
 

 
 
NOTA DE PREMSA   

 

Les mesures d'estalvi i de gestió permeten que Sant  Celoni estigui al dia en 
el pagament a proveïdors  

Tot i la situació financera de l’Ajuntament i a l’e ndeutament municipal, que ha 

crescut més del 50% en els darrers anys, l’alcalde Joan Castaño renova el 

compromís de pagament als proveïdors dins els límit s legals.  

L’any 2012 l’Ajuntament de Sant Celoni ha de fer front a una baixada d’ingressos propis, 

un descens de les transferències d’altres administracions, i als efectes de l’endeutament 

de l’Ajuntament produït en els darrers anys. Tal i com indica el regidor d’Economia, 

Manel Bueno, “cal tenir en compte que l’endeutament ha augmentat en més d’un 

50% de 2007 a 2010. I aquestes xifres tenen una tra ducció directa en la capacitat de 

despesa de l’Ajuntament i, per tant, també en el pr essupost: s’espera que la 

factura que haurà de pagar el consistori el 2012 en  concepte d’amortitzacions de 

crèdit augmenti un 68% respecte al que es va pagar el 2010”.  

Però a més, assenyala l’alcalde Joan Castaño, els ajuntaments s’enfronten a una 

dificultat més que, en aquest cas, prové d’altres administracions públiques: les despeses 

pendents d’abonar per part d’altres administracions que l’Ajuntament ha d’avançar. En 

aquest aspecte, Joan Castaño ha aportat les dades de les factures pendents d’abonar 

per part de la Generalitat de Catalunya, que data actual, sumen 1.674.786,28 d’euros, és 

a dir, “al voltant del 10% del pressupost municipal, una qu antitat molt notòria ”. Unes 

despeses que “en alguns casos en pot arribar comprometre la liquiditat” 

Corresponsabilitat en la reducció de la despesa 

Per evitar “tensions de caixa” i falta de liquiditat a l’Ajuntament, l’equip de govern 

municipal ha dissenyat des de l’inici de la legislatura mesures d’estalvi en la gestió de 

totes les àrees municipals, avançant-se a l’aprovació d’uns pressupostos de 2012 

austers.  

En aquest marc de corresponsabilitat ha situat l’alcalde, l’aprovació de les taxes, en què 

s’ha fet un esforç de contenció: “en l’ordenança s’hi contempla una pujada del 3,2% 

en la majoria dels impostos i taxes municipals, d’a cord amb l’IPC, perquè hem 

volgut mantenir la qualitat dels serveis municipals  sense haver d’augmentar de 

forma desproporcionada les taxes i impostos a les f amílies treballadores ”. Una 

proposta d’ordenances fiscals que, com es va senyalar en la seva aprovació, suposaven 

un increment promig anual de 27 euros per família, és a dir, 2,25 euros al mes per llar.  



Prioritat: suport a les petites i mitjanes empreses   

L’impagament de factures per part de l’Administració, remarca l’alcalde, conduiria a 

“situacions dramàtiques ” que el govern municipal no acceptaria i per aquest motiu 

considera prioritari avançar com a Ajuntament aquests pagaments fins que es pugui: 

“donar suport a les petites i mitjanes empreses come nça per ser conscients de la 

importància que, per aquestes PIME, té rebre periòd icament el pagament per les 

seves obres o serveis. No demorar el pagament de fa ctures és una política molt 

eficaç de suport a les PIME, als autònoms, als boti guers... Els hem d’ajudar a tirar 

endavant els seus negocis, i aquesta n’és una de le s millors formes ”.  

 

Per això l’alcalde Joan Castaño, s’ha marcat com a objectiu des de l’inici del mandat 

l’estalvi, per tal de quadrar el pressupost de 2012, i la priorització en el pagament als 

proveïdors, assumint temporalment el deute que generen altres administracions en no 

complir amb els seus compromisos financers.  

 

Compliment del Decret Llei 4/2012 

Gràcies a aquesta política de contenció pressupostària i compromís en el pagament als 

proveïdors, l’Ajuntament de Sant Celoni no haurà de trametre al Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques una relació certificada on s’incloguin els deutes vençuts, 

líquids i exigibles  que es troben pendents de pagament i que hagin tingut entrada en el 

Registre administratiu de l’Ajuntament amb anterioritat a l’u de gener de 2012, tal i com 

estableix el Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 

d’informació i procediments necessaris per establir un  mecanisme de finançament pel 

pagament dels proveïdors de les entitats locals.  

Tal i com assenyala Joan Castaño, “l’Ajuntament de Sant Celoni no té pendent de 

pagament cap obligació anterior a l’any 2012 que ti ngui la consideració de 

vençuda, líquida i exigible, pel qual motiu no és n ecessària l’elaboració de cap Pla 

d’Ajust, ni tampoc té cap necessitat d’accedir a  l ’endeutament previst al Reial 

Decret Llei 4/2012 ”.  

Aquest mecanisme té l’objectiu de permetre la cancel·lació per entitats locals dels deutes 

pendents de pagament  generats amb anterioritat a l’1 de gener de 2012, mitjançant 

l’autorització d’un operació de crèdit específica amb aquesta finalitat. 

I això s’ha fet, remarca l’alcalde, “atenent els serveis bàsics a la ciutadania. Un bon  

exemple ha estat la retallada que la Generalitat ha  aplicat a serveis com l’Escoles 

Bressol i escoles de música, en què l’Ajuntament no  ha hagut de variar les quotes 

de les famílies a meitat de curs, cosa que altres a juntaments sí s’han vist obligats a 

fer”.   

 


