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ACTA DE PLE DE 30 DE MARÇ DE 2012
A Gironella, quan són les 09:00 hores, prèvia convocatòria a l’efecte i per tal de
celebrar sessió extraordinària 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
Joan Manuel Pla Casas
Josep M. Castellà Antich
M. Àngels Sallés Perarnau
Martí Santamaria Masforroll
Sílvia Giner Joaquin
Mònica Flores Morales
Casimir Moneny Sánchez
Aleyois Guerrero Sánchez
Joan Pujols Calveras
Excusa l’assistència:
Joan Torra Sellarés
tractant-se seguidament el següent ordre del dia:
.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA D’AJUST – RDL 4/2012 DE
L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA.

.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA D’AJUST – RDL 4/2012 DE
L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA.
Atès que s’ha elaborat per part d’aquest Ajuntament el Pla d’Ajust segons les
directrius del RDL 4/2012.
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció número 4/2012.
Vista la memòria que detalla les mesures d’ajust.
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Examinada la documentació que obra en l’expedient i de conformitat amb
l’article 7 del RDL 4/2012 per el qual es determinen les obligacions d’informació
i procediments necessaris per establir un mecanisme de financiació per el
pagament als proveïdors de les Entitats Locals i la disposició addicional tercera
del RDL 7/2012 pel que es crea el Fons per a la financiació dels pagaments a
proveïdors.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar el Pla d’Ajust, qual contingut compleix amb els requisits que
estipula l’article 7 del RDL 4/2012.
2n.- Traslladar el present Pla d’Ajust a l’òrgan competent del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques per via telemàtica i amb signatura
electrònica.
3r.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en dret
sigui possible per l’execució dels presents acords.
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri.
Explica el Sr. David Font que es porta a aprovació un Pla d’Ajust com a
continuació de l’enviament de les factures pendents de pagar a 31 de
desembre per un import de 820.496 €. El que s’ha elaborat és un Pla a 10 anys
vista, seguint els models facilitats per Diputació i el Ministeri. En ell es preveuen
una sèrie de mesures i ajustos tant en el capítol d’ingressos com en el de
despeses, i també preveu l’amortització d’aquest crèdit per pagar proveïdors,
que la petició inicial és de 820.000 €, però que potser que sigui d’un import més
inferior, en funció dels diners que ens arribin fins la data de la signatura. Per
això es preveu que a l’any 2012, 440.000 € quedin amortitzats a través del Pla
extraordinari de Diputació. I amb altres ingressos, també es preveu
amortitzacions anticipades i per tant es preveu retornar-lo en 6 anys. Com a
mesures genèriques s’ha previst un increment dels impostos d’una mitjana
similar al que podia ser l’IPC a 10 anys vista (2%), i amb un increment de la
despesa d’un 2%, amb ajustos anuals que detalla el Pla. Tant sols el nou Pla
preveu un nou crèdit, destinat a la construcció de la biblioteca per a l’any 2014,
però que depèn de l’evolució d’aquesta obra concreta. Tot això permet reduir
progressivament el pagament a proveïdors de 114 a 45 dies.
El Sr. Casimir Moneny, abans de debatre el punt de l’ordre del dia, i envers la
convocatòria de la Comissió Informativa, que, era en sessió ordinària, es va
rebre el 27 de març a les 13:57 hores, convocant-se per les 13:15 del dia 28. I
si és sessió ordinària considera que no han passat ni 24 hores, i per tant
considera que seria una extraordinària urgent. Per tant s’ha fet un comunicat
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amb molt poc temps d’antel.lació. Vol que consti en acta que no estan d’acord
amb el temps que s’ha donat de termini amb aquesta convocatòria i malgrat no
saber que diu la legislació, no vol demanar cap informe a la Secretària. Però el
que sí que creu és que ha estat desencertada aquesta convocatòria, i en el seu
moment ja faran les al·legacions oportunes al respecte.
Envers el punt de l’ordre del dia, el Sr. Casimir Moneny, diu que demanar
aquest crèdit a un interès del 5%, l’únic que suposa és un increment dels
impostos de Gironella, Si no recorda malament, es va informar que la
Generalitat devia 1.000.000 €. Ara en rebem 440.000, llavors aquests 440.000
es podrien destinar a pagar proveïdors. Llavors si encara ens queden per rebre
la resta de diners, no entén perquè es fa aquest crèdit. Repeteix que això l’únic
que suposa és un increment d’impostos pels Gironellencs. Una cosa curiosa al
Pla d’Ajust és el deute viu a l’1/1/2012. S’està parlant d’una quantitat de
2.127.027 €. Això, potser avui no és el tema de debat, però nosaltres
discrepem totalment d’això. En el seu moment demanarem les explicacions
detallades, ja que creu que en aquest deute viu hi falten els dèficits, crèdits no
comptabilitzats, operacions de tresoreria, etc.... Nosaltres diríem que el deute
és més del doble del que posa aquí. En tot cas, el temps ens ho dirà. Creu que
el que s’està fent és endeutar més a Gironella i això és una mala gestió
econòmica des de l’Alcaldia.
