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ACTA DE PLE DE 4 D'ABRIL DE 2016 
 

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 
Roger Ballús Nuñez 
Lluís Vall Carrillo 
David Saborido Gonzalez 
Albert Xoy Serra 
Marc Rojas Saña 
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.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
VENDA NO SEDENTÀRIA A GIRONELLA, ORGANITZADA EN MERCATS DE 
MARXANTS. 
 
04.- 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 març de 2016, 
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 15/2016 fins el número 
34/2016. 
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03.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
VENDA NO SEDENTÀRIA A GIRONELLA, ORGANITZADA EN MERCATS DE 
MARXANTS. 
 
Atès que es considera necessària l’Ordenança Municipal de venda no 
sedentària a Gironella, organitzada en mercats de marxants. 
  
Vist l’informe de Secretaria 04/2016. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança Municipal de venda no sedentària a 
Gironella, organitzada en mercats de marxants, en els termes en què figura a 
l’expedient. 
  
Segon.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la 
seva exposició en el tauler d’anuncis electrònic d’aquest Ajuntament i en el 
Butlletí Oficial de la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals 
els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin 
oportunes. 
 
Tercer.- Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a 
l’expedient, en el termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a 
l’article 17.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat 
per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Quart.- Facultar al Sr. 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. 
 
Explica el Sr. David Font que és una proposta d’ordenança consensuada en el 
Consell d’Alcaldes del Berguedà, que a banda de posar una mesura a la venda 
a peu de carretera de bolets, serveix per regular els mercats a la via pública. 
L’ordenança s’ha adaptat al municipi i és ampliable i modificable. Regula 
l’ubicació del mercat, el tipus de parades, l’horari i el procediment de concessió. 
 
El Sr. Marc Rojas diu que el seu grup troba bé que es regulin totes aquelles 
activitats del municipi de Gironella, però cal tenir en compte que totes les 
ordenances no només s’han d’aprovar, sinó que també s’han de fer complir. 
Per tant s’entén que els requisits que s’hi contemplen ja es tenen en compte. 
Demana si hi ha alguna persona responsable per aquesta documentació. 
 
Diu el Sr. David Font, respecte a la documentació, com en tots els 
procediments, que els sol.licitants han d’entrar la instància més la 
documentació a l’OAC, i serà la Junta de Govern qui autoritzi o no la venta. Els 
temes més legals sempre corresponen a la Secretària de la Corporació. La 
periodicitat en la revisió, s’establirà internament. 
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Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
Abans de precs i preguntes el Sr. David Font proposa incorporar un punt 
d’urgència: 
 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS 
DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A 
APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE 
QUALSEVOL MENA. 
 
La urgència s’aprova per unanimitat. 
 
04.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A 
TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A 
APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE 
QUALSEVOL MENA. 
 
Atesa la modificació en l’article 6è de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa 
per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública 
per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
 
Vist l’informe de Secretaria 05/2016. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per 
les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per 
a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, en els 
termes que figura a l’expedient. 
 
Segon.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la 
seva exposició al tauler d’anuncis electrònic d’aquest Ajuntament i al Butlletí 
Oficial de la Província, durant el termini de trenta dies hàbils, en els quals els 
interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin 
oportunes. 
 
Tercer.- Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a 
l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’acord és definitiu, tenint en 
compte l’article 17.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, del 5 de març. 
 
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els documents 
relacionats amb aquest assumpte. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
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El Sr. David Font informa que la modificació de l’ordenança número 10 és 
l’incorporació de l’epígraf 9è que fa referència a les reserves de via pública per 
ús privatiu per persones amb mobilitat i tingui la corresponent tarja. El cost 
d’aquest ús és de 60 €/anuals, ja que es va considerar que aquestes persones 
havien de tenir un preu diferenciat. 
 
El Sr. Albert Xoy diu que en aquest punt s’abstindran ja que consideren que les 
persones amb mobilitat reduïda no tenen perquè pagar al costat de casa seva. 
Pensa que se’ls ha de facilitar les coses. El nostre grup ho faria d’una altra 
manera. 
 
Diu el Sr. David Font, per deixar constància, que és una reserva exclusiva per 
ús privatiu de via pública. Tothom que vulgui fer un ús privatiu està subjecte a 
una taxa. I en aquest cas, amb descompte, però també es considera que 
aquest ús ha de tenir la corresponent compensació a nivell de taxa. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
7 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U. 
3 abstencions dels membres presents del Grup Municipal d’E.R.C. 
 
05.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Albert Xoy fa els següents precs i preguntes: 
 

a) Llar d’infants de Viladomiu Nou: És privada i està en un local públic. 
Pregunta si hi ha algun conveni que reguli aquesta situació. 

 
El Sr. David Font diu que no consta cap document. Està incorporada al 
reglament de locals, i es pot cedir per un ús a una entitat o privat. 
 

b) El dilluns va pujar una ambulància a la Plaça de la Vila i el xofer per girar 
ho va tenir difícil (cotxes aparcats i torretes). Creu que la línia de torretes 
s’hauria de revisar i pensar en vehicles més grossos. 

 
El Sr. Josep M. Castellà, diu que en aquest cas els Agents Locals es van oferir 
per retirar les torretes i el xofer de l’ambulància es va negar. 
 
A aquestes manifestacions el Sr. Albert Xoy demana si s’haurà d’estar 
pendents dels Agents Locals per retirar les torretes. 
 
El Sr. Josep M. Castellà, diu que sempre hi ha una torreta més separada que 
les altres. Pel mercat ja es deixen així. 
 
Diu el Sr. David Font que això forma part del Pla de mobilitat que s’està 
revisant. En tot cas, en el tema concret la predisposició per part dels funcionaris 
hi va ser. 
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La Sra. Joana Pons fa els següents precs i preguntes: 
 

a) Pediatre de Gironella. Demana com està la situació. 
 
