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ACTA DE PLE DE 3 DE JUNY DE 2014
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
Martí Santamaria Masforroll
Sílvia Giner Joaquin
Mònica Flores Morales
Martí Santamaria Masforroll
Alfons Ballús Cots
Joan Torra Sellarés
Casimir Moneny Sánchez
Aleyois Guerrero Sánchez
Joan Pujols Calveras
tractant-se seguidament el següent ordre del dia:
01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
02.- PRESA POSSESSIÓ DEL SR. ROGER BALLÚS NÚÑEZ, COM A NOU
REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA.
03.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
04.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2013.

NÚM.

38/2014

05.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL, CURS
2014/2015.
06.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PGOU DE GIRONELLA, A L’ARTICLE 125 DE LES NORMES
URBANÍSTIQUES.
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07.- MOCIÓ PER ADHERIR-SE A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA.
08.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LA DECLARACIÓ DE
PATRIMONI MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA PORTALADA DEL MONESTIR
DE SANTA MARIA DE RIPOLL.
09.- MOCIÓ CONTRA L'APLICACIÓ DE LA “LLEI WERT”.
10.- 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 1 d’abril de 2014, a
mà alçada, el resultat de la qual és el següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT
02.- PRESA POSSESSIÓ DEL SR. ROGER BALLÚS NÚÑEZ, COM A NOU
REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA.
L’Ajuntament, per Acord del Ple celebrat en sessió de data 1 d’abril de 2014, va
acordar prendre coneixement de la defunció del Regidor Joan Manuel Pla
Casas.
En compliment de l’article 9.4 del Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals.
L’Ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral General que li enviessin les
credencials d’en Roger Ballús Núñez, següent en la llista de les eleccions
municipals celebrades en data 22 de maig de 2011. L’Ajuntament va rebre
aquestes credencials el dia 30 de juny de 2014.
Per tot això, el Ple d’aquest Ajuntament,
ACORDA
Acceptar la presa de possessió d’en Roger Ballús Núñez del càrrec de Regidor
de l’Ajuntament en substitució d’en Joan Manuel Ballús Núñez.
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I per això i d’acord amb el procediment legalment establert, la Secretària
pregunta a En Roger Ballús Núñez, si:
«¿Jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Gironella amb lleialtat al
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat?
El Sr. Roger Ballús Núñez, respon: Sense renunciar al dret
l’autodeterminació del poble de Catalunya, ho prometo per imperatiu legal.
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Després de la presa de possessió com a Regidor s’incorpora a la Sessió
el Sr. Roger Ballús Núñez.
03.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia del número 22/2014 fins el número
38/2014.
04.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2013.

NÚM.

38/2014

Es dóna compte del Decret 38/2014, d’aprovació de la liquidació de l’exercici
2013, que literalment és com segueix:
“DECRET NÚM. 38/2014
Atès que en data 7 d’abril de 2014 es va incoar procediment per aprovar la
liquidació del Pressupost de l’exercici 2013.
Atès que en data 22 de maig s’ha emès Informe d’Avaluació del Compliment de
l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària, informe de Secretaria-Intervenció
número 06/2014.
Atès que en data 22 de maig de 2014 s’ha emès informe de SecretariaIntervenció número 07/2014, de conformitat amb el que es disposa a l’article
191.3 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
De conformitat amb el que es disposa a l’article 191.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, i amb el disposat a l’article 90.1 del Reial Decret 500/1990, sobre
matèria pressupostària.
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RESOLC
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost General de 2013, essent el seu
resum:
- Pendent de cobrament pressupost:
- Pendent cobrament operacions N.P.
Provisió per insolvències (-)
Ingressos pendents d’aplicar (-)
* Pendent de Cobrament Net
- Pendent de pagament pressupost
- Pendent pagament operacions N.P.
Pagament pendent d’aplicar (-)
* Pendent de Pagament net
* Fons Líquids
- Romanent previ
- Romanent amb finançament efectat
* Romanent per despeses generals

