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ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 30 DE MARÇ DE 2012
A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 10,00 hores del dia 30
de març de 2012, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària,
sota la Presidència de l'Il·lm. Alcalde-President, SR. FERRAN ESTRUCH I
TORRENTS, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:
SR. JOSEP TRISTANY I CLARET
SRA. M. ELENA XIXONS I CLOTET
SRA. AIDA MOLNER I PEJOAN
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SRA. CLOTI FARRÀS I COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS I PALAU
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
SR. JORDI CASAS I PONS
SR. DAVID RIVERA I GALERA
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora accidental de la
Corporació, Brígida Manau Vila.
El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del
dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es
relacionen:
1.- Pressa de possessió de la Sra. ROSA RUIZ PUBILL com a regidora
d’aquest Ajuntament.L’Alcalde exposa que s’inicia la sessió amb la pressa de possessió de la regidora
substituta del regidor Sr. Josep Maria Sala i Esteban que és la Sra. Rosa Ruiz
Pubill, del Grup Municipal de CiU.
A continuació el Sr. Alcalde demana a la Sra. Secretària si té la credencial de la
Sra. Rosa Ruiz Pubill, expedida per la Junta Electoral Central, La Sra. Secretaria
contesta que sí.
Seguidament, l’Alcalde demana a la Sra. Ruiz i a tots els assistents que es posin
dempeus, per tal de prendre possessió del càrrec de Regidora.
El Sr. Alcalde demana a la Sra. Ruiz:
“¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de
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Cardona, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució
com a norma fonamental de l’estat així com l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?.
- La Sra. Rosa Ruiz Pubill, contesta:
“Sí, ho juro”
Seguidament, l’Alcalde dóna l’enhorabona a la nova regidora i li desitja que una
molt bona feina al servei de tots els cardonins i cardonines. I convida a la nova
regidora a ocupar el seu lloc entre els seients del seu grup.

L’alcalde continua la sessió del Ple, amb els tretze Regidors presents, segons
l’ordre del dia següent:
2.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.2.1.- Donar compte de la relació certificada d’obligacions pendents
de pagament als contractistes elaborada i comunicada d’acord amb
el Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer.
L’alcalde dóna la paraula a la Secretària-Interventora perquè doni les
explicacions tècniques respecte a la relació certificada d’obligacions pendents de
pagament als contractistes la qual ha estat elaborada i comunicada d’acord amb
el Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer.
La Secretària que subscriu explica que en compliment de les previsions del Reial
Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions
d’informació i els procediments necessaris per establir un mecanisme de
finançament de pagament als proveïdors de les entitats locals, en data 15 de
maig de 2012, aquest Ajuntament de Cardona va enviar al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques la relació certificada on es recullen les obligacions
pendents de pagament als contractistes a 1 de gener de 2012.
Aquestes obligacions han de complir els següents requisits:
a) Ser vençudes, liquides i exigibles.
b) La recepció de la factura ha de ser anterior a 1 de gener de 2012.
c) I ha de ser en concepte de contractes d’obres, subministres o serveis
incloses en l’àmbit del text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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La relació certificada que va emetre i enviar l’ajuntament de Cardona és per un
import total de 2.151.889,22 €. El detall concret de les factures es va fer arribar
als grups municipals.

2.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del Pla
d’ajust de l’Ajuntament de Cardona per al període 2013-2022,
d’acord amb el que estableixen els Reials Decrets 4/2012 i 7/2012 i
l’Ordre HAP/537/2012, de 9 de març.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Atès el que disposa el Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es
determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir
un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats
locals.
Atès el que disposa el Reial Decret-llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el
Fons per al finançament del pagament a proveïdors.
Atesa L’Ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 537/2012,
de 9 de març, pel qual s’aproven el model de certificat individual, el model per a
la seva sol·licitud i el model de pla d’ajust previstos en el Reial Decret-llei
4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions d’informació i
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al
pagament als proveïdors de les entitats locals.
