1

ACTA DE PLE DE 5 D'OCTUBRE DE 2015
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
Josep M. Castellà Antich
Mònica Flores Morales
Roger Ballús Nuñez
Lluís Vall Carrillo
David Saborido Gonzalez
Albert Xoy Serra
Marc Rojas Saña
Excusa l’assistència:
Joana Pons Soto

tractant-se seguidament el següent ordre del dia:
01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
02.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
03.- RATIFICACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EN SESSIÓ DE DATA 28 DE SETEMBRE DE 2015.
04.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT
D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER RAONS URBANÍSTIQUES, DECLARACIÓ
DE NECESSITAT D’OCUPACIÓ, ALS TERRENYS AFECTATS PER
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE “ITINERARI DE VIANANTS ENTRE EL NUCLI
DE CAL BLAU I GIRONELLA A LA CARRETERA BV – 4132. TM GIRONELLATM CASSERRES”.
05.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI
2014.
06.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS
PER A L’EXERCICI 2016.
07.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DEVOLUCIÓ DE LA PAGA
EXTRAORDINÀRIA I ADDICIONAL DEL MES DE DESEMBRE DE 2012.
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08.- MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA
ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ
PER L’ORGANITZACIÓ DEL 9N.
09.- PRECS I PREGUNTES.
01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es procedeix a la votació de l’Acta del Ple Ordinari de data 7 de setembre de
2015, a mà alçada, el resultat de la qual és el següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT.
02.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia del número 80/2015 fins el número
87/2015.
03.- RATIFICACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EN SESSIÓ DE DATA 28 DE SETEMBRE DE 2015.
Atès que per part de la Generalitat de Catalunya es demana la concreció de les
dues festes locals per al proper any 2016, per acord de Ple i abans del dia 30
de setembre de 2015.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 28 de
setembre de 2015, que literalment es com segueix:
“APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2016.
Vist l’escrit del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, sol·licitant l’acord de l’Ajuntament envers les festes locals per a l’any
2016.
S’ACORDA:
1r.- Establir com a festes locals per a l’any 2016 al municipi de Gironella, les
següents:
-

25 d’abril de 2016.
22 d’agost de 2016.

