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ACTA DE PLE DE 21 DE DESEMBRE DE 2015
A Gironella, quan són les 21:00 hores, prèvia convocatòria a l’efecte i per tal de
celebrar sessió ordinària de Ple, reuneixen a la Casa consistorial sota la
presidència del Sr. Alcalde, David Font Simon, amb l’assistència la secretària
de la corporació, Montserrat Morera Camprubí, els regidors membres que a
continuació s’especifiquen, tractant-se seguidament el següent ordre del dia:
Membres assistents:
Sílvia Corbera Torrentbó
M. Àngels Sallés Perarnau
Josep M. Castellà Antich
Mònica Flores Morales
Roger Ballús Nuñez
Lluís Vall Carrillo
David Saborido Gonzalez
Albert Xoy Serra
Marc Rojas Saña
Joana Pons Soto

tractant-se seguidament el següent ordre del dia:
01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
02.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
03.- RATIFICACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EN SESSIÓ DE DATA 26 D’OCTUBRE DE 2015.
04.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
QUE HA DE REGIR L’ANY 2016.
05.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA PER LA MILLORA I POSADA AL DIA DE LES INSTAL.LACIONS
PÚBLIQUES AL POLÍGON CAMP DELS PALS (POLÍGON SUD).
06.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA
SOBRE
L’ELABORACIÓ
DE
PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS.
07.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA SOBRE ELS ATACS DEL GOVERN DE L’ESTAT A LA
NORMATIVA CATALANA SOBRE POBRESA ENERGÈTICA.
08.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA DE REBUIG A L’ACORD COMERCIAL “D’ASSOCIACIÓ
TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ” ENTRE LA UNIÓ
EUROPEA I ELS ESTATS UNITS.
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09.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ “GARANTIA
+55”, PROPOSTA IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA.
10.- PRECS I PREGUNTES.
01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es procedeix a la votació de l’Acta del Ple Ordinari de data 2 de novembre de
2015, a mà alçada, el resultat de la qual és el següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT.
02.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia del número 98/2015 fins el número
113/2015.
03.- RATIFICACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EN SESSIÓ DE DATA 26 D’OCTUBRE DE 2015.
Atès que el termini per sol.licitar la devolució del saldo deudor de la liquidació
definitiva de l’exercici 2013 finalitzava el 30 d’octubre de 2015.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 26
d’octubre de 2015, que literalment es com segueix:
“.- SOL.LICITUD DEVOLUCIÓ SALDO DEUDOR DE LA LIQUIDACIÓ
DEFINITIVA DE L’EXERCICI 2013 DE PARTICIPACIÓ DELS MUNICIPIS EN
TRIBUTS DE L’ESTAT.
Atès que la liquidació definitiva de l’exercici 2013 de la participació dels
municipis en tributs de l’Estat és negativa en un import de 162.081,39 €.
Vista la Disposició Adicional 10a. del RD-Llei 17/2014 segons la qual es pot
reintegrar aquest import a partir de l’entrega a compte corresponent al mes de
gener de 2016 i a raó de 1/120 de l’import de la liquidació definitiva de l’exercici
2013.
S’ACORDA:
1r.- Sol.licitar la devolució del saldo deudor de la liquidació definitiva de
l’exercici 2013 en un plaç de 10 anys.
2n.- Ratificar el present acord en el primer Ple que es celebri.
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3r.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament per a la realització dels presents
acords.
S’APROVA PER UNANIMITAT.”.
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT.
04.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
QUE HA DE REGIR L’ANY 2016.
Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici
econòmic 2016 així com les seves bases d’execució i la plantilla de personal
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb l’establert en els
articles 168 i 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 18 del Reial
decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI
de la Llei 39/1988.
Vist i conegut el contingut de l’ informe de Secretaria – Intervenció número
21/2014 envers el pressupost; i l’informe de Secretaria – Intervenció numero
22/2014 de l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Gironella
per a l’exercici econòmic 2016, juntament amb les seves bases d’execució, el
resum per capítols del qual és el següent:
ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Despeses de personal .............................
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis .....
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres ..............................
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents ..........................
CAPÍTOL 5: Fons de Contingència ..............................

1.196.420,00 €
2.039.000,00 €
107.100,00 €
85.500,00 €
18.600,00 €

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals ....................................... 2.011.000,00 €
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital .........................
0,00 €
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B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers .......................................
CAPÍTOL 9: Passius Financers ....................................

0,00 €
306.000,00 €

TOTAL .......................................................................... 5.763.620,00 €
ESTAT D’INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Impostos Directes ................................... 1.525.900,00 €
CAPÍTOL 2: Impost Indirectes ....................................
30.000,00 €
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos....
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents ..........................
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials .............................

1.095.060,00 €
1.274.100,00 €
8.200,00 €

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Alienació d’Inversions Reals ....................
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital .........................

0,00 €
1.000.000,00 €

B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers .......................................
CAPÍTOL 9: Passius Financers ....................................

0,00 €
830.360,00 €

TOTAL ..........................................................................