Atès que d’acord amb l’article 7 del RDL 7/2012 i l’Ordre HAP 537/2012 aquells
ens locals que tinguin despeses pendents de pagament a 01 de gener de 2012
d’acord amb la relació certificada tramesa d’acord amb els Reials Decrets
4/2012 i 7/2012 hauran d’ elaborar, obligatòriament, un pla d’ajust, que ha
d’aprovar-se per Ple abans dels 31 de març de 2012 i segons el model definit a
l’annex III de l’Ordre HAP 537/2012.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió
informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD:
Aprovar el Pla d’ajust de l’Ajuntament de Cardona per al període 2013-2022,
d’acord amb el que estableixen els Reials Decrets 4/2012 i 7/2012 i l’Ordre
HAP/537/2012, de 9 de març.”
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L’alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada d’Hisenda per tal que
expliqui el dictamen.
La Sra. Aida Molner explica que tal i com s’ha dit abans, el passat dia 15 de març
l’Ajuntament de Cardona en compliment del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de
febrer, va comunicar al Ministeri la relació de factures pendents a proveïdors
fins a 31 de desembre 2011.
A data 31 de desembre de 2011 hi havia pendents de pagament 982 factures,
d’un import total de 2.151.889,22 euros. Cal tenir present que en aquesta
relació no hi han incloses les factures pendents de pagament a entitats i
fundacions que ascendeixen a un total de 148.756.79 euros.
D’aquesta relació de factures s’hi ha de descomptar el que l’Ajuntament de
Cardona pugui pagar fins a 30 d’abril de 2012. Per tant, hi hem de descomptar
la quantia corresponent al pla de xoc que va comunicar la Diputació i totes
aquelles factures que fins a la data l’Ajuntament hagi pogut anar satisfent.
Concretament, el pla de xoc de la Diputació inclou les següents quantitats:
- PUOSC Escola de Música: 253.485,43 euros
- Fons de cooperació Generalitat: 8.151,95 euros
- Fons de cooperació Generalitat: 64.442,26 euros
El total summa 326.079’64 euros.
En aquest pla de xoc també s’inclouen les subvencions pendents a la Llar
d’infants Aliret ( 65.500 euros) i a l’escola de Música ( 85.560 euros), quantitats
que no es poden descomptar ja que es transferiran directament a les escoles.
D’aquesta manera el Pla d’ajust de l’Ajuntament de Cardona, en compliment del
Reial Decret-Llei 7/2012, s’ha previst considerant una quantia aproximada de
préstec de 1.917.100,10 euros, amb un interès del 5%. A aquesta quantitat, com
s’ha dit, s’hi hauran de descomptar les factures que s’hagin pogut satisfer fins a
data 30 d’abril de 2012. Així, per exemple, es podran restar els 13.000 euros que
mensualment es destinen a pagar proveïdors en virtut del refinançament dels
préstecs ja contemplat en el pressupost d’enguany.
D’altra banda cal recordar que la quantitat pendent de cobrament i exigible per
l’Ajuntament de Cardona a data 1 de gener de 2012 era de 1.255.659,54 euros, i
si ho restem del total de factures pendents de cobrament a gener 2012 de
2.151.889,22 euros, ens dóna una diferència de 896.229,68 euros, despesa que
no està finançada per cap subvenció.
La Sra. Molner continua explicant que el Pla d’ajust realitzat per l’Ajuntament
de Cardona s’ha efectuat tenint com a base el Pla de Sanejament 2012-2014
aprovat per Ple en data 20 de desembre de 2011. D’aquesta manera
l’Ajuntament de Cardona durant aquest exercici ja ha efectuat mesures d’estalvi
i contenció de la despesa pública, com estalvi en matèria de personal, reducció
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de les despeses en concepte de fires i festes etc. Pels anys posteriors s’han
previst noves mesures, pel termini temporal de duració del Pla d’ajust de 10
anys, a efectes d’assegurar l’amortització de la operació d’endeutament previst
aen el Reial Decret-Llei, 4/2012, de 24 de febrer.
