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ACTA DE PLE DE 13 DE DESEMBRE DE 2011
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
Joan Manuel Pla Casas
Josep M. Castellà Antich
M. Àngels Sallés Perarnau
Martí Santamaria Masforroll
Sílvia Giner Joaquin
Mònica Flores Morales
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.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
03.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROTOCOL DE TRAMITACIÓ I
DEFINICIÓ DE REQUISITS PER A GESTIONAR ELS PROCEDIMENTS
ADMINISTRATIUS DE NOVES INSCRIPCIONS I CANVIS DE DOMICILI EN
EL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS, RENOVACIONS PADRONALS
D’ESTRANGERS NO COMUNITARIS SENSE AUTORITZACIÓ DE
RESIDÈNCIA PERMANENT, BAIXES D’OFICI DEL PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS I D’EMISSIÓ D’INFORMES MUNICIPALS D’ALLOTJAMENT
D’ADEQUAT PER ALS PROCESSOS DE REAGRUPAMENT FAMILIAR.
04.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT DE RÈGIM
INTERN DE LA LLAR D’INFANTS ESTEL DE GIRONELLA.
05.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA NÚMERO
36, TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA.
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06.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA NÚMERO
34, TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA.
07.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA AL SECTOR
INDUSTRIAL CAL RAFALET.
08.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REDUCCIÓ DE JORNADA I
RETRIBUCIÓ DE L’ALCALDE.
09.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS ANY 2011.
10.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL PER
A L’EXERCICI ECONÒMIC 2012.
11.- MOCIÓ ENVERS LA CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
GIRONELLA COM A ASSOCIACIÓ D’ENS LOCALS AMB LA DENOMINACIÓ
“MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA”.
12.- MOCIÓ PER A UN FINANÇAMENT LOCAL CATALÀ.
13.- PRECS I PREGUNTES.

01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Amb les esmenes d’errors materials de les pàgines 7 “ensenyar” i pàgina 12
“Gironella”, es procedeix a la votació de l’Acta del Ple de data 4 d’octubre de
2011, 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 96/2011 fins el número
118/2011.
03.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROTOCOL DE TRAMITACIÓ I
DEFINICIÓ DE REQUISITS PER A GESTIONAR ELS PROCEDIMENTS
ADMINISTRATIUS DE NOVES INSCRIPCIONS I CANVIS DE DOMICILI EN
EL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS, RENOVACIONS PADRONALS
D’ESTRANGERS NO COMUNITARIS SENSE AUTORITZACIÓ DE
RESIDÈNCIA PERMANENT, BAIXES D’OFICI DEL PADRÓ MUNICIPAL
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D’HABITANTS I D’EMISSIÓ D’INFORMES MUNICIPALS D’ALLOTJAMENT
D’ADEQUAT PER ALS PROCESSOS DE REAGRUPAMENT FAMILIAR.
Vist el protocol de tramitació i definició de requisits per a gestionar els
procediments administratius de noves inscripcions i canvis de domicili en el
padró municipal d’habitants, renovacions padronals d’estrangers no comunitaris
sense autorització de residència permanent, baixes d’ofici del padró municipal
d’habitants i d’emissió d’informes municipals d’allotjament d’adequat per als
processos de reagrupament familiar.
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció núm. 27/2011.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar inicialment el protocol de tramitació i definició de requisits per a
gestionar els procediments administratius de noves inscripcions i canvis de
domicili en el padró municipal d’habitants, renovacions padronals d’estrangers
no comunitaris sense autorització de residència permanent, baixes d’ofici del
padró municipal d’habitants i d’emissió d’informes municipals d’allotjament
d’adequat per als processos de reagrupament familiar i que obra en l’expedient.
2n.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, l’expedient, per
un termini de 30 dies, mitjançant anunci publicat en el B.O.P., D.O.G.C., en un
dels mitjans de comunicació escrita diària, i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se
reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat
definitivament el reglament, sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
3r.- Aprovat definitivament el reglament publicar-lo íntegrament en el B.O.P.
als efectes de la seva vigència l’endemà de la seva publicació.
4t.- 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 que es crea un reglament que reflecteix el que ja
s’està duent a terme amb les altes i baixes del padró municipal.
El Sr. Joan Torra, diu que el seu grup creu interessant que hi hagi aquest
protocol, però és més interessant que es compleixi. Malgrat que no s’ha
participat en aquest reglament, és interessant sempre que es compleixi amb
rigor.
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Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
8 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U.
3 abstencions dels membres presents del Grup Municipal de P.S.C.
1 vot a favor del membre present del Grup Municipal d’E.R.C.