Diu el Sr. Josep M. Castellà que avui hi ha hagut reunió amb els representants 
de les mares, de l’Ajuntament d’Olvan, de Gironella i el director de l’Àrea 
Bàsica del baix Berguedà i el gerent. El problema és que la plaça no es podia 
crear fins que plegués el que hi havia. Al moment que s’ha creat la vacant 
sortirà el concurs (1 any vista). Ara l’alternativa és una metgessa que està 
capacitada per fer de pediatra. Amb això les mares no hi estan d’acord i s’ha 
arribat a un principi d’acord en què el pediatre de Puig-Reig assumirà les 
funcions i ajudarà a la pediatra de Gironella. Ara s’està a l’espera de la votació 
entre les mares de si volen que el pediatre pugi un cop per setmana o revisió a 
Puig-Reig. També hi ha un principi d’acord de què abans de 2 mesos hi haurà 
una altra reunió per acabar de lligar tot aquest tema. Finalment hi ha la 
promesa de què la plaça de pediatre no s’ha perdut. Fins ara era del 70% i a 
partir d’ara serà del 100%.  
 
El Sr. Marc Rojas fa els següents precs i preguntes: 
 

a) Demana els motius reals que van prohibir fer la xerrada el 12 de març a 
la biblioteca, ja que segons ens consta si que es va demanar l’espai per 
la xerrada. Des de la biblioteca no es va posar cap impediment. Diu que 
o bé no hi ha un protocol clar de com sol.licitar els locals, o bé algú va 
desautoritzar la xerrada. En aquest cas demana qui va ser i el perquè. 
Deixa constància que la biblioteca va fer difusió d’aquesta xerrada. Que 
estava programada. Entén que les xerrades que es fan a la biblioteca, 
en horari de servei, son autoritzades pels funcionaris que treballen allà. 

 
El Sr. Lluís Vall, contesta dient que, com el grup E.R.C. sap i ho ha fet, per 
reservar un local cal sol.licitar-ho per instància i llavors s’autoritza per Junta de 
Govern. Aquestes persones no van sol.licitar-ho. D’altra banda el procediment 
va ser: 

 
Unes noies van anar a la biblioteca demanant que volien fer una xerrada sobre 
consum. En la reunió amb el bibliotecari que em passa l’agenda d’activitats 
(properes biblioteca – Ajuntament). En aquest cas sempre es parla de xerrada 
sobre consum. Passa el temps i un dilluns sortint d’una reunió veig a la 
cartellera municipal un cartell amb un “carro de la compra” convertit en un tanc i 
a sota posava “organitza biblioteca de Gironella”. Vaig a la biblioteca i li 
demano explicacions al bibliotecari. Ell diu que l’Ajuntament ja en té 
coneixement, però que també s’ha sorprès que la xerrada no és tal i com li van 
explicar aquelles noies. A partir d’aquí s’anul.la la xerrada perquè hi havia una 
comunitat religiosa que manifestava el seu desacord i es veia un principi 
d’incitament a l’odi. Llavors el bibliotecari va contactar amb aquestes noies (jo 
no tenia cap telèfon de contacte). Llavors el bibliotecari li dóna el meu telèfon. 
Es parla amb “Edurve” que manifesta que a Gironella s’iniciava les campanyes 
sobre les desinversions de l’aparjeït isrealià. La conversa va ser llarga i 
manifestava que per ser regidor havia de saber que passa a Palestina i en tot el 
cos religiós. Se li va destacar en tot moment que no havien presentat instància, 
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com tothom fa. Que no es pot fer cap tracte de favor. El que s’ha de reconèixer 
que va haver-hi un error que de facto es va donar l’autorització directament des 
de la biblioteca sense l’instància. Cal remarcar que totes les activitats de la 
biblioteca han de passar per instància, tal i com ho contempla el reglament 
municipal. Aquí se n’ha tret un redi polític. S’ha volgut deteriorar el tema. Se li 
va oferir venir i mantenir una conversa i programar l’activitat i literalment va dir 
“que no tenia ni energies ni ganes per continuar parlant amb mi”. 
 
Diu el Sr. Marc Rojas que el seu grup sempre ha estat al costat de 
l’Ajuntament. Només era saber com havien anat els fets. Es parla d’algú que 
podia estar afectat, però no es diu qui és. Entén que tothom pot expressar els 
seus ideals sense ofendre a ningú. I amb aquesta explicació tothom està 
assabentat.  
 
El Sr. David Font diu que, per evitar coses d’aquestes, al 2013 es va aprovar un 
reglament d’usos dels locals municipals que marca el procediment. Un punt que 
diu és que hi ha d’haver-hi una petició per escrit i resolució. Hi ha una part del 
reglament que diu que “No es pot realitzar activitats que fomentin el racisme, la 
xenofobia, ...” la sensació en última instància és que, no només no havien 
presentat la instància, sinó que hi havia un conflicte real que és que la xerrada 
no era del que havien expressat en un principi, sinó que podia incitar un 
conflicte entre dos comunitats diferenciades. Sempre s’ha garantit una bona 
harmonia entre totes les comunitats (religioses – migratòries) i  no agradaria 
que es trenqués. No ens agrada ni que ens ensenyin ni que puguin generar 
conflictes. 
 
El Sr. Marc Rojas demana si es pot saber l’entitat que es pot sentir ofesa. 
 
Li diu el Sr. Lluís Vall que l’Ajuntament vol fer de mediador amb aquestes 2 
entitats. No es pot publicar ja que s’ha de portar amb rigor i respecte. 
 
 
I no havent-hi  més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió 
a les 21:25 hores, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.   
 
 