5.763.620,00 €

Segon.- Aprovar l’informe de Secretaria-intervenció d’avaluació del compliment
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Tercer.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els
llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
Quart.- Exposar al públic el pressupost general per al 2016, les bases
d’execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies,
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a efectes de la presentació de reclamacions
pels interessats.
Cinquè.- Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es
presenti cap reclamació.
Sisè.- Trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat, així com a la Generalitat de
Catalunya.
Setè.- Facultar al Sr. Alcalde–President per a subscriure i firmar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.
No obstant el Ple en superior criteri resoldrà.
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El Sr. David Font informa que el pressupost es segueix regint pel principi de
prudència. Els canvis més significatius venen per el capítol d’inversions
(2.011.000 €). També per una major dotació de diners a les àrees d’atenció a
les persones, ensenyament, cultura i personal per dos motius; un perquè hi ha
nova dotació de places i la previsió de l’aplicació del nou conveni que s’està
negociant. D’altra banda es redueixen les dotacions de retorn de préstecs
ateses les situacions dels mercats; i es redueix el fons de contingència d’acord
amb la seva regulació legal. Paral.lelament i en base a les propostes que va fer
el grup municipal d’ERC s’incorporen:
-

Tota reducció de licitació de l’aplicació mòbil de Gironella (sempre i quan
la xifra no sigui molt elevada) es destinarà a pessebre vivent.
Tanca exterior de l’escorxador: s’incorpora com a despesa de
manteniment.

No s’accepten les propostes de plans d’ocupació perquè des de l’Ajuntament
es prefereix fer una actuació més directa a les persones que estan en situació
d’atur i en risc d’exclusió social.
A nivell d’inversions proposades per ERC:
-

Caldera biomasa a la zona esportiva: Es té un projecte de calefacció al
pavelló esportiu que suma més de 200.000 € i per tant s’ha de valorar si
en un futur es pot fer una doble instal.lació que encara no està valorada.

-

Pista esportiva a Cap del Pla: Es proposarà fer una consulta als veïns i
si és el cas, s’incorporaria a finals del 2016 o es pressupostaria a l’any
2017.

-

Teatre Viladomiu Nou: Si surten subvencions concretes que ens hi
poguem acollir, es farà.

-

Millores a les zones industrials: Ja existeix una inversió en enllumenat,
senyalística, reciclatge, residus i asfaltat de carrers. Per tant queden
incorporades al pressupost.

-

Dipòsit de vehicles darrera a Sant Tomàs d’Aquino: No es veu aquesta
actuació.

-

Canvi d’enllumenat: Ja hi ha acord.

El Sr. Marc Rojas diu que, després d’haver comentat el pressupost i revisar les
partides, van observar que la part del 2015 que es volia augmentar o
pressupostar ja es contemplava en el pressupost del 2016 de la forma que es
volia proposar com és l’augment de despesa en serveis socials, Sad, etc...
Respecte les inversions s’accepta la tanca i l’aplicació. Però no estem d’acord
amb les inversions de la coberta de l’estació depuradora. Demana si es podria
incloure aquí alguna consulta perquè els veïns decideixin.
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Diu el Sr. David Font envers la coberta, que tan sols hi ha la dotació
pressupostària. A dia d’avui no hi ha cap memòria ni projecte. El que es pot fer
és que quan es tingui la memòria explicar-la. Els diners a destinar son els
consignats. Qualsevol proposta que encaixi en aquest pressupost es pot
estudiar. Ara bé, inversions que dupliquin o tripliquin la dotació prevista, no es
contemplaran. La finalitat és sol.lucionar uns problemes que ens han dit els
veïns. Es té una proposta de memòria valorada que es va retocant, i quan la
tinguem sobre la taula se’n pot parlar. Però no es preveu destinar més recursos
dels inicialment consignats (68.000 €).
El Sr. Marc Rojas, envers els crèdits pressupostats (enllumenat) demana que
siguin crèdits amb interès zero o molt baix.
El Sr. David Font diu que la petició es fa a l’IDAE, que en principi és a interès
zero.
El Sr. Marc Rojas demana com a última petició que aquestes incorporacions
que s’han fet de les nostres propostes es faci una nota de premsa conjunta.
El Sr. David Font diu que es farà la nota dient que el pressupost queda aprovat
amb la incorporació de les modificacions exposades.
Respecte la coberta de l’estació depuradora, el Sr. Marc Rojas demana si la
partida de participació ciutadana es pot vincular i si els veïns volen una coberta
plana, es pugui destinar a l’actuació.
El Sr. David Font diu que aquesta partida surt del compromís del pla
d’inversions del programa electoral de destinar 400.000 € a asfaltar carrers. I es
destinen a què els veïns puguin decidir on volen que es faci la millora de
carrers.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT.
El Sr. David Font agraeix el vot favorable del grup municipal d’ERC.
05.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA PER LA MILLORA I POSADA AL DIA DE LES INSTAL.LACIONS
PÚBLIQUES AL POLÍGON CAMP DELS PALS (POLÍGON SUD).
Atès que Esquerra Republicana manté el compromís amb l’empresariat per la
millora i manteniment dels diferents espais econòmics i industrials de la vila.
Atès que el deteriorament d’aquest espai es va veure molt malmès per l’ús de
maquinària pesada durant les obres de desdoblament de l’eix del Llobregat C16.
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Atès que no hi ha cap tipus de senyalització de l’espai industrial en cap de les
seves interseccions.
Atès que no es disposa de contenidors pel reciclatge en tot l’espai industrial.
Atès que les empreses que hi tenen les seves instal·lacions han condicionat el
voral est assumint la totalitat del seu cost.
Atès que l’espai industrial es troba a l’entrada sud de la vila i és el primer
impacte visual que rep tot visitant i vilatà.
Atès que les actuacions properament explicades són una millora pel teixit
industrial, pel creixement econòmic i de recolzament a les empreses
instaurades al polígon.
Per tots els motius exposats anteriorment, elevem al Ple els següents
ACORDS
PRIMER Que l’ajuntament asfalti i gestioni amb les diferents empreses el
millor moment per procedir a l’asfaltatge i, així, entorpir en menor mesura
possible el correcte funcionament de les mateixes.
SEGON Que l’ajuntament procedeixi a la deguda senyalització en les seves
dues interseccions.
TERCER Que l’ajuntament procedeixi a la inclusió de contenidors pel
reciclatge en el punt on es troben els contenidors de residus genèrics.
QUART Que l’ajuntament revisi i repari l’enllumenat públic incloent-hi
bombetes de baix consum del tipus led per garantir una correcta il·luminació de
l’entorn industrial.
No obstant això, el Ple resoldrà.
El Sr. Marc Rojas diu que tal i com tenen el compromís amb els industrials de
Gironella i sobretot perquè el Camp dels Pals representa la primera imatge de
Gironella quan s’entra per l’entrada SUD i que és un espai que està molt
malmès per les obres de la C-16, proposen aquestes actuacions.
Diu el Sr. David Font que el seu grup votarà a favor, fent aquestes
puntualitzacions:
-