04.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT DE RÈGIM
INTERN DE LA LLAR D’INFANTS ESTEL DE GIRONELLA.
Vist el reglament de règim intern de la llar d’infants Estel de Gironella.
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció núm. 26/2011.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar inicialment el Reglament de règim intern de la llar d’infants Estel de
Gironella i que obra en l’expedient.
2n.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, l’expedient, per
un termini de 30 dies, mitjançant anunci publicat en el B.O.P., D.O.G.C., en un
dels mitjans de comunicació escrita diària, i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se
reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat
definitivament el reglament, sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
3r.- Aprovat definitivament el reglament publicar-lo íntegrament en el B.O.P.
als efectes de la seva vigència l’endemà de la seva publicació.
4t.- 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.
Informa el Sr. David Font, que aquest reglament s’ha confeccionat des de la
regidoria d’Ensenyament. S’ha ensenyat a les educadores i a l’AMPA perquè
facin aportacions i intentar recollir els seus suggeriments.
Demana el Sr. Joan Torra, que la Regidora expliqui de quina manera s’ha
elaborat aquest Reglament i perquè no s’ha cregut convenient que nosaltres no
hi aportéssim res i si hi ha consens entre l’AMPA, mestres i regidoria.
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La Sra. Mònica Flores, explica que a l’hora de redactar el reglament s’ha seguit
el Marc del Departament d’Ensenyament i s’ha tingut en compte tota la
comunitat educativa que l’ha de seguir (Mestres i pares). I davant les opcions
que aquesta comunitat ens ha transmès, hem elaborat el Reglament. Aquest,
recull com funciona la llar d’infants, com s’organitza, etc.
Opina el Sr. Joan Torra, que seria bo que quan es crea un Reglament, una
ordenança, etc... que es parlés amb tots els grups municipals. I per tant
recrimino el comportament en l’actitud envers aquest punt. D’altra banda, posa
en dubte el consens dit, perquè, per comentaris que li han arribat, hi ha
discrepàncies en aquest Reglament.
Li diu la Sra. Mònica Flores, que, si bé és cert que en un dels punts del
Reglament ni els pares ni els mestres hi estan d’acord, el que s’ha fet és
modificar punts en base als seus suggeriments.
Diu el Sr. Joan Torra que el seu grup votarà en contra del Reglament per
aquests motius:
-

No se’ls ha tingut en compte en la redacció.
El Reglament té molta palla i coses importants a tractar no s’hi
reflecteixen.
Es creu que podria ser un reglament més simplificat i més clar, i es
podrien puntualitzar altres coses que no regula com les hores que ha de
tenir el professorat per preparar les classes.

Per tot això, anticipa que el seu grup presentarà al·legacions.
Respecte aquestes manifestacions, la Sra. Mònica Flores diu que a l’hora
d’elaborar el Reglament es va optar per no aprofundir en aspectes concrets que
donen peu a actualitzacions periòdiques i es va redactar a nivell genèric, nivell
el qual també hi van estar d’acord els pares i les mestres.
No obstant això opina el Sr. Joan Torra que es generalitza en temes importants
i s’aprofundeix en altres que no ho són.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
8 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U.
3 vots en contra dels membres presents del Grup Municipal de P.S.C.
1 vot a favor del membre present del Grup Municipal d’E.R.C.
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05.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA NÚMERO
36, TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA.
Vista l’Ordenança reguladora de la taxa per la retirada de vehicles abandonats
o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció número 28/2011, així com l’estudi
econòmic realitzat.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar provisionalment la imposició de la taxa per la retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
2n.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva
exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el B.O.P., per un
termini de 30 dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i
plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
3r.- 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 17.3 del R.D. legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
4t.- 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.
Diu el Sr. Joan Torra, que s’està d’acord amb l’ordenança, però diu que no hi
ha hagut diàleg per poder decidir quina és la millor manera per desenvoluparla. El què li sorprèn, segons l’estudi econòmic, és l’alt cost que comporta
l’aplicació de l’ordenança. Creu que s’ha de compensar aquest cost.
El Sr. Joan Pujols, creu que aquest servei l’ha de pagar qui se li retira el cotxe.
Diu el Sr. David Font, que l’ordenança preveu uns preus considerables, malgrat
no sigui tot el cost del servei. L’estudi de costos és estimatiu i en el pressupost
es considera un ingrés conservador, consignant tant sols la retirada de 5
vehicles durant tot l’any.

7

Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
8 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U.
3 abstencions dels membres presents del Grup Municipal de P.S.C.
1 vot a favor del membre present del Grup Municipal d’E.R.C.