2n.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en dret
sigui possible per l’execució dels presents acords.
3r.- Ratificar el present acord en la primera sessió plenària que es realitzi.
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S’APROVA PER UNANIMITAT”
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT.
04.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT
D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER RAONS URBANÍSTIQUES, DECLARACIÓ
DE NECESSITAT D’OCUPACIÓ, ALS TERRENYS AFECTATS PER
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE “ITINERARI DE VIANANTS ENTRE EL NUCLI
DE CAL BLAU I GIRONELLA A LA CARRETERA BV – 4132. TM GIRONELLATM CASSERRES”.
Vist l’acord de necessitat d’ocupació en el que s’aprovava definitivament la
relació de béns i drets afectats per l’expedient d’expropiació per raons
urbanístiques, declaració de necessitat d’ocupació, als terrenys afectats per
l’execució del projecte “itinerari de vianants entre el nucli de Cal Blau i Gironella
a la carretera bv – 4132. tm Gironella-tm Casserres”, així com la designació
nominal dels interessats.
Vist l’informe del Tècnic Municipal en el que valorava les finques incloses en
aquest expedient i l’informe de Secretaria – Intervenció 08/2015 i de conformitat
amb el disposat a l'article 3.4 del Reglament de la Llei d’expropiació forçosa
aprovat per Decret de 26 d’abril de 1957.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Donar per rebuda la manifestació tàcita de conformitat dels
propietaris afectats, en què es va acceptar la quantitat fixada com a preu just
de les seves finques en l’expedient de l’acord de necessitat d’ocupació.
SEGON.- Donar per conclòs l’expedient i procedir a l’acta d’ocupació de la finca
i al pagament.
TERCER.- Notificar als propietaris afectats la decisió adoptada.
QUART.- Inscriure l’expropiació en el Registre de la Propietat.
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CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde President tan àmpliament com en dret sigui
possible per l’execució dels presents acords.
No obstant això, el Ple de la Corporació decidirà en superior criteri.
Diu el Sr. David Font que és un pas més de l’expedient incoat, i amb aquest
acord es cita als interessats i es fixa com a data de pagament el mes de
novembre.
Diu el Sr. Albert Xoy que hi estan a favor, però volen conèixer el cost total de
l’expropiació. L’import de l’obra és de 151.087,66 €, però no és real ja que
s’haurien de sumar les expropiacions forçoses i el cablejat. Tenint en compte
que la Diputació de Barcelona subvenciona l’obra amb 146.555,22 €, voldrien
saber d’on surtirà la resta dels diners.
Diu el Sr. David Font que les expropiacions son aproximadament uns 14.000 €.
El cablejat és una millora, i els aproximadament 4.000 € de l’obra i els 14.000 €
surten del capítol 6 del pressupost en una partida oberta.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT.
05.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI
2014.
Vist el Compte General format de l’exercici 2014, juntament amb tota la seva
documentació annexa, segons la legislació vigent.
Vistos els informes de Secretaria-Intervenció de data 29 de juliol de 2015 i el
Dictamen de la Comissió de Comptes emès en data 13 d’agost de 2015.
Atès que s’ha exposat al públic perquè es poguessin presentar reclamacions,
objeccions o observacions i que no se n’ha presentat cap.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2014.
Segon.- Rendir el Compte General aprovat i tota la documentació que l’integra
al Tribunal de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes de l’Estat.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en
dret sigui possible per l’execució dels presents acords.
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
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S’APROVA PER UNANIMITAT.
06.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS
PER A L’EXERCICI 2016.
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovarse simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1
del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a
mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i
d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de
complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa
tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat,
previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb
les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives
esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el
valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la
imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt,
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del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu
l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, i l’informe de Secretaria-intervenció número
16/2015.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
A C O R D S:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que
haurà de regir per a l’exercici 2016 i següents.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 01
Ordenança Fiscal núm. 02
Ordenança Fiscal núm. 04
Ordenança Fiscal núm. 05
Ordenança Fiscal núm. 20

Impost sobre Béns Immobles
Impost sobre Activitats econòmiques
Impost sobre l’increment de valor dels
terreny de naturalesa urbana
Impost
sobre
construccions,
instal·lacions i obres
Taxa per la taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades
en matèria d’urbanisme

Ordenança Fiscal núm. 21

Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat
dels ciutadans i les empreses a través
del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació
prèvia
o
declaració
responsable, així com pels controls
posteriors a l’inici de l’activitat, els
controls periòdics i les revisions
periòdiques

Ordenança Fiscal núm. 26

Taxa per la prestació de serveis en la
piscina municipal

Ordenança Fiscal núm. 29

Taxa per recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres
residus sòlids urbans
Taxa pel subministrament d’aigua
Preu públic per la prestació del servei
d’atenció domiciliària

Ordenança Fiscal núm. 30
Ordenança Fiscal núm. 34
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Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord
primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és
coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general
aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al
Butlletí Oficial de la Província:

Ordenança Fiscal núm. 01
Ordenança Fiscal núm. 02
Ordenança Fiscal núm. 04
Ordenança Fiscal núm. 05
Ordenança Fiscal núm. 20

Impost sobre Béns Immobles
Impost sobre Activitats econòmiques
Impost sobre l’increment de valor dels
terreny de naturalesa urbana
Impost
sobre
construccions,
instal·lacions i obres
Taxa per la taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades
en matèria d’urbanisme

Ordenança Fiscal núm. 21

Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat
dels ciutadans i les empreses a través
del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació
prèvia
o
declaració
responsable, així com pels controls
posteriors a l’inici de l’activitat, els
controls periòdics i les revisions
periòdiques

Ordenança Fiscal núm. 26

Taxa per la prestació de serveis en la
piscina municipal

Ordenança Fiscal núm. 29

Taxa per recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres
residus sòlids urbans
Taxa pel subministrament d’aigua
Preu públic per la prestació del servei
d’atenció domiciliària