3r. punt de l’exposició de motius: Diu que no hi ha cap tipus de
senyalització. Demana la rectificació perquè hi ha senyalització en una
de les seves interseccions. Per tant només en falta 1.

-

Les empreses van haver de fer el voral – Est perquè és privat. I com a
privat s’han hagut de fer càrrec del seu manteniment.
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-

En els acords: Respecte a l’asfaltatge, s’incorpora en el procés
participatiu. S’instal.larà l’altre senyal. Es demanarà al Consell Comarcal
el tema dels contenidors. I el tema de l’enllumenat s’incorporarà en el
Pla de renovació de l’enllumenat.

El Sr. Marc Rojas diu que no hi ha cap problema a incorporar aquestes
modificacions, quedant la moció:
“05.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA PER LA MILLORA I POSADA AL DIA DE LES INSTAL.LACIONS
PÚBLIQUES AL POLÍGON CAMP DELS PALS (POLÍGON SUD).
Atès que Esquerra Republicana manté el compromís amb l’empresariat per la
millora i manteniment dels diferents espais econòmics i industrials de la vila.
Atès que el deteriorament d’aquest espai es va veure molt malmès per l’ús de
maquinària pesada durant les obres de desdoblament de l’eix del Llobregat C16.
Atès que no hi ha cap tipus de senyalització de l’espai industrial en cap de les
seves interseccions.
Atès que no es disposa de contenidors pel reciclatge en tot l’espai industrial.
Atès que les empreses que hi tenen les seves instal·lacions han condicionat el
voral est assumint la totalitat del seu cost.
Atès que l’espai industrial es troba a l’entrada sud de la vila i és el primer
impacte visual que rep tot visitant i vilatà.
Atès que les actuacions properament explicades són una millora pel teixit
industrial, pel creixement econòmic i de recolzament a les empreses
instaurades al polígon.
Per tots els motius exposats anteriorment, elevem al Ple els següents
ACORDS
PRIMER Que l’ajuntament asfalti i gestioni amb les diferents empreses el
millor moment per procedir a l’asfaltatge i, així, entorpir en menor mesura
possible el correcte funcionament de les mateixes.
SEGON Que l’ajuntament procedeixi a la deguda senyalització en la
intersecció que manca senyalitzar.
TERCER Que l’ajuntament procedeixi a la inclusió de contenidors pel
reciclatge en el punt on es troben els contenidors de residus genèrics.
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QUART Que l’ajuntament revisi i repari l’enllumenat públic incloent-hi
bombetes de baix consum del tipus led per garantir una correcta il·luminació de
l’entorn industrial.
No obstant això, el Ple resoldrà.”.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT.
06.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA
SOBRE
L’ELABORACIÓ
DE
PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS.
Els pressupostos participats són mecanismes que permeten que els ciutadans i
les ciutadanes, individualment o representats a través d’entitats, decideixin de
manera directa a què es destinen els diners públics o, fins i tot, com es
recullen. L’objectiu és fomentar la transparència en la gestió de Govern i a la
vegada la corresponsabilització de la ciutadania en la presa de decisions.
L’experiència més reconeguda és la de Porto Alegre, que ja s’ha convertit en
un símbol de la nova democràcia, sobretot gràcies al Fòrum Social Mundial,
que hi va néixer. Abans i després de Porto Alegre, hi ha un camí que va
començar en petits municipis brasilers i que, més tard, va travessar l’oceà
Atlàntic. A Catalunya també hi ha municipis que ja ho han implementat, alguns
d’ells de manera anual.
Els pressupostos participatius representen una manera directa d’incidir en un
dels aspectes cabdals de l’acció política: el repartiment i la gestió dels diners
públics. És, doncs, una via per condicionar la que possiblement és la màxima
expressió de l’autonomia municipal i de la voluntat política d’un Ajuntament: els
pressupostos municipals.
Cal que el model de pressupostos participatius compleixin amb els següents
requisits:
a) Ha de ser model estable pressupostàriament, és a dir, que assigni un
percentatge mínim dels pressupostos municipals anuals a la participació