06.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA NÚMERO
34, TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA.
Vista l’Ordenança reguladora de la taxa per a la prestació del servei d’atenció
domiciliària.
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció número 25/2011, així com l’estudi
econòmic realitzat.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar provisionalment la imposició de la taxa per prestació del servei
d’atenció domiciliària i que consta en l’expedient.
2n.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva
exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el B.O.P., per un
termini de 30 dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i
plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
3r.- 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 17.3 del R.D. legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
4t.- 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, diu que l’ordenança regula el pagament del servei.
L’ordenança estableix que els usuaris amb ingressos baixos (Indicador de la
renda mínima de suficiència de la Generalitat) el servei continuarà essent
gratuït. A partir d’aquí es crea una escala progressiva amb un percentatge del
cost. Això també servirà per estudiar en un futur l’ampliació del servei si hi ha
demanda.
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El Sr. Joan Torra, diu que el fons de l’ordenança és positiu però hi ha dubtes de
si s’aplicarà prou bé, donada la complexitat de les rendes de les persones per
diferents circumstàncies.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
8 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U.
3 abstencions dels membres presents del Grup Municipal de P.S.C.
1 vot a favor del membre present del Grup Municipal d’E.R.C.

07.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA AL SECTOR
INDUSTRIAL CAL RAFALET.
Atès que en sessió de data 16 de maig de 2011, la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central va acordar suspendre la resolució
definitiva de la Modificació del Pla General d’Ordenació al sector industrial de
Cal Rafalet fins que mitjançant en un text refós s’incorporin diverses
prescripcions.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar el Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana al sector industrial de Cal Rafalet de Gironella.
2n.- Remetre l’esmentat Text Refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central per a aprovar definitivament l’esmentada modificació.
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 explica que, d’acord amb el sol·licitat per urbanisme, és un
text refós que incorpora els diferents dictàmens de Medi Ambient, ACA i
Comissió d’Urbanisme.
El Sr. Joan Torra, diu que el desembre del 2007, quan es va portar aquest tema
al Ple, ja hi van votar en contra perquè aquesta actuació no reunia els requisits
necessaris. S’entenia que si la Generalitat actuava com ho tenia que fer, seria
rebutjada. Lamentem tenir raó. D’altra banda des del 2007 fins el 2011 han
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passat quatre anys. Si el cas hagués estat prioritari per l’Equip de Govern
s’hagués resolt abans. Per això és sorprenent que en aquests moments es
desencalli aquest tema que en el seu moment ja es va considerar que era
perjudicial pel Barri de Cal Blau i també perquè realment el què passava era
que d’un espai de 7.919 m2 dels quals 1.778 eren per equipament d’espai
públic i 6.141 eren sòl no urbanitzable de protecció paisatgística, es canviaven
de manera que els 1.778 d’equipament d’espai públic es passaven a zona
industrial. Dels altres 6.141, es convertien 2.210 m2 per equipament
(depuradora) i 3.931 quedaven com a sòl no urbanitzable de protecció
paisatgística. Creiem que aquestes permutes i canvis de qualificació no són
positius quan el més fàcil era que s’aprofités els metres necessaris del sòl no
urbanitzable per fer-hi la depuradora essent el cost molt inferior del que es
proposa.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
8 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U.
3 vots en contra dels membres presents del Grup Municipal de P.S.C.
El membre present del Grup Municipal d’E.R.C no efectua el seu vot.

08.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REDUCCIÓ DE JORNADA I
RETRIBUCIÓ DE L’ALCALDE.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 30 de juny de
2011 va establir el règim de dedicació i retribucions de l’Alcalde de la
Corporació.
Atès que el Sr. David Font Simon, Alcalde de l’Ajuntament de Gironella ha estat
nomenat Conseller Comarcal i part de la seva dedicació serà destinada a
complir les tasques encomanades com a Conseller Comarcal.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Reduir el règim de dedicació i retribució de l’Alcalde de la Corporació en
aquests termes:
-

DEDICACIÓ: 95%
RETRIBUCIÓ ANUAL: 30.813,13 €

amb efectes del dia 1 de gener de 2012.
2n.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en dret
sigui possible per l’execució dels presents acords.
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No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri.
El Sr. Joan Torra diu que li semblen correctes els arguments que dóna el Sr.
Alcalde, però no veu que s’hagi de contemplar també la reducció de la jornada
del 5%. Pensa que una cosa no té res a veure amb l’altra. Li sembla correcte el
detall de que, tenint en compte altres indemnitzacions per altres conceptes, es
redueixi la retribució, però no li sembla bé que també es redueixi la jornada.
Diu el Sr. Joan Pujols, que la reducció de la jornada en un 5% no té sentit.
Diferent seria una reducció del 25% o més per dedicar-se a una altra cosa.
El Sr. David Font explica que la reducció del 5% és deguda a que, en horari
d’oficina, hi hagi dies que tingui que desenvolupar la seva tasca al Consell
Comarcal. Malgrat això, la reducció és una petició voluntària a l’Equip de
Govern. Desconec si anteriors Alcaldes essent consellers del Consell Comarcal
han renunciat a una part de la seva jornada i retribució, però també crec que la
situació actual de crisis és un factor que influeix en la decisió.
Li demana el Sr. Joan Torra, si pot reconsiderar aquest decisió.
Diu el Sr. David Font que no.
Diu el Sr. Joan Torra que en el Ple del Cartipàs el Sr. David Font va dir que
tindria dedicació exclusiva. Això comporta moltes obligacions, i ara amb
aquesta reducció s’estableix una dedicació parcial. Per tant li demano que
continuï amb la dedicació del 100%, ja que amb la reducció del 5% vostè queda
alliberat de les seves funcions a l’Ajuntament, podent treballar a un altre lloc.
Li diu el Sr. David Font que en el dia d’avui aquesta opció no es contempla.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
8 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U.
3 vots en contra dels membres presents del Grup Municipal de P.S.C.
El membre present del Grup Municipal d’E.R.C no efectua el seu vot.

