves  inversions fins que no hi hagi
recursos propis, i  red uir la despesa c orrent renegoci ant i tornant a treure a concurs tots  els contrac tes de 
serveis municipals. El govern es compromet també a no elevar més el tipus impositiu de l'IBI. 

Tàrrega 

L'Ajuntament reduirà de 230.000 euros el capítol  de personal, i no renovarà contractes temporals, redistribuirà 
funcions i racionalitzarà les hores extres, retribuint només les considerades excepcionals. També es revisen a 
la ba ixa contractes de servei s, i alguns se supri miran, i es  generarà un estalvi  de 75.000 euros. Tàrrega té
3.084 factures pendents, que sumen 5 milions d'euros. 

Lleida 

El ple de  la Paer ia va aprovar ahi r el pla d'ajus t gràcies a la maj oria absoluta del  P SC, però amb les 
abstencions de CiU i el PP, que, tot i voler que es pagui amb agilitat els proveïdors, als quals se'ls deu 18,7 
milions, no van esc atimar crítiques al govern pel que consi deren una mala gesti ó i un exc és d'endeutament
que ara es v eurà augmentat i  suposa que només en interessos caldrà pagar el 2012 milions d'euros. Entre 
altres aspectes el pla preveu la contenció de la despesa, no cobrir baixes, augmentar impostos segons l'IPC i 
evitar l'endeutament. 

Aquesta informació ha estat elaborada per 
Jordi Alemany, Elena Ferran, Rosa Mari a B ravo, Maria Teresa Márquez, Paula M ercadé, Lourdes Moreso,
Azahara Palomares, Ricard Palou i Joan Tort. 
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