directa de la ciutadania.
b) Ha de ser model vinculant, on clarament s’assumeixi que les
decisions preses a través dels pressupostos participatius seran
necessàriament assumides per l’Ajuntament.
c) Ha de ser model de participació integral, que incorpori tant els òrgans
de participació municipal, com les entitats, com també persones a títol
individual.
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d) Ha de ser un model amb una calendarització clara i que permeti una
participació eficaç i clara.
Per tots els motius exposats anteriorment, elevem al Ple els següents
ACORDS
PRIMER Que l’Ajuntament de Gironella creï un reglament per a l’elaboració del
pressupost participatiu. Un reglament que estableixi la mesura, els objectius i
les àrees en les quals es podrà incidir i que pugui ser d’aplicació ja pels propers
pressupostos del 2017.
SEGON Que aquest reglament s’elabori conjuntament amb els diferents grups
municipals d’aquest consistori.
TERCER Que l’Ajuntament de Gironella destini en el pressupost 2016 una
partida pressupostària pels projectes que sorgeixin del procés de participació.
QUART Que s’elabori i executi un calendari d’aplicació d’aquest acord, amb
entrada en funcionament a partir de la seva aprovació.
CINQUÈ Que en el cas que aquest esmentat reglament ja existeixi, fer-lo
arribar als altres grups municipals per tal de revisar-lo i aportar-hi modificacions
en cas que sigui necessari.
No obstant això, el Ple resoldrà.
La Sra. Joana Pons diu que el propòsit d’aquesta moció és que els veïns
puguin participar de les decisions del municipi a través de les inversions.
El Sr. Roger Ballús diu que el grup votarà a favor perquè s’està d’acord amb
l’exposició de motius, però fa una rectificació en els acords:
1r. Punt: D’acord amb el reglament, però els pressupostos participatius seran
per l’any 2017.
2n. Punt: sí.
3r. Punt: Destinar a l’any 2016. I com que no s’ha redactat, de moment cap
reglament, no es pot fer arribar.
Demana el Sr. Marc Rojas que per al 2017 ja es contemplés un procés
participatiu en el tema d’inversions.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT.
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07.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA SOBRE ELS ATACS DEL GOVERN DE L’ESTAT A LA
NORMATIVA CATALANA SOBRE POBRESA ENERGÈTICA.
La Secretària-Interventora, Montserrat Morera, adverteix que el 8 d’octubre el
Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat i que
les normes estan suspeses. Per tant, d’acord amb la modificació de la llei
Orgànica del Tribunal Constitucional, llei 15/2015 de 16 d’octubre, totes les
autoritats i empleats públics estan obligats a l’acompliment del que resolgui el
Tribunal Constitucional. Per tant tots els actes que vagin vinculats o relacionats
a una normativa que està suspesa no es poden portar a terme.
El 23 de desembre de 2013 s’aprovà el Decret-llei 6/2013, pel qual es modifica
la Llei 22/2010 de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya incloent:
a) Definició de pobresa energètica (nova lletra v a l’article 111-2).
b) Protocol a seguir en cas de talls de subministrament d’electricitat o gas
(afegir 3 punts a l’art. 252-4).
Aquesta llei impedia els talls de novembre a març i negociar el deute acumulat.
El govern de l’Estat va emetre recurs d’inconstitucionalitat la qual cosa
suposà la suspensió de la vigència i aplicació de la normativa.
El Govern de la Generalitat aprova la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de
modificació de la llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya
En aquesta llei:
-

L’art. 3 defineix que és pobresa energètica i persones en situació de
vulnerabilitat.

-

L’article 17 especifica el procediment
subministrament d’aigua, energia i gas .

-

L’art. 18 inclou un telèfon d’informació gratuït per als serveis bàsics en
les factures.

-

La disposició addicional primera, crea el Fons d’atenció solidària de
subministraments bàsics per tal que les unitats familiars que no poden
complir els compromisos de pagament dels serveis de subministrament
d’aigua, electricitat o gas.

