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ACTA DE PLE DE 2 D'OCTUBRE DE 2012
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
Joan Pujols Calveras
Excusa l’assistència:
Aleyois Guerrero Sánchez

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, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA AL SECTOR
INDUSTRIAL CAL RAFALET.
04.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS
PER A L’EXERCICI 2013.
05.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DECLARACIÓ DE NO
DISPONIBILITAT DELS CRÈDITS PREVISTOS PER AL PAGAMENT DE LES
PAGUES EXTRAORDINÀRIES CORRESPONENTS AL MES DE DESEMBRE
DE 2012.
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06.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA
PLANTILLA MUNICIPAL DE PERSONAL DE L’ANY 2012.
07.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES RETRIBUCIONS DELS MEMBRES
DE LA CORPORACIÓ.
08.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 24 DE SETEMBRE DE 2012 ENVERS LES FESTES
LOCALS 2013.
09.- MOCIÓ PER POSAR L’ESTELADA A LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT
DE GIRONELLA EL MÉS AVIAT POSSIBLE I FINS A LA INDEPENDÈNCIA
DE CATALUNYA.
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 31 de juliol de 2012,
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 75/2012 fins el número
95/2012.
03.- 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 8 de març de 2012, la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central va acordar aprovar definitivament la
Modificació del Pla General d’Ordenació al sector industrial de Cal Rafalet i
supeditar la seva publicació a la presentació d’un Text Refós que incorpori
diverses prescripcions.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals.
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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.- Aprovar el text del conveni urbanístic que consta a l’expedient que duu a
terme les previsions de la modificació puntual.
3r.- Sotmetre a informació pública l’esmentat conveni urbanístic pel termini de
20 dies a comptar des de la publicació de l’anunci en el BOP i DOGC, als
efectes de que els interessats puguin formular al·legacions. Si durant aquest
termini no se’n presenta cap, el conveni quedarà aprovat definitivament.
4t.- Remetre l’esmentat Text Refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central per a aprovar definitivament l’esmentada modificació.
5è.- 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 aquest tema fa massa temps que dura i sembla que
les coses no es fan bé. Demana que si un dels problemes és que la parcel·la és
indivisible, que després no es divideixi i no es faci trampa.
El Sr. David Font, diu que no es farà trampa. El que es permet és que es faci
una divisió horitzontal condicionada a que es pugui fer una edificació conjunta o
que permeti unir les dues naus.
Demana el Sr. Joan Torra que, si es fa una divisió horitzontal, la parcel·la
continuarà sent comunitària, no es dividirà.
Li diu el Sr. David Font que es farà el que urbanisme permeti.
El Sr. Joan Pujols diu que li sembla correcte una sola parcel·la als efectes de
legalització.
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.
2 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.
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04.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS
PER A L’EXERCICI 2013.
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.
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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,
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
18/2012.
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 2013 i següents.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 10

Ordenança Fiscal núm. 21

Ordenança Fiscal núm. 26
Ordenança Fiscal núm. 27

Ordenança Fiscal núm. 28
Ordenança Fiscal núm. 30

Taxa per les entrades de vehicles a
través de les voreres i les reserves de
via publica per aparcament, càrrega i
descàrrega
de
mercaderies
de
qualsevol mena
Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció integral de l’administració
municipal en les activitats i instal·lacions
Taxa per la prestació de serveis en la
Piscina Municipal
Taxa per la prestació de serveis en
Cementiris Locals, conducció de
cadàvers i altres serveis fúnebres de
caràcter local.
Taxa per la utilització de locals públics
municipals
Taxa pel subministrament d’aigua

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:

6

Ordenança Fiscal núm. 10

Ordenança Fiscal núm. 21

Ordenança Fiscal núm. 26
Ordenança Fiscal núm. 27

Ordenança Fiscal núm. 28
Ordenança Fiscal núm. 30

Taxa per les entrades de vehicles a
través de les voreres i les reserves de
via publica per aparcament, càrrega i
descàrrega
de
mercaderies
de
qualsevol mena
Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció integral de l’administració
municipal en les activitats i instal·lacions
Taxa per la prestació de serveis en la
Piscina Municipal
Taxa per la prestació de serveis en
Cementiris Locals, conducció de
cadàvers i altres serveis fúnebres de
caràcter local.
Taxa per la utilització de locals públics
municipals
Taxa pel subministrament d’aigua

Quart- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2013, 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.
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. 10

Ordenança Fiscal núm. 21

Ordenança Fiscal núm. 26

Taxa per les entrades de vehicles a
través de les voreres i les reserves de
via publica per aparcament, càrrega i
descàrrega
de
mercaderies
de
qualsevol mena
Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció integral de l’administració
municipal en les activitats i instal·lacions
Taxa per la prestació de serveis en la
Piscina Municipal
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Ordenança Fiscal núm. 27