Ordenança Fiscal núm. 30
Ordenança Fiscal núm. 34

Quart- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, seran objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer
cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria
per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona.
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3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província, es farà pública l’adaptació
de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
Ordenança Fiscal núm. 01
Ordenança Fiscal núm. 02
Ordenança Fiscal núm. 04
Ordenança Fiscal núm. 05
Ordenança Fiscal núm. 20

Ordenança Fiscal núm. 21

Ordenança Fiscal núm. 34

Impost sobre Béns Immobles
Impost sobre Activitats econòmiques
Impost sobre l’increment de valor dels
terreny de naturalesa urbana
Impost
sobre
construccions,
instal·lacions i obres
Taxa per la taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades
en matèria d’urbanisme
Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat
dels ciutadans i les empreses a través
del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació
prèvia
o
declaració
responsable, així com pels controls
posteriors a l’inici de l’activitat, els
controls periòdics i les revisions
periòdiques
Preu públic per la prestació del servei
d’atenció domiciliària

Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals
aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
Sisè.- Facultar a l’Alcalde – President tant àmpliament com en dret sigui
possible per l’execució dels presents acords.
No obstant això, el Ple de la Corporació decidirà en superior criteri.
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El Sr. David Font informa que les modificacions que es proposen, son unes
impulsades pel propi Ajuntament i altres son modificacions legals que son
recomanades per Diputació i es tracta d’adequacions legals. A nivell de les
taxes que es modifiquen a nivell municipal, cal dir que en el subministrament
d’aigua només es modifica l’import que es cobra a l’Ajuntament de Casserres ja
que hi havia un desajust entre el que l’Ajuntament de Gironella estava cobrant i
el que Casserres cobra als usuaris. Aquí s’ha arribat a un acord amb
l’Ajuntament de Casserres. Respecte a la taxa de recollida d’escombraries,
s’adequa només la tipologia de càmpings. Hem constatat que la recollida al
càmping té un volum molt important que supera amb escreix la taxa que paga
el càmping. El que es fa és equiparar la taxa municipal a la comarcal. Son les
dues taxes que es modifiquen.
El Sr. Albert Xoy diu que en la taxa núm. 29 (escombraries) no estan a favor
d’un increment ja que el càmping forma part del sector turístic de la vila de
Gironella. L’increment suposarà que el propietari del càmping augmenti el preu
de les parcel.les. S’ha de tenir en compte que la gent que ve al càmping gasta
a Gironella (comerços, petits establiments, ...) i ajuden a l’economia local.
Informa el Sr. David Font que entre el 15/08/2015 i el 31/08/2015 es van buidar
63 contenidors del càmping i d’una mitjana de 300 Kg./contenidor; i de l’1 al 30
de setembre han estat 78. I fent una comparació amb els 2 contenidors ubicats
a la Cta. de Casserres, que donen servei a uns 50 habitatges, buidant-se tots
els dies de la setmana, acaben sent unes 60 buidades, i als habitatges paguen
uns 5.500 €/anuals. El càmping paga uns 2.000 €/anuals per un servei amb un
volum molt elevat. Per això cal repercutir-hi una part del cost municipal.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
8 vots a favor de l’ordenança número 29 dels membres presents del Grup
Municipal de C.I.U.
2 vots en contra de l’ordenança número 29 dels membres presents del Grup
Municipal d’E.R.C.
I les ordenances 1, 2, 4, 5, 20, 21, 26, 30 i 34 S’APROVEN PER UNANIMITAT.
07.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DEVOLUCIÓ DE LA PAGA
EXTRAORDINÀRIA I ADDICIONAL DEL MES DE DESEMBRE DE 2012.
Atès que en el Reial Decret llei 10/2015, d’11 de setembre en el seu article 1
estableix que les Administracions Públiques abonaran dins l’exercici de 2015, i
per un sol cop, una retribució de caràcter extraordinari qual import serà
l’equivalent a 48 dies o al 26,23% dels imports deixats de percebre com a
conseqüència de la paga extraordinària corresponent al mes de desembre de
2012, en aplicació del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol.
Atès que hi ha crèdit pressupostari suficient.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Ordenar la devolució de les quantitats, en concepte de paga
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 al personal de