-

Inclou una disposició derogatòria sobre el Decret Llei 6-2013 raó per la
qual el Tribunal constitucional (TC) va acorda no pronunciar-se sobre
la constitucionalitat de l’esmentat Decret.

per

evitar

els

talls

de

A instàncies de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH), l’Aliança per
la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori pels drets econòmics, socials i
culturals (Observatori DESC) el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en
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l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica provinent d’una ILP promoguda
per aquestes entitats. Aquesta llei és vigent des del 6 d’agost.
En aquesta Llei s’inclou l’article 6. Mesures per evitar la pobresa energètica
1.- Les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als
subministraments bàsics d’aigua, gas i electricitat.
2.- S’ha d’establir la comunicació als Serveis Socials i la seva intervenció
prèviament a la concessió d’ajuts per evitar els talls de subministraments
3.- Les administracions públiques han d’establir acords amb les
companyies de subministrament per garantir que concedeixin ajuts a
fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums
mínims.
4.- Abans d’un tall de subministrament cal l’informe dels serveis socials
municipals i s’ha de garantir el subministrament i l’aplicació dels ajuts
necessaris del punt 3.
5.- L’empresa ha d’informar d’acord amb l’art 17 de la Llei 22/2010
Ha estat aquest mateix mes d’octubre que el TC ha admès a tràmit el recurs
d’inconstitucionalitat emès pel govern de l’estat sobre els articles de la Llei
20/2014 relacionats amb la pobresa energètica, en concret pel que ens afecta
els articles 3, 17 i 18,2i disposa de 5 mesos per estudiar el recurs.
En relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l’Estat ha comunicat a
la Generalitat que considera discutible la constitucionalitat d’algun dels seus
articles i per aquest motiu demana una comissió bilateral Estat-Generalitat de
tal manera que s’allarga el termini per presentar recurs davant el Tribunal
Constitucional del 6 de novembre al 5 de maig de 2015. Durant aquest termini,
doncs, la llei serà vigent.
El grup municipal d’ERC , davant la gravetat que suposa aquest nou intent del
govern de l’Estat de derogar legislació que garanteix els serveis bàsics a les
persones en situació de pobresa energètica tot just en aquest període de l’any
presenta aquesta MOCIÓ i demanem que es debatin i passin a aprovació del
Ple de la Corporació municipal els següents punts:
PRIMER L'Ajuntament de Gironella rebutja enèrgicament l'actitud del govern
de l'estat espanyol en allò que fa referència a recórrer al TC qualsevol resolució
que la Generalitat de Catalunya porta endavant per pal·liar la pobresa
energètica.
SEGON Instar el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de
suport a les persones que es troben en situació d'emergència en l'àmbit de
l'habitatge i la pobresa energètica.
TERCER Donarà compliment a l’article 6.3 de la vigent Llei 24/2015, de 29 de
juliol, en allò que fa referència a l’establiment d’acords amb les companyies de
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subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin
descomptes molt notables en el cost dels consums mínims a càrrec del benefici
que aquestes empreses obtenen amb la prestació d’aquests serveis.
QUART Traslladarà aquest acord al Govern de l'Estat i al de la Generalitat de
Catalunya per al seu coneixement i efectes.
No obstant això, el Ple resoldrà.
El Sr. Albert Xoy diu que és una moció de donar suport a una llei que va
aprovar el Parlament de Catalunya, que és una llei que ha estat redactada amb
l’entitat “Plataforma d’afectats per l’hipoteca”, “Aliança per la pobresa
energètica” i “L’observatori pels drets econòmics, socials i culturals”.
Diu el Sr. David Font que el seu grup està d’acord amb la iniciativa i amb la
moció. De fet des de l’Ajuntament ja es donen ajuts per a subministraments
elèctrics, independentment de l’existència o no d’aquesta llei. Proposa
modificar l’acord tercer en aquests extrems:
-

Serà l’Ajuntament de Gironella qui garantirà a través dels seus serveis
socials evitar els talls de subministrament.

Per tant independentment del que acabi passant amb la llei, l’Ajuntament de
Gironella garanteix que no es produeixin els talls, sempre i quan l’usuari avisi
(s’estigui assabentat del proper tall).
El Sr. Albert Xoy accepta aquesta modificació.
“07.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA SOBRE ELS ATACS DEL GOVERN DE L’ESTAT A LA
NORMATIVA CATALANA SOBRE POBRESA ENERGÈTICA.
El 23 de desembre de 2013 s’aprovà el Decret-llei 6/2013, pel qual es modifica
la Llei 22/2010 de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya incloent:
c) Definició de pobresa energètica (nova lletra v a l’article 111-2).
d) Protocol a seguir en cas de talls de subministrament d’electricitat o gas
(afegir 3 punts a l’art. 252-4).
Aquesta llei impedia els talls de novembre a març i negociar el deute acumulat.
El govern de l’Estat va emetre recurs d’inconstitucionalitat la qual cosa
suposà la suspensió de la vigència i aplicació de la normativa.
El Govern de la Generalitat aprova la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de
modificació de la llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya
En aquesta llei:
-

L’art. 3 defineix que és pobresa energètica i persones en situació de
vulnerabilitat.
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-

L’article 17 especifica el procediment
subministrament d’aigua, energia i gas .

per

evitar

els

talls

de

-

L’art. 18 inclou un telèfon d’informació gratuït per als serveis bàsics en
les factures.