Ordenança Fiscal núm. 28
Ordenança Fiscal núm. 30

Taxa per la prestació de serveis en
Cementiris Locals, conducció de
cadàvers i altres serveis fúnebres de
caràcter local.
Taxa per la utilització de locals públics
municipals
Taxa pel subministrament d’aigua

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 decidirà en superior criteri.
El Sr. David Font envers les ordenances del 2013 diu que a nivell general hi ha
una congelació en aquells tributs que tenen un impacte més important com són
IBI, vehicles i escombraries. Les taxes que s’augmenten si aplica un 2,9%
basat en l’IPC de l’agost (2,7%) més un diferencial del 0,2% de l’any 2011.
Respecte a l’entrada de vehicles hi ha una diferent distribució dels
percentatges; en el tema de les llicències d’activitats s’introdueix una
bonificació del 70% al casc antic; la piscina no s’incrementa, només es
reglamenten les bonificacions que ja s’aplicaven i es disposa que la gratuïtat
sigui per persones del municipi. Envers el cementiri s’apuja l’IPC i s’introdueix
un nou concepte que són els columbaris. En l’ordenança dels locals,
s’incorpora el Casal de la Gent Gran. En l’aigua, s’incrementa 0,1 €/m3 el
consum i s’incrementa 0,20 € mensuals de manteniment.
Diu el Sr. Joan Torra que sobre el paper, s’actua d’una forma moderada i molt
correcte. Però la realitat no és així. Totes aquestes mesures haurien d’anar
acompanyades de que els costos siguin menors ja que si no, la única cosa que
es crea és tenir més dèficit en els serveis. Per tant el seu grup no aprovarà
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aquestes ordenances perquè tot preu ha d’anar acompanyat d’una bona gestió
i aquesta no existeix. Aquesta és equilibrar els costos i això no es fa. Respecte
els guals, creu que hi haurà incidència en el càlcul i es recaptaran més diners.
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.
2 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.

05.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DECLARACIÓ DE NO
DISPONIBILITAT DELS CRÈDITS PREVISTOS PER AL PAGAMENT DE LES
PAGUES EXTRAORDINÀRIES CORRESPONENTS AL MES DE DESEMBRE
DE 2012.
Vista la nota informativa del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
relativa a l’aplicació per les entitats locals del que es disposa en els articles 2
del Reial Decret – Llei 20/2012, de mesures per a garantitzar l’estabilitat
pressupostaria i de foment de la competitivitat, i el 22 de la Llei 2/2012, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici del 2012.
Vistos els informes 16/2012 i 17/2012 de Secertaria - Intervenció.
De conformitat amb el disposat en l’article 33.3 del Reial Decret 500/1990, de
20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari de
les següents partides:
LABORAL EXTRA DESEMBRE 2012
130.02.920 3.001,49
Neteja Edificis
130.01.330
579,00
Biblioteca
130.03.321 10.216,08
Ensenyament EAD
130.04.321 7.385,45
Ensenyament Llar Infants
130.05.151 7.847,35
Via Pública
130.08.312 3.537,78
Benestar Social
TOTAL
32.567,15
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FUNCIONARIS EXTRA DESEMBRE 2012
Bàsiques oficines
Complementàries oficines
Bàsiques Policia
Complementaries Policia
Bàsiques Serveis socials
ComplementariesSer.Socials
Bàsiques serveis tècnics
Complementaries
serv.
Tècnics
Ajuda familiar
TOTAL