Les mesures d’estalvi que es contemplen en el Pla d’ajust són les següents:
1.- Reducció de costos de personal:
a) Durant l’any 2012 ja es van adoptar mesures importants de reducció de
personal, com per exemple l’amortització de diferents places de llocs de treball:
tècnic d’administració general, peó de la zona esportiva i dues places de
conserge i encarregat de l’aparcament municipal. Així mateix, s’ha reduït la
jornada de dos auxiliars administratius i s’ha aprovat la comissió de serveis en
altres administracions locals de dos agents de la policia local.
b) Amortització dels llocs de treball del personal que es jubili.
En compliment del que preveu el Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre,
aquestes amortitzacions de llocs de treball ja s’han de realitzar aquest any 2012.
Però en el pla d’ajust de l’Ajuntament de Cardona es preveu allargar aquesta
mesura fins a l’any 2022. És a dir, no es substituiran les jubilacions, excepte si
es considera imprescindible. I d’entrada tan sols es preveu oportú substituir tres
places de personal els anys 2016 i 2017: la d’auxiliar de biblioteca, la de
conserge de l’escola municipal i la d’aparellador.
c) Amortització de tres llocs de treball del personal de l’Oficina de Turisme.
Tal i com ja es va preveure en el Pla de Sanejament, una altra mesura és la
d’amortitzar el personal de l’Oficina de Turisme que actualment depèn de
l’Ajuntament de Cardona i que passarà a formar part de la Fundació Cardona
Històrica. En tan que la Fundació és l’encarregada de promoure el patrimoni
històric i de la promoció turística de Cardona, es considera adient que sigui la
mateixa Fundació la que porti a terme el servei d’informació turística.
2.- Reducció de despeses relatives a consums:
L’objectiu d’aquest equip de govern és fer un anàlisi exhaustiu de tots els
consums (elèctrics, aigua, telèfons) dels diferents equipaments de l’Ajuntament
de Cardona. Actualment s’està duent a terme un estudi per analitzar la despesa
dels consums de cadascun dels edificis. Amb aquest anàlisi es preveu reduir com
a mínim un 10% del cost dels diferents serveis. D’aquesta manera en el Pla
d’ajust s’ha previst com a mesura d’estalvi la reducció d’un 10% en el consum
elèctric, d’aigua i de telèfon.
3.- Mesures d’increment dels ingressos:
L’Ajuntament de Cardona preveu augmentar les següents taxes:
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a).- S’incrementaran els ingressos derivats del servei de recollida
d’escombraries, que fins ara eren deficitaris, fins a ingressar el cost real del
servei. Aquesta mesura suposarà un increment de 6.975 euros i implica un
augment de la taxa en un 2’20 %.
b).- Es preveu augmentar els ingressos derivats de l’escola de formació
d’adults en un 50%. L’increment que suposa aquesta mesura serà d’una
quantitat total de 405 euros.
Hi ha taxes de determinats serveis que no cobreixen el cost del servei: socialsassistencials, educatius, culturals i esportius. No es preveu un augment
d’aquests ingressos per no incrementar més la pressió fiscal sobre la població en
tan que estem vivint en un context de crisi social i econòmica i l’Ajuntament ha
de poder respondre de les necessitats socials i assistencials de la població de
Cardona.
Aquest pla d’ajust s’ha elaborat tenint en compte la realitat econòmica existent i
alhora ha previst el retorn del préstec sense que es vegin afectats els serveis
bàsics que ha de prestar l’Ajuntament de Cardona. De totes maneres, i sent
conscients de la realitat existent, la tinent d’alcalde recorda que s’ha de seguir
actuant amb responsabilitat i sobretot contenir al màxim la despesa.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista, diu que primerament
vol donar la benvinguda a la regidora Sra. Rosa Ruiz, designant-li que tingui
molta sort en aquesta nova tasca. També vol fer un agraïment a l’alcalde i a
l’equip de govern per tenir la sensibilitat de passar el ple a divendres en motiu
de la vaga general.