09.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS ANY 2011.
Vista la incoació de l’expedient de Modificació de Crèdits per a l’exercici 2011.
Vist l’Informe de Secretaria-Intervenció número 30/2011.
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Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següents acords:
1r.- Aprovar inicialment l’expedient de Modificació de Crèdits, any 2011, d’acord
amb el resum que consta a l’expedient.
2n.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci al B.O.P. per un
període de 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si
durant l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions.
3r.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en dret
sigui possible per a l’execució dels presents acords.
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri.
El Sr. David Font diu que els criteris de la modificació són per una banda
majors ingressos i per una altra la redistribució de les despeses entre partides.
Aquesta modificació serveix per cobrir partides sobrepassades i les despeses
de l’any 2010 per un import de 179.000 € als efectes de no condicionar el
pressupost del 2012.
Diu el Sr. Joan Torra que aquesta modificació de crèdits confirma l’assignatura
que l’Equip de Govern té pendent i que és la de gestionar eficaçment els
recursos econòmics de l’Ajuntament. La realitat és que, malgrat els ingressos
superiors, l’Equip de Govern ha gastat en despesa corrent 291.000 € que no es
contemplaven en el pressupost. Això no lliga amb el que han dit d’austeritat i
control, doncs en realitat han sobrepassat de forma escandalosa el pressupost.
I un diner que hagués pogut quedar de superàvit per reduir el deute de
l’Ajuntament, no arriba a cobrir el 100% de la despesa del 2011. La realitat,
amb el tancament provisional del 2011, es veuen partides molt sobrepassades
com Festa Major, Onze de setembre, manteniment de via pública, etc...
Respecte els ingressos també es troben desequilibris com pot ser en el
concepte de l’aigua o AID en que el pressupostat és molt més al que s’ha
ingressat. Per tant ingressem menys del que es pressuposta i es gasta més del
que es pressuposta. Per tant la valoració de la modificació de crèdits i
l’execució del 2011 diu que no es gestiona bé.
El Sr. Joan Pujols fa referència al passiu de 300.000 €.
Li diu el Sr. David Font que està fent referència al proper punt.
El Sr. Joan Pujols diu que no té la documentació d’aquest punt.
El Sr. David Font diu que és degut a un error a l’hora d’imprimir i li sap greu i
s’ofereix a que després se li explica detalladament.
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Pregunta el Sr. Casimir Moneny, que atesa aquesta circumstància, si és
preceptiu retirar el punt de l’ordre del dia.
Li diu el Sr. David Font que no, que en tot cas pot optar per el vot en contra i
presentar les al·legacions que cregui convenients. I lamenta l’error en la falta de
la documentació. Envers les manifestacions del Sr. Joan Torra fa aquestes
puntualitzacions:
-

-

Respecte els 291.000 € comentats, recorda que hi ha 179.000 € que
estan afectats del 2010. Dins aquests 179.000 € hi ha 10.000 € de l’11
de setembre i per tant si no hi hagués hagut aquesta afectació, l’any
2011 la partida no s’hagués exhaurit. Això també passa en la Festa
Major.
A nivell d’ingressos, que s’intenta portar la comptabilitat el màxim al dia
que es pot i a dia d’avui els ingressos de l’aigua són de 188.000 €
pendents de facturar l’últim trimestre. Per tant, la tendència és la que
està marcada en el pressupost, a l’igual com en AID.

Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
8 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U.
3 vots en contra dels membres presents del Grup Municipal de P.S.C.
El membre present del Grup Municipal d’E.R.C no efectua el seu vot.

10.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL PER
A L’EXERCICI ECONÒMIC 2012.
Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici
econòmic 2012 així com les seves bases d’execució i la plantilla de personal
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb l’establert en els
articles 168 i 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 18 del Reial
decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI
de la Llei 39/1988.
Vist i conegut el contingut de l’ informe de secretaria – Intervenció número
31/2011.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Gironella
per a l’exercici econòmic 2012, juntament amb les seves bases d’execució, el
resum per capítols del qual és el següent:
ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Despeses de personal .............................
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis .....
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres ..............................
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents ..........................

1.371.676,00 €
1.582.220,00 €
110.000,00 €
58.500,00 €

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals ....................................... 1.255.738,70 €
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital .........................
0,00 €
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers .......................................
CAPÍTOL 9: Passius Financers ....................................

