ACTA NÚM. 15/09
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 11 DE DESEMBRE DE 2009
Assistents

A les 14:00 hores, a la Sala
d’Actes
de
l’Ajuntament
de
Presidència: Núria López Rodríguez
Campdevànol, es reuneixen els
membres del Ple que consten al
Regidors :
Ferran Martínez Ramos
marge, sota la presidència de
Ramon
Perearnau
Morera l’alcaldessa Il·lma. Sra. Núria
Joan Rivera López
López i Rodríguez.
Eva Martínez Cazorla
La reunió té per objecte la
Roser Caballero Martínez
celebració
de
la
sessió
Jordi Salamó Serra
extraordinària
i
urgent
en
Montserrat Portabella Darnés primera convocatòria.
Joan Manso Bosoms
Actua com a secretari el Sr. Josep
Ruiz i Muñoz.
Han excusat les seves assistències la Sra. Laia Briones Buixassa i el Sr.
Joaquim Serrador Rabaseda.
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article
98.C. del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Presidència obre la sessió per a tractar els
assumptes inclosos al següent :
ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la urgència de la convocatòria
2. Aprovació de la rectificació del Pla de Sanejament Financer aprovat en sessió del
Ple de data 22-10-2009
L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre
del dia de la convocatòria:
1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA
L’alcaldessa explica el motiu de la urgència:
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L’Ajuntament té pendent la signatura de dos préstec per fer front a les obligacions
derivades del pressupost de 2009 i de la liquidació de 2008 què va donar estalvi
net negatiu.
La Generalitat de Catalunya ens ha d’autoritzar la signatura pel fet que estem en
situació d’estalvi net negatiu amb un romanent també negatiu.
Els préstecs s’han de signar abans de fi d’any de manera ineludible.
En conseqüència es justifica la urgència de fer un Ple extraordinari i urgent,
Els membres del grup de CIU expliquen que no veuen la urgència de la
convocatòria i votaran en contra.
L’alcaldessa explica que l’Ajuntament ha de pagar deutes als proveïdors i
contractistes i necessita formalitzar el préstec previst al pressupost abans de fi
d’any. Si que hi ha urgència.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots a favor de
l’equip de govern i 3 vots en contra del grup municipal de CIU.
2. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DEL PLA DE SANEJAMENT FINANCER
APROVAT EN SESSIÓ DEL PLE DE DATA 22-10-2009
Atès que per acord del Ple de data 22-10-2009 es va aprovar un Pla de
Sanejament Financer previst a l’article 53.1 de la Llei d’hisendes locals per tal que
l’Ajuntament torni a la situació de romanent positiu abans de la seva finalització
prevista a tres anys;
Vist el requeriment de la Direcció General de Política Financera i Assegurances per
tal de rectificar les previsions del Pla de Sanejament ja aprovat a fi d’aconseguir un
estalvi corrent positiu als exercicis de 2009 a 2011;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Rectificar el Pla de Sanejament Financer, aprovat pel Ple de data 22-10-2009,
de conformitat al requeriment i les instruccions rebudes per la Direcció General de
Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya en exercici de
seva competència en la tutela financera de les entitats locals.
2. Trametre aquest acord a la Direcció General de Política Financera i Assegurances
juntament amb els estudis econòmics ajustats a les seves instruccions què consten
a l’expedient, a l’efecte corresponent.
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L’alcaldessa explica que només es tracta de corregir les dades de previsió de
l’estudi del Pla de Sanejament amb l’increment del 20% del FEIL per despesa
ordinària (75.000 €) i la previsió d’un préstec pel 2010 per import de 36.000 € per
tal de compensar el possible romanent negatiu: l’any 2010 el romanent no pot ser
en cap cas negatiu.
El Sr. Salamó explica que votaran a favor perquè és necessari tenir el Pla aprovat i
l’autorització d’Economia i Finances. Però vol demanar que l’Ajuntament afluixi en
les inversions que fa, per tal de reduir la despesa.
L’alcaldessa respon que el problema no és d’inversió sinó de despesa ordinària: no
tenim ingressos per fer front a les despeses que el dia a dia de l’Ajuntament
provoca. Les inversions no són problema perquè només es fan les que tenim molt
ben finançades.
El nou Fons Estatal ens permetrà destinar un 20% a despesa corrent originada per
la Llar d’infants i així equilibrarem el pressupost perquè els ingresses ordinaris han
caigut en picat.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels 9 membres assistents
dels 11 que de fet i Dret formen la Corporació.
I com que no hi ha més punts per tractar l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
14:30 de la tarda, de la qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de l’alcaldessa
presidenta.
El secretari interventor,

Vist i plau,
L’alcaldessa

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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