Entrant a valorar el pla d’ajust, comenta que el grup municipal socialista creu
que aquesta mesura és una imposició i no troba lògic que sigui l’administració
local la que s’hagi d’endeutar per motiu de que les altres administracions no
lliurin els fons que deuen als ajuntaments. També diu que respecte a aquest
endeutament que estan proposant, vol deixar constància que si això fos una
proposta directa de l’equip de govern, aquest grup hi votaria en contra, perquè
la càrrega financera que ja té l’Ajuntament no està per demanar més crèdit. Però
com que és una mesura que ve imposada des del Ministeri hauran de fer una
mica la màniga ampla. El pla d’ajust el valoren positivament perquè, tal i com
ha explicat la tinent d’alcalde, no implica cap retallada traumàtica de personal, i
creu que és justa pel fet que no es preveuen pujades d’impostos ni
acomiadaments de personal.
Respecte a les retallades de personal vol que s’expliqui si aquestes afectaran a la
prestació de serveis o bé s’ha d’entendre que actualment la plantilla està
sobredimensionada i per això es pot reduir la plantilla sense que es vegin
afectats els serveis de l’Ajuntament.
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Respecte als serveis públics que presta l’Ajuntament, veuen que alguns són
deficitaris i, per tant, que és un tema que cal plantejar, encara que entenen que
tot el que són serveis socials, culturals, etc, impliquin una pèrdua al cap de l’any
que hagi d’assumir l’ajuntament.
El Sr. Casas diu que voldrien que s’expliqués tot això a la població, tal i com s’ha
fet amb altres temes perquè creu que hi ha molts ciutadans que no entenen com
al novembre es va dir que només hi havia un dèficit o un deute d’uns 150.ooo € i
ara es demani un crèdit d’uns dos milions d’euros. Als ciutadans els costa
d’entendre això i voldria que s’expliqués d’on han sortit totes aquestes factures.
Per acabar, vol valorar que, tal i com ha dit la tinent d’alcalde, les mesures que
s’han pres en teoria ja es van prendre quan es va aprovar el pla de sanejament,
per a l’aprovació del pressupost i ara es tornen a aplicar, de manera que vol
saber si repetir les mateixes mesures donarà per tot. El grup municipal
socialista creu que aquest pla d’ajust tirarà endavant, són molt positius al
respecte i creuen que el Ministeri hi donarà el vist i plau, però la pregunta és què
es farà a partir d’aquest moment, o què podrà fer l’Ajuntament en temes
d’inversió.
La tinent d’alcalde delegada d’Hisenda diu que primerament li agraeix la
valoració positiva i cal dir que segurament a cap dels regidors els agrada fer un
pla d’ajust obligat però que és obligatori per poder complir amb el que
determina l’administració estatal. Si es mira de forma positiva la injecció de
diners que arribaran també serà positiva per la població. En quant al tema del
personal el que hi ha és una amortització de places per jubilació i que hi ha
places de personal que actualmet tampoc estan ocupades i altres que
s’amortitzen perquè durant aquest any es jubilaran. En el cas d’alguna de les
altres places que s’amortitzaran s’haurà de fer un esforç per tal de que les seves
funcions siguin cobertes per la resta de personal. I en altres casos, que són els
que s’han comentat, caldrà suplir aquestes places per prestar els serveis en les
degudes condicions. Sabem que són temps difícils i la mesura d’amortitzar les
places del personal que es jubili segurament és menys traumàtica perquè sinó si
que s’estaria parlant d’acomiadar personal. En quant als serveis públics, sabem
que n’hi ha alguns que són deficitaris, però en àmbits com els serveis socials i
assistencials no es creu possible que mai tinguin cost zero o recuperable per part
de l’ajuntament. I en tant que els destinataris dels serveis són la població amb
menys recursos, no es considera que les taxes per aquests conceptes es puguin
incrementar gaire més.