0,00 €
340.000,00 €

TOTAL .......................................................................... 4.718.134,70 €
ESTAT D’INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Impostos Directes ................................... 1.398.050,00 €
CAPÍTOL 2: Impost Indirectes ....................................
15.000,00 €
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos....
835.440,00 €
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents .......................... 1.345.730,00 €
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials .............................
6.620,00 €
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Alienació d’Inversions Reals ....................
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital .........................
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers .......................................
CAPÍTOL 9: Passius Financers ....................................

60.000,00 €
903.551,58 €

0,00 €
153.743,12 €

TOTAL .......................................................................... 4.718.134,70 €
Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els
llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
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Tercer.- Exposar al públic el pressupost general per al 2012, les bases
d’execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies,
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a efectes de la presentació de reclamacions
pels interessats.
Quart.- Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es
presenti cap reclamació.
Cinquè.- Trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat, així com a la Generalitat
de Catalunya.
Sisè.- Facultar al Sr. Alcalde–President per a subscriure i firmar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.
No obstant el Ple en superior criteri resoldrà.
El Sr. David Font fa una amplia explicació del pressupost del 2012 dient:
-

Que és un pressupost situat en un context de crisi econòmica
generalitzada en que, a l’igual que en el 2011, es detecta un augment de
les necessitats socials i una disminució en els recursos disponibles. Els
descensos en els ingressos venen vinculats en el descens de l’activitat
immobiliària i de les transferències d’altres administracions i també en el
manteniment de pressió fiscal. A la vegada s’aplicarà una contenció
estricta de la despesa corrent. S’està negociant i es negociaran
contractes i convenis vigents per reduir el seu preu, però mantenint el
servei que es presta i es prioritzarà el servei d’atenció a les persones, el
manteniment de la via pública i la garantia d’uns serveis de qualitat.
D’altra banda es preveu una inversió important atípica en aquests
moments, però que es realitzarà en base a subvencions concedides i
pendents de confirmar. A tall d’exemple en la disminució d’ingressos es
pot observar en els derivats de l’activitat de la construcció i sector
immobiliari que entre l’any 2006 i 2011 han baixat un 95%. Per tant, en
una situació econòmica complexa i per tal de donar suport a les
persones i famílies i garantir uns serveis bàsics de qualitat, s’ha elaborat
un pressupost 2012 contingut, molt conservador amb els ingressos, però
molt real en la despesa, i per que els serveis tingui un pla de viabilitat
econòmica aplicant les ordenances que s’han aprovat. El que s’intenta
és garantir un principi de suficiència en els serveis.

-

Es presenta un pressupost de 4.718.134,70 € en el qual els ingressos
corrents baixen un 8,31%, però que en el seu conjunt puja un 8,05% i
això és degut a un pla d’inversions per un import d’1.255.738,70 €. Els
impostos directes baixen un 3,79%; els indirectes un 72,73%; les taxes,
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preus públics i altres ingressos baixen un 5,99%; les transferències
corrents d’altres administracions tenen una reducció de l’11,83%. I
malgrat que els ingressos patrimonials (interessos) tenen
perceptualment una puja significativa, quantitativament és una quantitat
petita. Per tant els ingressos corrents tenen una disminució de
326.360,00 € ( - 8,31%).
-

A nivell d’inversions, l’alineació ve vinculada a una compra d’un terreny
que ja es va fer al seu dia. Les transferències de capital són les
subvencions per realitzar les inversions i els passius financers
pressupostats no signifiquen que a final d’any s’hagin de formalitzar.

-

Respecte a les despeses, la reducció en despeses de personal és d’un
9,50%, en despeses corrents en béns i serveis és d’una 16,65% (es
renegocia contractes d’ADSL amb telefònica i s’han donat de baixa línies
de telefonia mòbil i que no eren necessàries; es preveu una reducció en
enllumenat públic instal·lant reductors de fluxe i controlar l’horari de
l’enllumenat, s’han eliminat lloguers, etc...) També es redueixen les
despeses financeres en un 33,57% i les transferències corrents en un
21,16%. Tot això fa que la reducció de la despesa es quantifiqui en
531.374,00 €.

-

Pel que fa a les operacions de capital, hi ha un augment considerable,
motivat per les inversions projectades de les quals ja es disposa de
subvenció i per les quotes d’amortització dels crèdits ja formalitzats per
l’Ajuntament.

-

Pel que fa a la distribució per regidories, dir que s’incrementa la partida
de promoció econòmica, es congela la partida en ensenyament,
s’augmenta la partida d’atenció a les persones i tota la resta de partides
tenen reduccions essent la més important Administració General.