120.00.920
121.00.920
120.01.130
121.01.130
120.02.312
121.02.312
121.03.151

6.570,99
6.039,83
1.847,46
2.301,68
994,35
684,33
1.926,92

121.02.161
164.00.211

1.933,80
26,12
22.325,48

SEGON. Afectar aquests crèdits a la finalitat que l’article esmentat disposa
(aportacions a Plans de Pensions o similars), sense que es puguin destinar a
cap altre objecte, ni el present exercici, ni en exercicis futurs.
TERCER. Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixi a
portar a terme les anotacions contables i pressupostàries corresponents.
QUART. 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 és l’aplicació d’un Reial Decret de Madrid, i en espera
de la reglamentació que es doni per a la seva destinació. És una cosa que s’ha
de fer, encara que no sigui agradable per nosaltres, però no ens hi podem
negar.
El Sr. Joan Torra diu que, atès que és una mesura desagradable i tenint en
compte que el seu grup està en contra de les retallades de Madrid i Barcelona i
que com s’ha deixat ben clar la responsabilitat nostra no és governar,
s’abstindran.
El Sr. Joan Pujols, opina que s’hauria de retallar altres coses i no en el sou de
la gent.
Diu el Sr. David Font, que la mesura no agrada però ve determinada per llei i
ens obliga a aplicar-la.
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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.
2 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 INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA
PLANTILLA MUNICIPAL DE PERSONAL DE L’ANY 2012.
Atès que en sessió de data 13 de desembre de 2011, el Ple de la corporació va
aprovar la plantilla municipal del personal per a l’any 2012.
Vista la memòria d’Alcaldia explicativa de les circumstancies que donen lloc a
modificar aquesta plantilla mitjançant la supressió de 5 llocs de treball adscrits
al servei educatiu de l’Escola d’Art i Disseny, sistema de provisió, contracte
temporal laboral indefinit i no fixe.
Vist l’informe de Secretaria – Intervenció número 15/2012.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal que té per
objecte la supressió de les places següents:
A. DENOMINACIÓ: PROFESSOR/ORA
B. ADSCRIPCIÓ: ESCOLA D’ART I DISSENY DE GIRONELLA
C. FORMA DE PROVISIÓ DEL LLOC: CONTRACTE TEMPORAL
INDEFINIT I NO FIXE.
D. NOMBRE DE LLOCS A AMORTITZAR: 5
SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze
dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província; durant aquest
termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar les al·legacions i
reclamacions que considerin convenients. Transcorregut aquest termini, si no
s’han presentat al·legacions, s’entendrà elevat a definitiu aquest acord
d’aprovació inicial.
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.
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Diu el Sr. David Font que aquest és una altre punt que no es fa de gust, però
ens veiem en l’obligació de fer una amortització de 5 llocs de treball, tots
integrats en l’escola d’Art i Disseny, dels quals 1 està vacant, 2 en jornada
complerta i 2 en jornada parcial. Això ve derivat d’una reestructuració del
servei. Després de moltes converses amb el Departament d’Ensenyament, i
després que ens els últims 3 cursos hi ha hagut una reducció de la subvenció
en el 51% i que per part del Departament s’exigeix un número mínim d’alumnat
per a tenir dret a la subvenció, el resultat ha estat aquesta amortització de llocs
de treball, el que implica els respectius acomiadaments. Des de que es va
començar a estudiar el tema es van posar sobre la taula diverses propostes i
alternatives, de tal manera que els treballadors fossin els menys afectats. La
primera alternativa era fer un ERE temporal, però quan es va tenir pràcticament
tot l’expedient, la reforma laboral impedia fer-ho a les Administracions
Públiques. La segona alternativa que es va plantejar als treballadors era una
reducció de la jornada, però ells van manifestar que no estaven d’acord amb
aquesta proposta. Per tant l’única alternativa ha estat aquesta amortització que
va acompanyada amb reubicar les classes a l’Institut a través d’un conveni, i
que permetrà reduir costos a nivell del servei. S’ha garantit la continuïtat dels
estudis d’aquells alumnes que estaven matriculats, reubicant-los en altres
centres. I també garantint la continuïtat dels alumnes que ja havien cursat
estudis aquí puguin acabar el curs i rebre la titulació. És una decisió que no
agrada, però agafant les paraules que havia dit el Sr. Joan Torra, l’Ajuntament
no es pot permetre determinats dèficits que hi hauria hagut en aquesta escola.
Si no es prenia una mesura immediata es podrien haver tingut dèficits superiors
a 148.000 € en aquesta escola, la qual cosa suposa un cost molt important per
l’Ajuntament.
Diu el Sr. Joan Torra que el més fàcil de dir seria que “això era una mort
anunciada”. Malgrat això, també s’ha de dir que durant anys també ha estat
profitós per Gironella. I com ha dir el Sr. Alcalde, no ens podem permetre
dèficits en aquesta escola. Ara bé, també s’ha de dir que hi havien altres
alternatives en altres anys i no s’hagués hagut d’arribar a situacions extremes
com s’ha arribat. Vol recordar que hi ha un ventall de possibilitats, com poden
ser els tallers. Evidentment, el seu grup no s’alegra que vagi així, però si que és
cert que s’ha de ser curós en els pressupostos i per tant si aquesta escola
havia de generar un dèficit important, benvinguda sigui la decisió que s’ha pres,
tot i que no es comparteix al 100x100, ja que hi ha altres alternatives i no se’ns
ha consultat.
El Sr. Joan Pujols, comparteix la decisió però diu que és molt lamentable
acomiadar persones que estan treballant. Però si tenim una escola en la qual hi
ha més professors que alumnes..., ja es veu que no pot ser.
El Sr. David Font espera que siguin les últimes persones que s’hagin
d’acomiadar a Gironella pel que ens correspon com a Gestors Públics. Li diu al
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Sr. Joan Torra que no comparteix els seu arguments i li agrairia, que quan s’ha
de prendre una decisió complexa que no és agradable, però que no hi ha una
altra alternativa, un cert recolzament a aquesta decisió. Entre altres coses
perquè el dia en que es va comunicar (a l’informativa, però la informació es
tenia des de que va rebre la convocatòria) si vostè s’hagués volgut informar o
hagués volgut saber l’opinió de l’Equip de Govern, l’hagués pogut demanar i
hagués estat una manera d’informar-se o modificar i per tant participar en el
tema.
Per elusions el Sr. Joan Torra demana 30 segons. Pensa que al Sr. Alcalde li
falta una mica de rodatge, perquè si el té, no espera que tres dies abans d’un
Ple, l’oposició es dirigeixin a informar o facin les seves propostes, ja que
materialment no hi ha temps de canviar-les. Sempre s’ha vist en aquest
Ajuntament, que quan hi ha hagut temes important s’ha convocat els portaveus
i se’ls hi ha exposat el tema. Per tant no diguin que som nosaltres qui no hem
tingut interès, sinó que qui no ha tingut interès és l’Equip de Govern. I és
aquest el que ha de portar la iniciativa i convocar als altres grups municipals,
explicar el tema i fins i tot s’hagués pogut consensuar. A més tothom sabia
l’opinió del nostre grup de que econòmicament era negativa i fins i tot fa uns
anys i amb alumnes de Gironella, es va proposar que l’escola no existís i que
es promocionés una beca als estudiants de Gironella interessats en aquestes
matèries.
El Sr. David Font diu que en la Comissió Informativa no es va demanar cap
informació i la resposta va ser d’acord.
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.
2 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, DE LES RETRIBUCIONS DELS MEMBRES
DE LA CORPORACIÓ.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció
actual donada a aquesta per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, en concordança amb
l’article 151 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya i amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre
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retribucions per l’exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en règim de
dedicació exclusiva o parcial.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Establir que amb efectes de la data que es detalla, els membres de la
Corporació que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en el
règim de dedicació que es detalla:
DATA
01/10/2012