l’Ajuntament en l’equivalent a 48 dies dels imports deixats de percebre.
Segon.- Aquestes quantitats es faran efectives en les nòmines del mes
d’octubre del 2015 amb càrrec a les partides pressupostàries del pressupost
vigent.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en
dret sigui possible per l’execució dels presents acords.
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT.
08.- MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA
ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ
PER L’ORGANITZACIÓ DEL 9N.
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur
polític del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries,
2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en una procés
participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat
espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el
president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de
Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera
d’Ensenyament Irene Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al
Parlament, tots tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i
han estat citats a declarar durant el proper mes d’octubre (en el cas del
president Mas, el dia 15, quan es commemora el 75è aniversari de
l’afusellament del president Companys). Se’ls acusa de quatre delictes:
desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació
administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van des de la
inhabilitació fins a la presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i
democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI.
Per tot el que s’exposa, es proposa al Ple l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta
Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes
al procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de
2014.
Segon.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús
partidista de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants
electes per impulsar processos democràtics.
Tercer.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Gironella amb el dret
democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
Quart.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del
Govern Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del
Pacte local pel Dret a Decidir (si n’hi ha), al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya i fer-la públic a través dels mitjans públics municipals.
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT.
09.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. David Font contesta la pregunta de l’anterior Ple envers la titularitat d’un
immoble de Cal Bassacs, dient que és municipal i està qualificat com a parc i
jardins.
El Sr. Albert Xoy realitza aquests precs i preguntes:
1.- Se sap ja el cost total de la Festa Major?
Li respon el Sr. Lluís Vall que encara no s’ha tancat perquè encara falten
factures a incorporar, però que tan aviat com es sàpiga es facilitarà la
informació.
2.- Demana que pasa amb l’ascensor.
Diu el Sr. David Font que comparteix la preocupació. Informa que s’han
realitzat reunions i s’ha requerit per escrit als tècnics. Diu que hi ha hagut
avaries en els sensors i a la part elèctrica, ocasionades perquè en
determinades hores del dia, l’ascensor agafava humitats. Segons els tècnics,
malgrat que és tancat, l’ascensor ha funcionat correctament tota la setmana.
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Però es manté tancat. Demà venen els tècnics i han d’assegurar que les
mesures realitzades han subsanat aquestes incidències. També es procedirà a
l’estanqueitat de diferents peces per assegurar el funcionament.
Demana el Sr. Albert Xoy si hi ha un cost extra per aquestes mesures.
Li diu el Sr. David Font que no. I en cas de què hi sigui l’Ajuntament no
l’assumirà perquè és responsabilitat de la constructora assumir-lo.
3.- Respecte a la Llei de la transparència; el programa electoral de CIU diu que
en un termini de 2 mesos s’aplicaria el 100%. No s’està aplicant. Malgrat tenir
coneixement que s’està a l’espera d’un aplicatiu de l’EACAT, s’observa a la
pàgina WEB municipal que els últims ordres del dia de la Junta de Govern
daten d’octubre de 2014.
Informa el Sr. David Font que la gestió de la pàgina és externa. La persona ha
estat de baixa per malaltia. Ara ja és d’alta i començarà a actualitzar-ho tot. En
el temps que ha durat la baixa s’ha gestionat com s’ha pogut. Hi ha molta
informació a volcar que s’anirà fent.
4.- Com és que, sent l’educació tan important, la Llar d’infants i les escoles no
disposin d’un espai a la web municipal?
Diu el Sr. David Font que recolleix aquest suggeriment i l’incorporarem.