-

La disposició addicional primera, crea el Fons d’atenció solidària de
subministraments bàsics per tal que les unitats familiars que no poden
complir els compromisos de pagament dels serveis de subministrament
d’aigua, electricitat o gas.

-

Inclou una disposició derogatòria sobre el Decret Llei 6-2013 raó per la
qual el Tribunal constitucional (TC) va acorda no pronunciar-se sobre
la constitucionalitat de l’esmentat Decret.

A instàncies de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH), l’Aliança per
la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori pels drets econòmics, socials i
culturals (Observatori DESC) el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica provinent d’una ILP promoguda
per aquestes entitats. Aquesta llei és vigent des del 6 d’agost.
En aquesta Llei s’inclou l’article 6. Mesures per evitar la pobresa energètica
1.- Les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als
subministraments bàsics d’aigua, gas i electricitat.
2.- S’ha d’establir la comunicació als Serveis Socials i la seva intervenció
prèviament a la concessió d’ajuts per evitar els talls de subministraments
3.- Les administracions públiques han d’establir acords amb les
companyies de subministrament per garantir que concedeixin ajuts a
fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums
mínims.
4.- Abans d’un tall de subministrament cal l’informe dels serveis socials
municipals i s’ha de garantir el subministrament i l’aplicació dels ajuts
necessaris del punt 3.
5.- L’empresa ha d’informar d’acord amb l’art 17 de la Llei 22/2010
Ha estat aquest mateix mes d’octubre que el TC ha admès a tràmit el recurs
d’inconstitucionalitat emès pel govern de l’estat sobre els articles de la Llei
20/2014 relacionats amb la pobresa energètica, en concret pel que ens afecta
els articles 3, 17 i 18,2i disposa de 5 mesos per estudiar el recurs.
En relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l’Estat ha comunicat a
la Generalitat que considera discutible la constitucionalitat d’algun dels seus
articles i per aquest motiu demana una comissió bilateral Estat-Generalitat de
tal manera que s’allarga el termini per presentar recurs davant el Tribunal
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Constitucional del 6 de novembre al 5 de maig de 2015. Durant aquest termini,
doncs, la llei serà vigent.
El grup municipal d’ERC , davant la gravetat que suposa aquest nou intent del
govern de l’Estat de derogar legislació que garanteix els serveis bàsics a les
persones en situació de pobresa energètica tot just en aquest període de l’any
presenta aquesta MOCIÓ i demanem que es debatin i passin a aprovació del
Ple de la Corporació municipal els següents punts:
PRIMER L'Ajuntament de Gironella rebutja enèrgicament l'actitud del govern
de l'estat espanyol en allò que fa referència a recórrer al TC qualsevol resolució
que la Generalitat de Catalunya porta endavant per pal·liar la pobresa
energètica.
SEGON Instar el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de
suport a les persones que es troben en situació d'emergència en l'àmbit de
l'habitatge i la pobresa energètica.
TERCER Serà l’Ajuntament de Gironella qui garantirà a través dels seus ajuts
socials evitar els talls dels subministraments, sempre i quan l’usuari avisi
d’aquests.
QUART Traslladarà aquest acord al Govern de l'Estat i al de la Generalitat de
Catalunya per al seu coneixement i efectes.
No obstant això, el Ple resoldrà.”.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT.
08.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA DE REBUIG A L’ACORD COMERCIAL “D’ASSOCIACIÓ
TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ” ENTRE LA UNIÓ
EUROPEA I ELS ESTATS UNITS.
Atès que la Unió Europea i els Estats Units d’Amèrica estan negociant,
d'esquena a la ciutadania i els seus representants polítics, un acord ampli de
liberalització del comerç i inversions. L'Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió
[TTIP per a les seves sigles en anglès]. Aquest acord va molt més enllà del
comerç ja que tindrà un impacte ampli i irreversible en molts aspectes de la
nostra vida quotidiana. Especialment amb la salut, l’alimentació, el treball, la
seguretat dels productes, el medi ambient, els drets laborals i les polítiques de
privacitat.
Atesa la falta de transparència que esta caracteritzant les negociacions del
TTIP es una vulneració en el dret de tot ciutadà a saber el que s’està negociant
en el seu nom. En el mandat de negociació que el Consell de la UE va donar a
la Comissió encara esta classificat com a un document secret. Fins i tot els
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membres del Parlament Europeu, que exerceix un paper important en les
relacions comercials d'Europa ja que pot vetar els acords comercials, només
se'ls permet l’accés limitat als textos de negociació.
Atès que uns dels punts mes preocupants es la inclusió del mecanisme de
solució de controvèrsies inversora|estat que permetria als inversors estrangers
eludir els tribunals nacionals i presentar les seves queixes directament als
tribunals internacionals d'arbitratge. Es tracta d'un privilegi per a les empreses
mes poderoses injustificable entre dos subjectes polítics amb tribunals de
justícia desenvolupats i plenament operatius. Així si un tribunal d'arbitratge
conclou que les polítiques decidides democràticament podrien reduir els
guanys projectats d'un inversor, aquest mecanisme podria obligar a un govern
a pagar milers de milions en danys i perjudicis. Això limitaria la llibertat
democràtica per legislar sobre assumptes ambientals, de salut i financers, entre
d'altres.
Atès que aquest tipus de mecanismes ja existeixen en altres acords comercials
i els resultats han estat desastrosos. Sancions milionàries a Austràlia per la
seva legislació antitabac, sancions a Argentina per la seva política energètica, a
Eslovàquia per paralitzar privatitzacions d'hospitals... Exemples que demostren
que es un pseudo tribunal format per defensors dels interessos de les
empreses que les anteposa a les lleis i a la pròpia democràcia.
Atès el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una amplia
varietat de sectors es veuria encara mes afectada per l'establiment d'un Consell
de Cooperació Regulatòria (CCR) entre els EUA i la UE que permetria que
abans de elaborar la nova legislació representants d'empreses i dels governs
EUA i UE, puguin analitzar possibles impactes que aquesta legislació pugui
tenir en els seus negocis.
Atès que els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del
treball de l’Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció
sobre la llibertat sindical i el dret de negociació col∙lectiva.
>Atès que el TTIP significaria una reducció de les normes de la UE a partir de
l’aplicació de conceptes com el reconeixement mutu dels estàndards i altres
estratègies, podent tenir indirectament el mateix efecte encara que sense
canviar formalment cap reglament de la UE. Sobre la base del “reconeixement
mutu” les empres transnacionals podrien utilitzar les seves empreses
subsidiàries en l’altre continent per aprofitar els avantatges de les diferències
en la regulació. A la pràctica, s’anul∙laria de manera efectiva el dret de regular i
es fomentaria un dúmping des regulador sense precedents.
Atès que un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes europees
establertes per els serveis d’interès públic. Per exemple, facilitaria la
privatització dels serveis d’aigua o limitaria fortament les opcions per a
l’adjudicació de les licitacions públiques en funció criteris ecològics o socials.
Creiem que és un atac inacceptable a les clàusules socials i ambientals en la
contractació pública, la protecció de determinats sectors econòmics que són
essencials i la defensa de béns públics.
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Atès que la protecció de l’excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual
