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ACTA DE PLE DE 2 DE DESEMBRE DE 2014
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
Martí Santamaria Masforroll
Sílvia Giner Joaquin
Mònica Flores Morales
Alfons Ballús Cots
Roger Ballús Núñez
Joan Torra Sellarés
Joan Pujols Calveras
Excusen l’assistència:
Casimir Moneny Sánchez
Aleyois Guerrero Sánchez
tractant-se seguidament el següent ordre del dia:
01.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ANTERIORS.
02.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
03.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL PER
A L’EXERCICI ECONÒMIC 2015.
04.- PRECS I PREGUNTES

01.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ANTERIORS.
Es procedeix a la votació de l’Acta del Ple Ordinari de data 7 d’octubre de 2014,
a mà alçada, el resultat de la qual és el següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT
Es procedeix a la votació de l’Acta del Ple Extraordinari de data 3 de novembre
de 2014, a mà alçada, el resultat de la qual és el següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT
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02.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia del número 83/2014 fins el número
95/2014.
03.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL PER
A L’EXERCICI ECONÒMIC 2015.
Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici
econòmic 2015 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
18/2014 envers el pressupost; i l’informe de Secretaria – Intervenció numero
19/2014 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 2015, 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 ..........................
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals .......................................
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital .........................
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers .......................................
CAPÍTOL 9: Passius Financers ....................................

1.198.176,00 €
1.965.590,00 €
114.500,00 €
58.500,00 €
229.934,00 €
0,00 €
0,00 €
322.000,00 €

TOTAL .......................................................................... 3.888.700,00 €
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ESTAT D’INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Impostos Directes ................................... 1.531.100,00 €
CAPÍTOL 2: Impost Indirectes ....................................
20.000,00 €
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos....
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents ..........................
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials .............................

1.072.760,00 €
1.256.640,00 €
8.200,00 €

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

0,00 €
0,00 €

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

0,00 €
0,00 €

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

3.888.700,00 €

Segon.- Aprovar l’informe de Secretaria-intervenció d’avaluació del compliment
de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria.
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 2015, 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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Obre el debat el Sr. David Font informant que la diferència envers l’any passat
és que ja no hi ha l’inversió de la biblioteca. La resta de partides no tenen
diferència significativa. En ingressos hi ha més consignació als impostos
directes resultat dels afloraments de contribuents que s’han fet i noves altes.
Analitzant les despeses el capítol 9 baixa fruit de què ja han finalitzat préstecs i
el capítol 6 disminueix, ja que com s’ha dit la biblioteca s’ha realitzat aquest any
2014. En les despeses ordinàries hi ha una petita variació que fa referència a
tasques de manteniment de la zona esportiva (circuit té aigua pavelló). La resta
de partides son com les d’anys anteriors; i pel que fa al capítol 6, es contempla
una inversió de 229.934 € destinada a millores d’edificis i via pública. Son
partides àmplies als efectes de què es pugui treballar d’aquí al maig i a partir
del maig sense haver de fer modificacions. S’acompleixen tots els criteris legals
i no es demana cap operació de crèdit, fet que comporta que l’endeutament es
vagi reduint.
El Sr. Joan Torra diu que aquest pressupost, com totes les coses, té una part
positiva i una negativa. Demana, envers les inversions, si hi ha alguna cosa
concreta prevista.
El Sr. David Font diu que a hores d’ara, no. A principis d’any els serveis tècnics
fan una valoració de l’estat dels carrers i envers aquesta es prioritza cap a un
asfaltat o un altre. A data d’avui no hi ha cap projecte aprovat, però si n’hi ha un
de l’última millora d’aigua prevista.
Entén el Sr. Joan Torra que l’import de 229.000 € estan destinats a
pavimentació i edificis i segons els projectes que es redactin s’anirà executant.
Li contesta el Sr. David Font afirmativament i que aquesta quantitat podrà
modificar-se en funció de l’incorporació de romanents de crèdit.
El Sr. Joan Torra, un cop aclarida la consignació de les inversions, diu que la
part positiva del pressupost és que és un pressupost que s’ha fet amb mesura i
més equilibrat que anys anteriors, sobre tot la part que es destina a
finançament (75% a amortitzacions, 25% a interessos). La part negativa és
que, a dia d’avui, el pressupost ha de ser més participatiu, i s’hauria d’haver
donat peu a la ciutadania (marcant pautes) a participar-hi, així com a tots els
grups municipals. Per això el vot del nostre grup serà en contra per poder-hi fer
les manifestacions oportunes, sobretot en el tema d’inversions per si es
considera oportú fer les modificacions proposades.
El Sr. Joan Pujols demana a què van destinats els 63.000 € de treballs tècnics.
Li diu el Sr. David Font que correspon als honoraris de la direcció de la
biblioteca i encàrrec d’altres projectes. Respecte a les manifestacions del Sr.
Joan Torra, diu que no es descarta la participació ciutadana (s’està treballant
en un reglament).
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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.
1 vot en contra del membre present del Grup Municipal de P.S.C.
1 vot a favor del membre present del Grup Municipal d’E.R.C.
04.- PRECS I PREGUNTES
Obre aquest punt el Sr. Joan Torra amb aquests precs i preguntes:
L’enllumenat de l’Avda. Catalunya té poca potència i, sobretot, els dies de pluja
hi ha problemes de visibilitat.
Diu el Sr. David Font que, en principi, la intensitat és igual en tota l’Avda. El que
s’ha fet és regular l’horari d’obertura i tancament. Malgrat això, a l’Avda. hi ha
un problema afegit que és que l’enllumenat queda tapat amb els arbres.
El Sr. Joan Torra, demana que es miri l’intensitat i a ser possible, si es pot fer,
que es reguli.
El Sr. Joan Pujols diu que la Plaça del cine, molts cops està a les fosques.
Li diu el Sr. David Font que en aquesta zona el cablejat és molt deficient i els
quadres son vells, el que fa que es cremin. S’ha sol.licitat a Diputació que facin
una auditoria de tot el cablejat. Quan es tingui, es planificarà amb l’enginyer les
actuacions a fer.
I no havent-hi més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió
a les 21:20 hores , de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta.