El Sr. Joan Pujols, diu que les gestions que es fan no es poden discutir massa
perquè cadascú pot gestionar de la manera que creu o que sap fer millor. Si
gestionem una cosa de manera equivocada, la cosa funcionarà malament. Si
només es fa diferent, no. El que s’ha de mirar és de no gastar més del que es
té. I en aquest cas veig que es gasta una mica més del que es té. I amb això
tindrem uns deutes i uns interessos.
El Sr. Casimir Moneny, diu, envers les mesures del Pla, que quan es fa la
descripció de les mesures d’ingressos, en l’IBI es diu que a l’any 2012 i
següents seran 30.000 € a l’any. Que el tipus pujarà el 1,16% (2012-2013) i
pujarà l’IBI 54.000 € a l’any. També hi ha la taxa dels serveis públics no
obligatoris per valor de 41.000 €. La nova aprovació d’ordenances pel 2013
pugen 13.000 €. Les mesures de control de recaptació també pugen en 1.000
€. I en canvi el sisè punt (creu el més important) de la revisió de la ponència
cadastral vigent es deixa per l’any 2014 i següents. Amb aquesta demora creu
que el Sr. Alcalde no té el valor suficient per aplicar aquesta mesura, que el
moment més òptim hagués estat a principis de legislatura, i potser a hores
d’ara no s’hauria de fer tot això. En quan a les mesures de contenció de la
despesa, li sorprèn la reducció de despesa en festes i similars per un valor de
152.000 € a l’any des del 2012 i següents. Ja es veurà si això serà així. El què
li fa gràcia és la renúncia del sou d’Alcaldia que puja 30.000 €/any. Li diu a
l’Alcalde que no pot tenir dos sous i li demana si actualment té dos sous.
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Li respon negativament el Sr. David Font.
El Sr. Casimir Moneny, dubta que es compleixin les mesures en despeses i diu
que l’únic que es compliran són les mesures en ingressos.
El Sr. David Font, responent a aquestes manifestacions diu que l’únic que es fa
és complir amb una Ordre de Madrid que ens marca uns terminis per fer front a
les despeses amb els proveïdors. Reitera que tot i demanar un crèdit inicial de
820.000 €, quan es cobrin els diners de la Generalitat i Diputació, aquests es
destinaran a amortitzar el crèdit. Per això es preveu que quedi amortitzat en un
període més curt de temps. I malgrat que si que hi ha un cost dels interessos,
servirà per posar-se al dia i evitar que torni a passar en un futur sempre que
tothom compleixi amb les seves obligacions (contribuents liquidant els impostos
i les Administracions pagant quan els hi toca). A nivell de la resta de mesures,
dir que algunes d’elles ja s’ha aplicat, unes altres són impulsades per
l’Ajuntament i d’altres imposades per Madrid (IBI). Respecte de les mesures
municipals, ja es va informar en el Ple de les Ordenances que paulatinament es
volia anar reduint el dèficit en els serveis no obligatoris (incrementant
recaptació i reduint despesa). Respecte la revisió cadastral, la petició està feta
des del mes d’octubre del 2011 i ens van dir que seria aplicable a partir del
2014. No ens ha tremolat el pols com durant 20 anys a altres persones els hi va
tremolar. I s’inicia una revisió cadastral perquè es creu que és de justícia que
s’equipari la recaptació en termes d’IBI a tots els contribuents del municipi, tant
als que estan pagant quantitats molt elevades que no els hi corresponen com
els que paguen quantitats molt baixes. Respecte a la mesura de la retribució
d’Alcaldia, es contempla perquè per a l’any 2012 aquesta despesa ja estava
comptada i per tant és una mesura d’ajust a la despesa per a l’any 2012 i com
a mínim fins al 2015. D’altra banda, no es quedaria amb el quadre resum de les
mesures, sinó que aniria a l’anàlisi. En aquest explica que la reducció
esmentada pel Sr. Casimir Moneny és en festes, manteniment de via pública,
eliminació de línies telefòniques i control de compres, exhaustiu.
Diu el Sr. Casimir Moneny que l’únic que veu és que Gironella té un Pla de
sanejament. I a part d’aquest Pla que puja molts diners, s’està fent un altre que
ens suposarà molts més interessos pel poble de Gironella. I llavors en la
propera legislatura, el proper Alcalde es trobarà que hi haurà el Pla de
sanejament, aquest increment d’interessos del crèdit que es fa amb aquest Pla
d’Ajust i la situació de Gironella no serà la millor.
Li diu el Sr. David Font que el Pla de sanejament ja no està vigent. Demana a
la Secretària que confirmi la informació, dient-li aquesta que és correcte.
Li diu el Sr. Casimir Moneny però que el deute s’arrossega i que com a mínim
és el doble dels 2.000.000 € esmentats abans.
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El Sr. David Font demana que aquesta manifestació de deute per part del Grup
PSC consti en acta, als efectes de poder-ho debatre en el seu moment.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
8 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U.
2 vots en contra dels membres presents del Grup Municipal de P.S.C.
1 vot a favor del membre present del Grup Municipal d’E.R.C.
I no havent-hi més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió
a les 9:19 hores , de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta.