Respecte al tema que ha apuntat el regidor del grup socialista en relació a les
explicacions que es van donar el mes de novembre del deute de l’Ajuntament, la
tinent d’alcalde exposa que van diferenciar el fet de tancar amb l’estalvi net
negatiu i l’import total que devia l’Ajuntament. Del que es va explicar als
ciutadans, l’import dels 150.000 euros eren els relatius a l’estalvi net negatiu, és
a dir, que en la liquidació del pressupost del 2010 es va reflectir aquest import, i
que s’ha d’interpretar en el sentit que s’havia gastat més del que s’havia
ingressat. I que això, lògicament, és diferent del que es déu.
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El Sr. Casas diu que ja ho entén però la gent no, i que li diuen que com pot ser
que si es va dir que només hi havia un desfase de 150.000 euros ara es digui que
es deuen 2 milions d’euros.
La Sra. Molner diu que es va explicar be i així es va publicar. Continua
comentant que en relació a les mesures que es van posar al pla de sanejament
trobem que ara seria il·lògic que en el pla d’ajust no es posés el mateix, perquè
són les mesures que s’han d’aplicar durant l’any 2012, 2013 i 2014, i no són per
quadrar sinó que s’han d’incorporar, perquè a partir d’ara s’està dient al
Ministeri que sí que ens cenyim al pla d’ajust però que l’ajuntament amb el pla
de sanejament, prèviament, ja vam aplicar mesures per l’estalvi.
L’Alcalde pren la paraula per agrair al Sr. Casas les seves paraules i diu que pel
tema de la imposició l’equip de govern està totalment d’acord amb les seves
apreciacions. Així mateix, vol que quedi clar que abans que el govern d’Espanya
digués que s’havia d’actuar amb el pagament de proveïdors, aquest Ajuntament
ja va fer un esforç aprovant el pla de sanejament i reduint en un milió d’euros el
pressupost, així com ajustant el tema del personal. Per tant, els deures ja
s’havien començat a fer abans de que des del govern d’Espanya s’imposessin
aquestes mesures. El problema no és de fons perquè poder injectar de cop
aquests diners a la economia local de Cardona és una reactivació important per
les empreses i autònoms de la població.
El que passa és que és una imposició, sobretot pel que fa als terminis de
presentació del pla d’ajust, i que si els municipis rebessin més diners no
s’haurien de fer tantes retallades. La situació és greu, el país està apurat i els
municipis encara més. I tot i que els municipis no tenen tanta culpa del dèficit
ho paguen totes les administracions. Per això creu que cal respectar
l’autonomia local i no li sembla correcte obligar als ajuntaments a que en 10 dies
aprovin un pla d’ajust a 10 anys i amb unes mesures importants.
Per l’Ajuntament de Cardona és difícil fer una planificació 10 anys, quan el 2017
potser que Cardona no tingui els mateixos ingressos que té ara. És molt
complicat però presentar el pla d’ajust és obligatori. D’altra banda, també
permet fer una reflexió sobre l’autonomia local i les competències municipals,
en el sentit que els ajuntaments estan assumint més d’un 30 % de competències
i no tenen recursos finançar-les. Per aquest, motiu les associacions i federacions
municipalistes estan al nostre costat en el sentit de denunciar que s’està
vulnerant l’autonomia local i que els ajuntaments estan fent un sobreesforç per
prestar serveis que no els pertoquen per competències.
