AJUNTAMENT DE BERGA
COMUNICACIÓ

PLE DE LA CORPORACIÓ- 2012/4
28 de març de 2012
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Durant el Ple fet ahir a l’Ajuntament de Berga es va aprovar per unanimitat el canvi
d’actuació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2007-2012, atès que actualment la
demanda de places de llar d’infants a Berga està coberta i que és necessari i urgent
executar millores el sanejament del carrer Sardana i de la Rasa dels Molins.

En aquesta línia, també es va aprovar per unanimitat el canvi de projecte PUOSC, segons el
qual s’havia obtingut una subvenció de 43.066,86€ per l’Hospital St. Bernabé i es destinarà
el romanent d’aquesta a l’actuació de millores de la xarxa de sanejament i del paviment del
carrer Pinsania.

Es va aprovar per unanimitat l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) referent a equipaments; i també per unanimitat
es van nomenar els representants de la Corporació a òrgans col·legiats.

Es va aprovar la moció sobre la modificació de les condicions dels estands a la Fira de
Maig 2012, amb el vot en contra de la CUP i a petició del PP, segons la qual s’establirà una
compensació del deute en la contractació dels estands de la Fira per a tots els proveïdors de
l’Ajuntament de Berga, els quals tinguin un deute vençut per part de la corporació municipal.

Es va aprovar per unanimitat la moció presentada per la CUP de suport a les cooperatives
durant el 2012, Any Internacional de les Cooperatives.

Es va rebutjar la moció de recolzament a la vaga general presentada per la CUP i
esmenada pel PSC, amb els vots en contra de l’equip de govern i del PP.

A petició del mateix grup municipal, es va aprovar també, amb el vot en contra del PP, la
moció de suport a Jaume Bonet, membre de Jubilats per Mallorca que des del passat 1 de
març es va declarar en vaga de fam indefinida i que va mantenir fins el 26 d’aquest mes,
data en què la va interrompre per prescripció mèdica i que va iniciar una cadena de vagues
de fam amb l’objectiu de reivindicar el respecte al català i la retirada de la proposta de
modificació de la Llei de la Funció Pública de les Illes Balears.
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Es va aprovar atorgar una bonificació del 75% de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres, per l’ampliació de les instal·lacions del càmping Berga Resort, donada la
importància que té aquesta instal·lació pel desenvolupament econòmic i turístic de la
comarca, a part de generació de llocs de treball. Aquesta proposta es va aprovar amb el vot
favorable de tots els grups a excepció de la CUP.

Durant el Ple es va donar compte de la revisió del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, de la relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament, d’acord
amb el Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel
pagament als proveïdors de les entitats locals.

Per unanimitat es va fer la modificació de les Ordenances Fiscals 2012, el la qual es
modifiquen les tarifes de la Zona Blava i es flexibilitza la franja horària sense límit de temps a
l’Hospital Sant Bernabé de Berga.

Es va aprovar la moció de recolzament al programa MINER, a petició del PSC i amb els
vots a favor de CIU i la CUP i l’abstenció del PP

Per unanimitat i a petició de la CUP, es va aprovar la moció rebutjant la violència feixista i
condemnant l’atac feixista de Manresa.

El Ple va finalitzar amb l’aprovació del Pla d’Ajust del Real Decret-Llei 4/2012, de 24 de
febrer, per pagar les factures pendents a proveïdors, que es va aprovar amb els vots en
contra del PSC i l’abstenció de la CUP i el PP.

En aquest Pla d’Ajust el consistori sol·licita un màxim de 6’5 milions d’euros per poder pagar
als proveïdors. Paral·lelament, el Pla d’Ajust, permet assolir ja en el 2012 un romanent de
tresoreria positiu de 5 milions d’euros. Això és possible com a resultat de la política
desenvolupada de contenció de la despesa feta ja durant l’exercici 2011, que ha permès
passar dels 3’5 milions de romanent negatiu del 2010 als 0’3 milions de romanent negatiu
que s’estimen pel 2011. Aquest Pla d’Ajustament elaborat per l’Ajuntament de Berga resta
ara a l’espera de la resposta del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de Madrid
per tal de poder-se executar.