sigui un pilar de la identitat europea. No obstant això, el fet que no s’inclogui
l’excepció cultural en els esborranys del TTIP podria perjudicar seriosament la
indústria del cinema i la cultura en general, així com les llengües minoritàries
d’una manera especial.
Atès que coincidint amb les negociacions comercials recentment concloses del
Tractat de Lliure Comerç Canadà-UE (CETA), el TTIP promouria la carrera
mundial d’acords comercial bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha
estat una força impulsora de l’any 2005, soscavant el multilateralisme comercial.
De la mateix manera, EUA evita el multilateralisme allà on hagi estat desafiat i
ara vol formar un club exclusiu amb la UE. En el mig termini, això podria fins i
tot afeblir la posició de la UE al món. Podria suposar la formació de blocs
econòmics rivals, sotmetent els països més febles i mes pobres a normes en
les quals no han tingut cap manera d’influir, amenaçant a la cooperació mundial
i afeblint les iniciatives de reforma del sistema de comerç global per afrontar
millor els desafiaments globals comuns, especialment el canvi climàtic i la
protecció del medi ambient.
Atès que la firma d’aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la porta
del darrere que afectaria directament matèries tan sensibles com la salut, el
medi ambient o els serveis públics – entre ells els serveis que presta el món
local – amb una clara voluntat de privatitzar i laminar competències i capacitats
a les institucions públiques.
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa al Ple els següents
ACORDS:
PRIMER. Declarar aquest municipi de Gironella com a municipi contrari al TTIP
(Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i
Estats Units), defensant els serveis públics bàsics per la solidaritat i la
redistribució social.
SEGON. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a mostrar fortament
davant de la Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a l’actual text de
proposta d’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió
Europea i Estats Units.
TERCER. Instar al Govern del a Generalitat de Catalunya a enviar als grups
parlamentaris els diferents esborranys negociats en cada ronda i a celebrar un
ple monogràfic sobre el contingut de l’Associació Transatlàntica per al Comerç i
la Inversió i l’estat de les negociacions.
QUART. Traslladar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió
Europea, així com als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del
Congrés i el Senat i de l’Estat espanyol i del Parlament Europeu.
No obstant això, el Ple resoldrà en superior criteri.
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El Sr. Albert Xoy exposa i fa un resum del tractat del lliure comerç.
El Sr. David Font diu que és un tema del qual no es coneix el fons i no es veu
una aplicabilitat clara als autònoms del municipi. Demanant opinió a altres
Ajuntaments, s’arriba a la conclusió de què s’està d’acord en demanar més
transparència. Però sense saber els punts a favor que pot tenir en oportunitats
econòmiques, o els punts en contra en el risc de drets socials i laborals; i com
que no es veu clara l’aplicabilitat en l’àmbit local, la posició del seu grup serà
abstenció.
El Sr. Albert Xoy afegeix una petita dada de què a una empresa a Suècia,
l’Estat l’ha d’indemnitzar amb una suma elevada de diners a través d’aquests
tractats.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
8 abstencions dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U.
3 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal d’E.R.C.
09.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ “GARANTIA
+55”, PROPOSTA IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA.
Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la
població activa major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives
de recuperació d’una activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc
de treball, amb menys capacitat per a modificar les seves trajectòries laborals i
empentats a un retir avançat del mercat de treball, és essencial que hi hagi una
major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de protecció per
desocupació.
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més
vulnerable a caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total
d’atur de molt llarga durada, és evident que en poc temps gran part d’aquest
col·lectiu passaran d’un nivell de protecció contributiu a un d’assistencial, en el
millor dels casos, i deixaran de cotitzar a efectes d’una futura possible pensió
de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 55
anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització.
Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis
per desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit
en reduir la intensitat de la protecció elevant l’edat de les persones
beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55, passant a computar els
ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant el que
es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55 anys,
què és l’únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de cotització al
100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de la protecció
per desocupació en els majors de 55 anys.
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També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per
desocupació ha prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions
per desocupació, entenem que s’ha deixat sense protegir adequadament a les
persones majors de 55, i fins i tot de més de 45 anys, desatenent a tot un
col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o deixar-les als
marges dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de
jubilació per sota de mínims, fins i tot després de llargues carreres de
cotització.
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació
d’aquelles persones que són expulsades del mercat de treball en edats
pròximes a la jubilació, limitant les estratègies d’accés a una pensió de jubilació
més avantatjosa en funció de les trajectòries laborals personals i possibilitats
individuals.
Constatem que aquests fets afecten directament en les rendes actuals
d’aquest col·lectiu de persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues
familiars, acabant la seva vida activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi
de 426 euros mensuals. Però que també afecta als seus futurs drets de
jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en desocupació en un context
on s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui
o perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima per al
càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de
cotització que s’ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de
cotització, o perquè se’ls aplicarà coeficients reductors de pensió perquè
hauran d’anticipar les seves jubilacions.
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un
subsidi de més de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció
o algun altre ajut econòmic, o bé no cobren res, entenem que aquest col·lectiu
és molt més vulnerable a patir la pobresa i l’exclusió social.
Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment
important que es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema
de la Seguretat Social per tal que se’ls asseguri unes pensions dignes.
Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya,
anomenada <<Garantia +55>> i que significa:
1) Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys
que es trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15
anys i hagin exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Aquesta
prestació serà una proposta integral i que contempla:
a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent.
b. El manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de
cotització en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva
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2)
3)