-

Respecte al plàning d’inversons, aquestes són:
o
o
o
o
o

Terreny de Cal Rafalet
Depuradora de Cal Rafalet
Millora en la xarxa de Viladomiu Vell
Pavimentació de carrers
Sala del teatre de Viladomiu Nou, que és la inversió més gran,
però en cap cas es tirarà endavant fins que no hi hagi confirmació
escrita d’algunes subvencions que ens han dit verbalment.
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-

Pel que fa a l’endeutament, cal dir que es tancava el 2010 amb un
endeutament de 2.283.304,22 €; es tancarà el 2011 amb un
endeutament de 2.259.881,58 €. I tenint en compte que es va formalitzar
una operació de crèdit per pagar les obres de la Muralla i que s’està
negociant amb la Diputació un crèdit per a la millora del Pantà de
Minoves, la previsió del 2012 d’endeutament és de 2.302.590,68 €.

El Sr. Joan Torra demana, en quan a les inversions, quines són les partides
que estan confirmades i quines no.
Respecte a la Generalitat, el Sr. David Font diu que resten per confirmar
150.000 € procedents de Cultura, per l’obra del Teatre de Viladomiu Nou.
A nivell general, el Sr. Joan Torra diu que li preocupa el pressupost. Des del
seu punt de vista creu que els ingressos són una mica crescuts, ja que no sap
si s’ha previst més morositat, etc... En quan a la despesa creu que hi ha
consignació insuficient en algunes partides. Si no s’és estricte es
sobrepassaran. Depèn de com es tanqui el 2011 hi haurà algunes d’aquestes
partides que ja estaven compromeses. Per tant els resultats d’aquest
pressupost són dubtosos i se’n poden sortir sempre i quan les regidories hi
posin el coll i hagi algú que fiscalitzi les partides. D’altra banda, de les
despeses que s’han tret, opina que alguna no s’hauria d’haver tret, i de les
partides pressupostades és de l’opinió que algunes es poden retallar
(enllumenat de zona esportiva, etc....) Per tant es podria retallar per la banda
de l’oci i això no es contempla en aquests pressupostos. Entén que la reducció
no és lineal. Diu que aquests pressupostos són una declaració d’intencions i es
té dubte que s’acompleixin. El nostre grup presentarà al·legacions per corregir
algunes partides.
Els Sr. Joan Pujols, diu que no s’ha tingut en compte moltes coses. A l’any
2009 comença la crisis i moltes empreses han reduït ingressos, a l’igual que el
comerç. Les persones gasten menys. L’Ajuntament cal que es fixi amb
aquestes coses i per tant s’hauria de fer un pressupost amb menys diners i més
feina, i que no s’hagi de tancar el 2012 amb un dèficit que es sumi al que ja
està arrossegant. Per tant s`hauria de tornar a verificar el pressupost i mirar si
es pot retallar una mica més.
A totes aquestes manifestacions el Sr. David Font, respon:
-

Envers la morositat, aquesta ja es contempla en la liquidació de l’exercici
en el concepte “saldos per dubtós cobrament”.
En el pressupost s’ha consignat els drets nets dels padrons fiscals.
Respecte les reduccions d’enllumenat de la zona esportiva, s’ha informat
a tall d’exemple l’enllumenat públic, però es preveu una reducció de
l’enllumenat en edificis municipals, (inclòs els esportius), de 20.200 €.
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-

-

-

Envers la reducció lineal, no s’ha volgut aplicar perquè hi ha polítiques
en les que no es pot fer aquesta reducció. Alguns exemples són:
Urbanisme: - 19%, enllumenat: - 31%, medi ambient: - 9%, serveis
socials: + 7%, ensenyament: - 0,94%, cultura o oci: - 8,81%, esports: 17%, promoció econòmica: + 201%, òrgans de govern: - 2,68%,
administració general: - 25%. Per tant han incrementat on creiem que hi
ha necessitats, (àmbit social), contenir aquelles polítiques que s’han de
contenir (ensenyament) i incrementar i potenciar les polítiques
empresarials, increment que va lligat amb les ordenances fiscals que es
van aprovar (bonificacions).
Per tot això es creu que s’està aplicant un pressupost d’acord amb la
situació actual.
Per tot això és impossible rebaixar més el pressupost. Però amb els
recursos corrents que tindrem intentarem fer més feina. I això queda
demostrat l’últim trimestre del 2011, en el qual s’ha fet feina amb menys
recursos. Un exemple és l’11 de setembre.
Finalment, i pel que fa als impostos, si bé no s’aplica una política
d’increment, si que s’està fent una revisió insitu envers l’IBI, guals,
escombraries, perquè tothom pagui pel que ha de pagar. A hores d’ara
s’ha detectat 75 casos (solars amb cases edificades, solar on hi ha pisos
edificats, cases que no paguen entrada de vehicles, etc...) Per tant, hem
requerit juntament amb l’ORGT a aquestes persones perquè presentin la
documentació per regularitzar la situació. Si voluntàriament no ho fan,
l’Ajuntament ho tramitarà d’ofici.