S’oferirà a tots els centres del municipi.
El Sr. Marc Rojas fa aquests precs i preguntes:
1.- Obres a Sant Tomàs. Demana de què consten les obres i quin és el seu
pressupost.
El Sr. David Font informa que inicialment hi havia una actuació que era una
simple adaptació i adequació a algunes aules. Després es va considerar més
adequat fer una remodelació integra de tot l’edifici contemplant aquestes
millores en la llum, calefacció, incendis, sostres, terres, aïllaments, etc... D’un
pressupost inicial previst d’uns 49.000 € s’ha passat a un de 230.000 €.
2.- Escola pública. S’ha avançat en algun punt?
Diu el Sr. Roger Ballús que el pressupost del 2016 no l’inclourà, i s’està
estudiant i insistint que la intervenció vingui del Departament.
Explica el Sr. David Font que fins que no estigui constituït el nou Govern de la
Generalitat no es podran fer més passos. S’insistirà que es contempli en els
pressupostos de l’any 2016. I si no, en tot cas, hi ha una voluntat d’incorporarho en el pressupost municipal de l’any 2017.
3.- Perquè s’ha fet un geotècnic d’una terminal d’autobusos? Quin és el
projecte, de què consta, quin és el seu pressupost?
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Explica el Sr. David Font que el geotècnic és un encàrrec per part de l’equip
redactor; que encara l’està elaborant. A dia d’avui no es té cap prèvia. A finals
d’any s’hauria de tenir un abans-projecte i a partir d’aquí començar a treballar.
La voluntat és incorporar aquesta actuació.
Demana el Sr. Marc Rojas que si és possible, quan hi hagi el projecte base, es
pugui veure, i si es pot aportar alguna cosa.
El Sr. David Font diu que quan es tingui l’estudi s’ensenyarà.
4.- Coberta dels dipòsits de l’aigua. Està deteriorada i demana que es farà.
Li diu el Sr. David Font que no hi ha cap projecte. Els serveis tècnics hi estan
treballant. S’ha de fer una teulada completament nova. Quan se sàpiga l’abast
econòmic de l’actuació es farà el més aviat possible.
Demana el Sr. Marc Rojas si es mantindrà la mateixa tipologia d’estructura que
hi ha actualment.
Diu el Sr. David Font que es farà la tipologia que diguin els serveis tècnics i
sempre una que eviti filtracions. Independentment del que es faci no es podrà
accedir al sostre.
Diu el Sr. Marc Rojas que és l’únic espai que disposen els veïns per anar a
jugar.
Diu el Sr. David Font que això és un tema de seguretat. I es treballarà en ubicar
i crear una pista al barri.
5.- S’ha fet cap gestió per la pista del Cap del Pla, amb el propietari del costat
del transformador?
Diu el Sr. David Font que no s’ha fet cap gestió.
6.- Servei d’aigua municipal. Amb el contracte que està a punt de finalitzar s’ha
quantificat l’estalvi?
Diu el Sr. David Font que s’ha de calcular. Si només es contracte, més del 50%
dels costos del personal s’han reduït. A banda, hi ha les reparacions i material
que son fora contracte.
Diu el Sr. Marc Rojas que en el mateix contracte hi havia millores. Una d’elles
eren les analítiques.
Diu el Sr. David Font que es tenen totes (diàries, mensuals, anuals).
Respecte a les millores ofertades per l’empresa el Sr. Marc Rojas demana si
s’han realitzat totes.
Li diu el Sr. David Font que només queda pendent de realitzar el clorador
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automàtic de Cal Blau i que és per una desavinença amb el propietari del
terreny pel qual s’ha de fer arribar a la llum (tema econòmic).
7.- Revisant les factures que s’aproven a la Junta de Govern Local, s’ha
constatat el lloguer de maquinària a una empresa que no estem segurs de què
pugui facturar aquest concepte. Concretament és l’empresa “Esteve Carbonell”
que ha facturat per lloguer de camionet. I no sap si com empresa pot facturar
per aquest lloguer.
Diu el Sr. David Font que no és tema de l’Ajuntament investigar si pot facturar o
no per això. Ella ha prestat aquest servei i per aquest és pel que es paga.
Creu el Sr. Marc Rojas que malgrat ser correcte el servei, el concepte no hauria
d’ésser aquest, ja que com objecte social, no sabem si pot facturar-lo.
El Sr. David Font diu que l’Ajuntament demana aquest servei, rep la factura i
paga. L’Ajuntament no entra a valorar si l’empresa pot facturar per aquest
concepte o per un altre. No és obligació de l’Ajuntament saber això.
Demana el Sr. Marc Rojas si aquest sector es té en compte per part de
comptabilitat.
Li diu del Sr. David Font que no és obligatori. L’únic que es comprova és que la
factura sigui correcte per la prestació realitzada.

I no havent-hi més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió
a les 21:40 hores , de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.