1.697.108,44 €
22.800,36 €
503.204,97 €
196.665,10 €
1.020.038,73 €
780.586,92 €
157.053,84 €
0,00 €
937.640,76 €
1.237.196,49 €
1.319.594,46 €
11.519,35 €
1.308.075,11€

Segon.- Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió ordinària
que aquest celebri, d’acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Tercer.- Ordenar la remissió de còpia d’aquesta liquidació als òrgans
competents, tan de la Delegació d’Hisenda com de la Comunitat Autònoma.
05.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL, CURS
2014/2015.
Vist l’expedient incoat per les ordenances fiscals de la Llar d’Infants Municipal
que han de regir el curs 2014/2015.
Vistos els estudis econòmics realitzats així com la memòria d’alcaldia.
Vist l’informe 08/2014 de Secretaria-Intervenció.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals de la Llar
d’Infants Municipal.
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2n.- Exposar al públic les ordenances esmentades per un període de 30 dies al
B.O.P. i Tauler d’Anuncis, comptadors des de l’endemà de la inserció de
l’Edicte al B.O.P. als efectes de possibles reclamacions o al·legacions. En cas
de no produir-se’n les ordenances s’entendran definitivament aprovades i es
publicaran el text íntegre de les modificacions als efectes de la seva entrada en
vigor l’endemà de la seva publicació.
3r.- 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.
El Sr. David Font informa els nous preus, dient que la proposta és d’un
increment en la mensualitat d’un 2,95% (105 €), i es mantenen inalterables tots
els altres preus. També hi ha la modificació de la diferenciació en persones que
són de Gironella o de fora. Aquest any s’aplica a P0 i P1 i els infants que no
estiguin empadronats a Gironella pagaran un 50% més de les quotes. El que
s’ha intentat fer és apujar el mínim malgrat la reducció de la subvenció de la
Generalitat (- 27%) i el dèficit per l’Ajuntament ( - 33%).
El Sr. Joan Torra diu que el seu Grup sempre ha defensat la fórmula d’una
tercera part, la Generalitat, una tercera part, l’Ajuntament i una tercera part les
famílies. En aquest cas lamenta que la Generalitat no arribi a aquesta tercera
part, entenent que això ho ha d’assumir les famílies. Creu que l’Ajuntament
assumeix el seu 33%. I malgrat que no hi ha un equilibri just i l’Ajuntament no
pot carregar-se un % més elevat, s’accepta la proposta.
El Sr. Joan Pujols, veu bé la proposta, però diu que per culpa de les retallades,
sempre paguen els mateixos. Si el servei estava subvencionat per la
Generalitat, i aquesta ha retallat, no es dóna compte que finalment qui ho
acaba pagant són els usuaris?
Li diu el Sr. David Font que des de que es va anunciar la reducció a les
subvencions, s’ha intentat no traslladar tota la retallada a les famílies. El % de
subvenció varia segons els nens matriculats, i per tant això també fa variar el %
de l’Ajuntament. Ara la natalitat comença a baixar i el no saber com quedaran
les xifres finals no se sap de segur l’import de la subvenció.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT
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06.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PGOU DE GIRONELLA, A L’ARTICLE 125 DE LES NORMES
URBANÍSTIQUES.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 4 de febrer de 2014 va
aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU de Gironella, a l’article 125
de les normes urbanístiques.
Atès que durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions
ni reclamacions.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU de Gironella, a
l’article 125 de les normes urbanístiques.
2n.- Elevar l’expedient de modificació esmentat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme perquè resolgui sobre la seva aprovació definitiva.
3r.- 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
07.- MOCIÓ PER ADHERIR-SE A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA.
El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les
Diputacions Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de
desembre es reuniren a l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de
les quatre diputacions catalanes per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat
de Catalunya.
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes,
encapçalats pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de
la mancomunitat i el 6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de
Catalunya, fruit de la unió de les quatre diputacions i va ser escollit com a
President de l’Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya el President de la
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Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que s’erigia com a veritable
inspirador de tot aquell procés.
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les
diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major
reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les
