SESSIÓ DE PLE EXTRAORDINARI. 9 DE MARÇ DE 2010
1. APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PLE.
La Junta de Govern (JG d’ara en endavant) de l’Ajuntament, CiU, explica la urgència del Ple,
argumenten que es deu a la necessitat urgent de tenir liquiditat per a poder pagar factures i
d’altres despeses. A més, tal i com diu el Pla de Sanejament, s’han de tirar endavant dos crèdits,
un a curt i l’altre a llarg termini. Ara tenim les diferents ofertes per poder tirar endavant el crèdit a
llarg termini i cal executar-ho amb urgència.
ERC manifesta que costa d’entendre la urgència sense haver convocat a ningú i sense rebre cap
mena d’explicació en un tema de gran importància. Per aquets motiu es votarà en contra. A més
sobta que no se’ns informi abans perquè hi ha ofertes de bancs que són del febrer i tampoc se’ns
ha informat.
El PSC explica que votarà a favor per facilitar la liquiditat de l’Ajuntament, malgrat compartir la
queixa de manca d’informació i, a més, alhora de tenir la documentació per informar-se aquesta
estava incomplerta.
VdC-CUP opina que denou les formes tornen a ser incorrectes alhora de convocar plens
d’urgència, ja que no hi ha la documentació preparada al complert i a més, en temes tan cabdals
com aquest, el mínim seria anar-nos informant conforme es van reben ofertes. Si des de l’equip de
govern no es veia el temps necessari per fer una comissió informativa si que es podia haver fet
una trobada per explicar-ho.
La interventora intervé per explicar que el Pla de Sanejament està acceptat i això consta en el Pla,
a més des de Política Financera s’ha autoritzat i ara toca demanar els crèdits, hi ha un llistat de
factures que han aflorat i que pugen més de 1.090.000€ que cal pagar i el crèdit servirà per poder
fer-ho.
Passat a votació la urgència del Ple s’aprova amb els vots a favor de CiU i PSC i els vots en
contra d’ERC i VdC-CUP.
2. APROVACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT 2.586.000,00€.
La JG (CiU) explica que després de rebre diverses ofertes i no tenir-ne cap amb cap Banc o Caixa
per la totalitat sol·licitada, han donat resposta BBVA, Caixa Penedès i Caixa Catalunya, manquen
el Banc de Santander i l’ICF per dir quelcom, la resta de bancs o caixes no han presentat ofertes.
Per això s’aposta per concretar el crèdit amb diverses entitats bancàries, 700.000€ amb BBVA,
1.500.000€ amb Caixa de Penedès i 387.000€ amb Caixa Catalunya. Aquets crèdit ha de servir
per poder pagar més de 100 inversions i poder tenir liquiditat com Ajuntament.
ERC argumenta que tot i que aquest crèdit consta en el Pla de Sanejament, ja van argumentar en
el seu dia que votarien segons es presentessin. Varem demanar que se’ns digués per quins
pagaments es sol·licita el crèdit i això no se’ns ha facilitat. Se’ns diu que s’inclouen inversions fetes
des del 2000 al 2009, però algunes d’aquestes ja estan pagades i no s’explica exactament que es
pagarà amb aquest crèdit, aquesta ha de ser la base i no és així. Per aquets motiu votarem en
contra.
El PSC demana poder fer un seguiment dels crèdits sol·licitats i saber que es va pagant amb
aquests, cal que la JG doni més informació sobre la destinació final d’aquest. La JG afirma que
així ho farà. Així doncs, el PSC manifesta que al constar la quantitat del crèdit en el Pla de
Sanejament, el qual van votar a favor, i el compromís de fer arribar la informació sol·licitada farà
que el sentit del seu vot sigui favorable.
VdC-CUP no entén com pot ser que, estan a l’espera d’una oferta del Banc de Santander i l’ICF,
es convoqui el Ple per urgència i es vulgui tirar endavant el crèdit si pot esser possible que rebem
alguna oferta millor pels interessos de l’Ajuntament. D’altre banda des d’intervenció se’ns explica

que hi ha inversions i factures que superen les cent i escaig, i ningú ens ha transmès aquets
document per poder valorar-lo. Per tots aquest motius votarem en contra.
Passat a votació s’aprova amb el vots a favor de CiU i PSC i el vots en contra d’ERC i VdC-CUP.
3. APROVACIÓ FORMALITZACIÓ PACTE DE SALUT PER AL TERRITORI DE L’ANOIA.
Aquest punt no era urgent però s’ha aprofitat la realització del Ple per passar-lo. Aquest Pacte és
semblant a la resta que s’han anat aprovant arreu del país, a l’Anoia encara mancava aprovar-lo.
Un cop aprovat per tots les municipis de l’anoia, es crearà el Consorci del Govern Territorial de
Salut de l’Anoia, integrat per el Departament de Salut de la Generalitat, el Servei Català de la
Salut, la majoria de municipis anoiencs i el Consell Comarcal de l’Anoia.
Passat a votació s’aprova per unanimitat.