En quant al tema d’explicar aquest tema a la ciutadania, diu que properament es
donaran les explicacions necessàries a la població d’aquestes mesures i de la
feina del primer any de govern. Pel que fa al tema dels serveis i el seu cost real,
és veritat que quan es parla de taxes seria lògic que aquests cobrissin el cost del
servei, però que quan es parla d’àmbits com serveis socials, esportius o
culturals, difícilment es pot arribar a aquest equilibri. Altre cosa és quan es
parla d’altres serveis generals, com per exemple el servei de recollida
d’escombreries, que sí que s’han d’intentar cobrir amb la taxa corresponent.
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Pel que fa al tema del personal de l’ajuntament, vol deixar clar que no està
sobredimensionat. Al contrari, els treballadors municipals estan treballant el
doble del que els pertocaria, però la feina està sortint, i bé. Per això es planteja
amortitzar les places del personal que es jubili, però no vol dir que aquest
personal no sigui necessari, tot al contrari. I això amb independència que si es
pot recuperar la situació econòmica i financera de l’ajuntament, en un futur es
pugui plantejar de cobrir aquestes places. En el cas de l’oficina de turisme el que
es planteja és un canvi de model de gestió, en tant que passarà a dependre de la
Fundació Cardona Històrica. Les places de conserges s’hauran de cobrir, igual
que les relatives a la biblioteca i la d’aparellador municipal. Els efectius de la
Policia Local no es poden reduir i pel que fa a la Brigada actualment ja no es
compta amb una persona.
A partir d’ara s’ha de continuar treballant i intentar sortir d’aquesta situació
difícil per Cardona. Hi ha reptes importants per tal de reforçar l’economia local i
sortir de la crisi. I això passa per recuperar la situació financera de l’Ajuntament
i poder pagar als proveïdors, gestionar tan bé com es pugui l’administració,
incentivar l’emprenedoria i buscar empreses i reforçar les empreses que tenim. I
un altre repte molt important és el demogràfic, que és el principal problema que
té Cardona. S’ha d’actuar amb polítiques decidides i consensuades i projectar
Cardona arreu perquè la gent hi vingui a viure, amb serveis de qualitat, amb una
imposició moderada que pugui atraure nous residents i totes aquelles mesures
que puguin contribuir a la reactivació socioeconòmica.
El Sr. Casas diu que està totalment d’acord amb les explicacions donades i que
serà bo pels proveïdors que puguin cobrar les factures endarrerides. I que les
seves idees respecte a l’emprenedoria també las comparteix, però vol saber què
es farà i com s’actuarà en quant a inversions i si Cardona s’aturarà en aquest
sentit.
L’alcalde contesta que la població no es quedarà aturada, que s’ha fet molta
inversió durant aquesta últims anys i que ara el que cal és amortitzar tota
aquesta inversió realitzada i gestionar els recursos que ja tenim. S’ha començat a
potenciar el tema del turisme i del patrimoni. També cal recolzar l’empresa local
per atraure nova inversió i sobretot, consolidar el teixit empresarial existent,
que actualment no passa per bons moments.
A nivell més concret el govern té un pla d’acció que quan vulgui es pot compartir
amb els grups, que inclou mesures més detallades en aquest sentit, però que ha
d’entendre que ara el govern s’ha hagut de centrar necessàriament en sortir
d’aquesta situació, que s’intenta fer de la millor manera, i que la gestió ve
condicionada per la situació econòmica del país i del municipi. També diu que
creu que tot plegat s’ha d’explicar bé a la ciutadania. Que durant els nou mesos
que porta en el govern el seu grup ho ha pogut fer bé o malament, però que
s’han fet exposicions públiques relatives a l’estat de comptes de l’ajuntament,
del pressupost i d’altres temes, tant a Cardona com a la Coromina, i que es volen
continuar fent. El repte d’aquest equip de govern és fer créixer la població,
consolidar l’empresa existent i fer del turisme i del patrimoni una font, no
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només d’ingressos pel municipi, sinó també d’atracció de residents perquè la
gent vingui a viure a Cardona, reforçant els quatre pilars que té el poble: el
castell, el nucli antic, la muntanya de sal i l’entorn. Per tant, aquest equip de
govern té clars els reptes i l’únic que cal saber fer és concretar-los i consensuarlos amb els grups municipals.