estructures existents i absents – des de les viàries fins a les educatives i
culturals.
En un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per
a la millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es
posaren les primeres pedres d’institucions culturals, científiques i acadèmiques
que han estès la seva actuació fins als nostres dies.
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés
social, econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps
que posà les bases per a estructures i institucions culturals, científiques i
educatives que perviuen en el temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans,
la Biblioteca de Catalunya, l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o
l’Escola de Treball.
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la
Mancomunitat, i, és per això que la Diputació impulsa la commemoració
d’aquesta data tan important, i vol traslladar a la societat l’evidència de la feina
feta per aquesta singular institució.
Sense la Mancomunitat, sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta
altra gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu
esperit i el seu treball no seríem on som. Perquè certament la gent de la
Mancomunitat sabien el que es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en
el temps, com si fos avui mateix, Prat de la Riba escrivia el 1917:
“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per a donar
a l’ànima catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una
província. Tots, anant més o menys enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny
encara el terme del seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots
sentim que la voluntat popular catalana exigeix imperiosament, més o menys
accentuades o atenuades, formes d’Estat”.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es
proposa al Ple l’adopció del següents
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ACORDS:
Primer.- ADHERIR-SE a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de
Catalunya, tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de
participar-ne i programar-ne actes, si s’escau.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu
coneixement i efectes.
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 A LA CANDIDATURA PER A LA DECLARACIÓ DE
PATRIMONI MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA PORTALADA DEL MONESTIR
DE SANTA MARIA DE RIPOLL.
El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més
importants de la Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII),
comparable a d’altres monestirs i catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del
moment. Ja al segle XI, sota l’abadiat d’Oliba, va destacar per la importància de
la seva església abacial, construïda de nou i dedicada el 1032, i per la potència
de la seva biblioteca, que sota aquest personatge cabdal va depassar els dos
centenars de títols. Malgrat els espolis, les destruccions i les restauracions
patides al llarg del temps, es pot dir que Ripoll avui conserva un element
històric que, per davant de tots els altres, continua assegurant-li un lloc en la
història de l’art europeu i mundial: la seva esplèndida portalada esculpida.
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el
seu ressò en les portalades romàniques esculpides que en aquest moment
eclosionaran en moltes esglésies catalanes. Alhora, el taller escultòric que va
treballar a Ripoll en aquests mitjans del segle XII, capaç de sintetitzar algunes
de les més prestigioses produccions escultòriques del moment -com les de la
ciutat de Tolosa o les de l’àrea rossellonesa- manifestaria també la seva
influència més o menys propera en tota una sèrie de treballs escultòrics que
tindrien lloc a Catalunya durant la segona meitat del segle.
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la
complexitat iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer
que es convertís en un dels joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el
bisbe Morgades el 1893, i que els estudiosos de l’art la reconeguessin com una
obra cabdal de l’escultura romànica europea. Al llarg del segle XX, la presa de
consciència sobre el patrimoni històrico-artístic i l’alerta per alguns aspectes del
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seu estat material van fer que s’emprenguessin mesures per garantir-ne la
conservació.
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents
els actes que han posat de relleu el valor universal i excepcional de la
Portalada com a element singular i únic en el món. En efecte, el simposi
internacional de 2013, organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, per la Diputació de Girona, per l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat
de Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, va posar de relleu la
importància de la portalada de Ripoll com a objecte posat en el seu context