Opina el Sr. Joan Torra que això està bé i que és una cosa que ja s’havia
reivindicat. En el Ple ja s’havia dit que no era més important pujar els tipus dels
impostos, sinó que l’important era controlar la situació dels qui no paguen. Creu
que s’ha de passar tot, però també s’ha de vetllar que les persones que facin
l’inspecció no s’equivoquin.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
8 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U.
3 vots en contra dels membres presents del Grup Municipal de P.S.C.
El membre present del Grup Municipal d’E.R.C no efectua el seu vot.

11.- MOCIÓ ENVERS LA CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
GIRONELLA COM A ASSOCIACIÓ D’ENS LOCALS AMB LA DENOMINACIÓ
“MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA”.
Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de
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continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un
moviment entre els municipis de Catalunya que va comportar la declaració de
municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta
manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental
dels drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions
Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per
l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots
els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen
lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament,
econòmic, social i cultural.
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de
llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les
obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en
un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un
poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència.
Els estat en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat
d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran
l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les
disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de
protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics.
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles
133 a 136, que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el
que disposa l’esmentat Decret 110/1996, es proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer. Aprovar constituir-se com a associació d’ens locals amb la
denominació “MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA” amb l’objecte de
defensar l’assoliment d’un estat propi, els drets nacionals que corresponen a
Catalunya i conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui
exercir el seu dret a decidir.
Segon. Aprovar els estatuts que hauran de regir l’esmentada Associació, i que
consten a l’expedient juntament amb l’acta de constitució.
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Tercer. Designar l’alcalde, Sr. David Font Simon, com a titular, i la regidora
Sílvia Giner Joaquin com a suplent, representants d’aquest Ajuntament en
l’Associació a constituir.
Quart. Trametre al registre corresponent de la Generalitat de Catalunya els
estatuts de l’Associació com també de l’acta de constitució, de conformitat amb
el que disposen les disposicions que regulen el dret d’associacions.
Cinquè. Facultar a l’Alcalde-President per signar els documents necessaris per
l’execució del present acord.
Informa el Sr. David Font que l’Ajuntament de Vic és l’impulsor d’aquesta
associació. Aquesta moció recull, a part del que ja es diu en l’expositiu, el que
era la Plataforma de Gironella decideix.
Diu el Sr. Joan Torra que el seu grup està d’acord amb el dret a
l’autodeterminació i amb el dret a decidir. Però no està d’acord amb seguir el
joc de l’Alcalde de Vic. Per tant l’única cosa que ens pot comportar participar
amb això, són uns costos i participar en un entorn que no recull totes les
sensibilitats dels catalans. Per tant el nostre grup s’abstindrà perquè no vol
seguir el joc de l’últim invent del Sr. Vila d’Abadal, alcalde de Vic.
El Sr. Joan Pujols diu que és una cosa que no s’acaba de veure clara ja que
anar muntant coses per l’independència i sempre estar al mateix lloc, és igual
que no fer res.
Es procedeix a la votació de la moció a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
8 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U.
3 abstencions dels membres presents del Grup Municipal de P.S.C.
El membre present del Grup Municipal d’E.R.C no efectua el seu vot.

12.- MOCIÓ PER A UN FINANÇAMENT LOCAL CATALÀ
Atès que una de les reivindicacions històriques de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM) i del municipalisme català és un finançament just
pels ens locals.
Atès que l’ACM vol promoure la llei de finances dels governs locals catalans
amb l’objectiu de garantir la suficiència financera.
Atès que de forma majoritària la situació econòmica dels ens locals catalans és
preocupant i precària, fet encara més agreujat per l’actual conjuntura
econòmica, que comporta dificultats en la prestació de serveis, alguns bàsics,
als nostres ciutadans.
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Atès que l’article 219.3 EAC incorpora una garantia específica derivada del
principi de connexió entre competències i despesa, de manera que “tota nova
atribució de competències ha d'anar acompanyada de l'assignació dels
recursos suplementaris necessaris per a finançar-les correctament, de manera
que es tingui en compte el finançament del cost total i efectiu dels serveis
traspassats”.
Atès que l’article 220.1 EAC encomana de forma clara que “El Parlament ha
d’aprovar la seva pròpia llei de finances locals (...)”.
Atès la diferencia existent entre la inversió de l’Estat a Catalunya i els ingressos
que els catalans destinen a finançar la despesa pública de l’Estat - que provoca
que milions d’euros no tornin a Catalunya, conegut com a dèficit fiscal.
Atès que hi ha una majoria social àmplia que defensa la necessitat d’un Pacte
Fiscal just per Catalunya que pal·liï l’històric dèficit que suporten Catalunya i els
catalans, petició que abandera el Govern del país.
Atès que el president de la Generalitat va manifestar al president de l’ACM, el
seu compromís a desenvolupar una llei de finançament local genuïnament
catalana que garanteixi la suficiència financera, i que el fet de que vagi lligada
al pacte fiscal, suposarà un major finançament pels municipis catalans, amb
uns criteris de repartiment més adequats a la nostra realitat.
Es proposa el següent:
ACORD
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya que redacti una llei de finances
locals que suposi una millora en el finançament dels governs locals.
Segon.- Donar recolzament a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un
pacte fiscal, en la línia del concert econòmic, que suposi una millora en el
finançament de Catalunya i també dels governs locals.
Tercer.- Transmetre el contingut de la present moció a la Generalitat de
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a l’ACM.
Diu el Sr. David Font que és una moció que ha fet arribar l’ACM i que demana
que s’elabori una llei de finances locals que porti vinculada una assignació de
competències i recursos. I que es busqui una nova via de finançament a
Catalunya.
Diu el Sr. Joan Torra que això no deixa de ser una altra moció partidista.
Nosaltres estem d’acord en que hi hagi una millora en el finançament de
Catalunya, però la millora pot ser de moltes maneres. Recordar queles millores
més importants han estat aquests 4 últims anys on la presidència no la tenia
cap nacionalista. També és lamentable que això ho presenti l’ACM i no hagin
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estat capaços de consensuar-ho amb la FEMC. Per tant, entenem que aquest
tema no recull la sensibilitat de tots els catalans.
El Sr. Joan Pujols diu que si serveix per guanyar amb finançament, està
d’acord. No s’ha de mirar el color.
Finalment el Sr. David Font diu que si les dues entitats municipalistes
haguessin presentat la moció, també s’hagués portat a aprovació.
Es procedeix a la votació de la moció a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
8 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U.
3 abstencions dels membres presents del Grup Municipal de P.S.C.
1 vot a favor del membre present del Grup Municipal d’E.R.C