4)
5)

per desocupació durant la percepció d’aquesta prestació, a efectes
del càlcul de les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i
supervivència i jubilació.
Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats
per la Carta Social Europea.
Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de
protecció. Cal simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i
cal fer-ho amb la col·laboració de l’administració central. En
conseqüència, abordar i millorar les inequitats de les prestacions, i
assegurar la compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres
rendes (salarials o no).
Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general
i, concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera
podrem millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones.
Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions
d’inserció i de formació amb continguts reals.

SEGON. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya,
a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya i a la UGT de Catalunya.
No obstant això, el Ple resoldrà.
El Sr. Albert Xoy fa l’exposició dient que els aturats de +55 anys tenen més
dificultats en trobar feina i també de modificar el seu perfil professional.
El Sr. David Font diu que el seu grup donarà suport a la moció. Respecte a
aquest col.lectiu, i sent conscients d’aquesta problemàtica s’ha augmentat la
dotació als Plans d’Ocupació, essent un dels condicionants que les persones
de llarga durada d’atur tenen més puntuació, la qual s’incrementa amb +45
anys. Per tant s’està d’acord amb la moció si es té en compte que l’Ajuntament
ja realitza polítiques d’ocupació directa en atur de llarga durada i edat
avançada.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT.
10.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. David Font envers la proposta d’ERC de seguir els Plens en directe per
internet o xarxes socials, s’informa que a partir del gener els Plens amb audio
estaran penjats a la pàgina web municipal. A hora d’ara el tema del directe no
es té contemplat per factors econòmics i de personal.
D’altra banda el Sr. David Font fa entrega al grup d’ERC la documentació
sol.licitada consistent en els contracte de neteja, aigua i certificacions de la
biblioteca.
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El Sr. Marc Rojas diu que en Plens anteriors es va informar de l’incompliment
de la regla de la despesa. Demana si el tema s’ha resolt.
La Sra. Montserrat Morera, Secretària-Interventora, informa que l’incompliment
feia referència a la liquidació de l’any 2014. En l’execució del pressupost de
l’any 2015, en el seguiment del tercer trimestre es compleix la Regla de la
despesa (les ratios son positives), també el pressupost aprovat compleix tant la
regla de la despesa com la capacitat de finançament.
El Sr. Marc Rojas demana que, envers la bici elèctrica dels vigilants, al no ferse l’ús per ells, si es podria fer servir per altres col.lectius.
El Sr. David Font diu que legalment no, ja que és una cessió finalista. El que
s’ha d’intentar que al bon temps es faci servir més.
El Sr. Josep M. Castellà diu que la bici seria més operativa si la plantilla fos
més àmplia.

I no havent-hi més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió
a les 21:37 hores , de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta.