històrico-artístic, com a símbol del patrimoni que cal estudiar i protegir i com a
element clau d’una capitalitat cultural que vol projectar-se al món.
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia
reuneix i compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser
considerada un valor universal excepcional establerts principalment en el
document d'Orientacions que han de guiar l'aplicació de la Convenció del
Patrimoni Mundial i del Protocol sobre l'ordenació dels criteris per a la
identificació i preparació de les candidatures de Patrimoni Mundial i Patrimoni
Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya, l'Ajuntament de Ripoll en
sessió plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar l'expedient per tal
que durant l'any 2013, en motiu de que Ripoll era la Capital de la Cultura
Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll fos proposada per
ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO.
Per tot això, es proposa:
Primer.- Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa
Maria de Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat
per part de la UNESCO.
Segon.- Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció
General del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT
Essent les 21:15 hores s’incorpora a la sessió el Sr. Casimir Moneny.
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09.- MOCIÓ CONTRA L'APLICACIÓ DE LA “LLEI WERT”
La “LOMCE”, coneguda també com la “Llei Wert”, és la culminació de tot un
procés polític que, emparat per la Sentència del Tribunal Constitucional contra
l'Estatut, té com a objectiu trencar el model educatiu català. El sistema educatiu
aplicat amb èxit a les nostres escoles, compta amb un amplíssim suport social i
polític i de tota la comunitat educativa i ha aconseguit que ningú sigui
discriminat a l'escola per la llengua que parla habitualment a casa. Alhora, fa
possible que l'alumnat català, en acabar la seva escolaritat obligatòria, sigui
competent en català, castellà i conegui una altra llengua estrangera.
La LOMCE entra en conflicte amb la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
aprovada per una àmplia majoria en el Parlament de Catalunya. Aquesta llei
envaeix les competències educatives que corresponen a la Generalitat, es basa
en una concepció centralista, uniformista i autoritària de l'estat i no resol els
problemes que avui té l'educació.
Somescola, plataforma que aglutina la major part de les entitats vinculades a
l'àmbit educatiu del país, ha treballat i treballa intensament per defensar el
nostre model d'escola i l'aplicació de la metodologia d'immersió quan la situació
ho aconselli.
Somescola denuncia ara que la situació a les escoles està arribant al límit.
L'assetjament continuat a la comunitat educativa a la qual estan sotmeses per
les contínues sentències dels diferents tribunals creen una situació de conflicte
que dificulta notablement la seva activitat docent.
Per tot això convoca les forces polítiques i a la societat en general a donar una
resposta col·lectiva, contundent, democràtica i participativa en defensa del
nostre model d'escola, de l’educació i del futur de la nostra llengua que és
garantia per al nostre futur nacional.
En conseqüència, i per tot això abans esmentat, el Ple del nostre Ajuntament,
reunit en sessió plenària
ACORDA:
Primer.- Rebutjar l'aplicació de la LOMCE i donar suport a la continuïtat del
model lingüístic i curricular de l'escola catalana que defensa tota la comunitat
educativa.
Segon.- Donar suport a Somescola en la mobilització festiva i reivindicativa que
tindrà lloc el 14 de juny de 2014 a Barcelona en defensa de l’escola catalana i
el dret a decidir el propi model educatiu.
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Tercer.- Difondre el present acord a tota la comunitat educativa del municipi.
Quart.- Incorporar el banner de Som Escola al web municipal donant suport a
la campanya en defensa del nostre model educatiu.
Cinquè.- Enviar còpia de l’acord a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT
10.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Joan Torra fa aquests precs i preguntes:
a) Rebuts de l’aigua: Prega si es pot confeccionar una factura, igual que es fa
en altres Ajuntaments, atès que el rebut no arriba detallat i així el ciutadà
estaria informat i s’evitarien reclamacions.
Diu el Sr. David Font que s’estan fent gestions amb l’entitat bancària als efectes
d’ampliar el rebut en comparació amb l’anterior, i per tant ser més detallat. Si
això no fos possible, ja es va deixar el tema de la factura sobre la taula (en
aquest moment es va descartar) però no és un tema que estigui tancat.
El Sr. Joan Torra diu que ell aposta per la factura (molts Ajuntaments ho fant)
malgrat que tingui un cost.
I no havent-hi més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió
a les 21:21 hores , de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta.