13.- PRECS I PREGUNTES.
Obra el punt el Sr. Joan Tora dient, envers el punt anterior, que quan
determinades formacions polítiques es tanquen en banda i una presenta una
moció, se la fa seva i no s’arriba a aconseguir mai. Però llavors tenen
l’avantatja d’anar de víctima i per tant aquí es podrà fer molt soroll si no s’arriba
a un pacte. En canvi si hi hagués hagut un pacte s’hagués anat avançant.
Fetes aquestes manifestacions el Sr. Joan Torra planteja els següents precs i
preguntes:
a) Demana la resposta pendent de la Sra. M. Àngels Sallés.
La Sra. M. Àngels Sallés li diu que els tècnics l’han informat que molt
probablement el mes de desembre quedarà arreglat.
Demana el Sr. Joan Torra que es vagi a veure conjuntament la instal·lació.
Li diu el Sr. David Font que si vostè vol anar a veure aquesta caseta es parlarà
amb els tècnics i el citarem per anar-ho a veure.
b) Demana si hi ha alguna novetat sobre el tema de sanitat.
Li diu el Sr. David Font que no han respòs a la última petició.
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c) Escola pública: demana com està el tema.
Li diu el Sr. David Font que el projecte executiu està en el Departament
d’Ensenyament. Els tècnics de GISA i e del Departament estant ultimant els
últims detalls, però li anticipo que es previsible que en el pressupost del 2012
no hi sigui.
Diu el Sr. Joan Torra que en aquest si que hi haurà la des Castellnou però no la
de Gironella perquè s’ha anat demorant.
El Sr. Joan Pujols envers l’EAD, que és comarcal, demana perquè se n’ha de
fer càrrec Gironella de totes les despeses.
Li diu el Sr. David Font que és una escola municipal d’àmbit comarcal.
Acte seguit el Sr. Manel Pla envers les analítiques d’aigua diu que aquestes
estan basades amb el RD 142/2003 i Decrets legislatius. Diuen que totes estan
basades amb autocontrols supervisats per la farmacèutica. Aquestes
supervisions les fa la Sra. Eva Casas.
Creu el Sr. Casimir Moneny que ha de ser ella, i no el laboratori, qui hauria de
signar que les aigües estan en bones condicions.
El Sr. Manel Pla diu que qui signa és el laboratori, ella fa la supervisió i
l’Agència protectora de la salut és qui remet la documentació de que tot està
bé. Ara al novembre es va rebre un escrit en que es deia que l’aigua era apte
pel consum. I a partir d’ara les analítiques són complertes.
Finalment el Sr. David Font demana la possibilitat de que a partir d’ara les
convocatòries i actes de la Junta de Govern Local, Informatives, Ple, Comissió
de Comptes, etc.... s’enviïn via electrònica pels correus electrònics de Diputació
per signatura electrònica via EACAT.
Reclama el Sr. Casimir Moneny a la Secretària la petició dels correus
electrònics de DIBA que en el seu dia li va fer.
Tanca el Ple el Sr. David Font desitjant a tothom bones festes de Nadal.
I no havent-hi més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió
a les 22:38 hores , de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta.
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La Secretària,

Montserrat Morera Camprubí.

Vist i plau
L’Alcalde,

David Font Simon.