El Sr. Casas diu que espera que entre tots es pugui aconseguir.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que només farà
un puntualització. Entén que el Reial Decret Legislatiu i l’Ordre del Ministeri
d’Hisenda tenen l’objectiu, que podria ser compartit, de donar liquiditat a les
Corporacions. El que no es comparteix de cap manera és la forma, és a dir, la
obligatorietat i el no respectar l’autonomia local, donat que cada ajuntament té
una realitat concreta i segurament molts ajuntaments haguessin trobat vies
diferents de donar sortida al deute de proveïdors. En aquest sentit, consideren
que el govern no ho ha fet bé. Així i tot entenen que la situació i conjuntura
actual de l’Estat Espanyol a nivell mundial, en que es diu que Espanya és el 8è
país per la cua i en risc de fer fallida, no és la millor situació possible i això pot
fer que els governs prenguin decisions precipitades i que no sempre siguin
correctes. No obstant, consideren que no és una justificació perquè hi ha
principis que s’han de tenir molt clars i l’autonomia local s’ha de defensar tot el
que es pugui.
Pel que fa al pla d’ajust, que és el tema que ocupa avui, diu que entén que amb
aquest pla d’ajust l’equip de govern actual ha fet el que ha pogut i que permet
justificar el retorn del préstec. També exposa que la ràtio d’endeutament viu de
l’ajuntament permet que es pugui donar sortida al pagament d’aquest crèdit, es
cregui just o no, sense afectar els nivells bàsics de servei que es puguin donar a
la població. Així mateix, espera que la crisi global que ens envolta i la crisi del
poble tingui una evolució favorable, de manera que probablement el pla d’ajust
sigui un document més teòric i que, més endavant, amb l’equip de govern actual
o els que després tinguin la responsabilitat municipal, es puguin fer les
modificacions pertinents. En definitiva, que el seu grup espera que vinguin
temps de més prosperitat i les coses es puguin fer d’una altra manera.
Referent a la intervenció que ha fet abans el grup socialista, la Sr. Farràs diu que
a nivell d’hisenda municipal, entendre es números no és sempre fàcil. Per això sí
que és veritat que l’equip de govern ha fet sessions informatives però que, tal i
com ha quedat demostrat, la població no sempre entén els paràmetres que
s’expliquen, perquè moltes vegades per poder-los comprendre gairebé cal fer un
curs d’hisenda local. Per això si que demanaria que es donés informació, però
que es fes de manera molt curosa, perquè després les interpretacions porten a
mals entesos. La regidora diu que això només és un comentari, no una crítica, ja
que entén que passi perquè a vegades fins i tot als mateixos regidors els costa
d’entendre conceptes com que són dels drets reconeguts, que és l’obligatorietat
de pagament, etc.
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L’alcalde li dóna les gràcies per la intervenció i respecte a l’últim comentari del
tema de ser curosos en la informació diu que sempre s’ha fet així i no pot
entendre una altra cosa. Opina que no es pot qüestionar que el govern sempre
ha estat curós en les informacions, perquè les coses es poden explicar de moltes
maneres i sempre ho ha fet amb tota la objectivitat i responsabilitat possible i
que això s’hauria de valorar per la resta de grups municipals. En quant al tema
de la ràtio de deute viu comenta que, efectivament, l’ajuntament té una bona
situació, però que el problema no és tant el que es deu als bancs com el que es
déu als proveïdors, que és el problema que cal atacar.

Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6), 7 abstencions del Grup Municipal Socialista (2) i del
Grup Municipal de CIU (5).

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió
essent les onze hores trenta minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com a
Secretària-Interventora accidental, per a la seva constància i efectes,
CERTIFICO.