NOM I COGNOMS
Sílvia Corbera Torrentbó

RÈGIM DE DEDICACIÓ
30%

Segon.- Establir, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les
seves funcions en règim de dedicació parcial, les retribucions que a continuació
es relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents
a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats
de juny i desembre, i donar-los d’alta al Règim General de la Seguretat Social.
NOM I CÀRREC:
RETRIBUCIONS ANUALS BRUTES:
Sílvia Corbera Torrentbó – 1ª Tinent d’Alcalde
9.243,94 €
La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb l’exercici de tot
tipus d’activitats retribuïdes i amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als
pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i
Empreses d’elles dependents.
Tercer.- Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics
Municipals i a tots els Regidors, fent constar a aquells que han estat designats
per desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació parcial, que s’entendrà
acceptat aquest règim per l’afectat de no manifestar res al respecte dins del
termini de les 24 hores següents a la seva notificació.
Quart.- 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. David Font que a proposta d’Alcaldia i atès que des de l’1 de gener
no percep cap retribució i no està al 100% de dedicació, es vol aprovar un 30%
de dedicació a la primera tinència d’Alcaldia, equivalent a les suplències
d’Alcaldia i seguir tenint un millor servei al ciutadà de cara als horaris d’atenció
al públic de l’Ajuntament. Aquest import que es proposa està suficientment
consignat en el 2012 i en cap cas superarà totes les percepcions en el seu
conjunt del 2011.
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Diu el Sr. Joan Torra que no li sembla ni bé ni malament que s’hagi estipulat
aquesta dedicació. La part positiva és que es concreta el 30% de dedicació.
Entén que el sou farà que no tingui dret a cobrar indemnitzacions. Com a part
negativa, creu que es parteix d’una base d’un sou elevat. S’està parlant d’un
municipi de 5.000 habitants, i d’un 30% de dedicació, que si es convertís en el
100%, estaríem parlant de 31.000 € anuals per la primera tinença d’alcaldia.
Entén que se’n va una mica fora del que s’està percebent en municipis similars
a Gironella. Però en qualsevol cas, li sembla bé que hi hagi aquesta dedicació.
Espera que de la part positiva, se’n tregui profit.
El Sr. Joan Pujols diu que ha estat sorprès amb els números. Fent al·lusió a
altres poblacions, en aquestes s’han baixat els sous, fins i tot un 50% menys.
Amb les circumstàncies que s’estan vivint, s’hauria de fer una modificació a la
baixa.
Diu el Sr. David Font que fer les comparacions de si la dedicació fos al 100%,
són odioses, perquè en aquest cas es tergiversen els números. Però si això fos
així, el sou seria inferior al de l’Alcaldia que eren aproximadament 33.000 €
(suma d’Alcalde + 1r. tinent d’Alcalde), quantitat que va ser reduïda en un 5% a
l’any 2010 i en un 7% voluntàriament en el Ple del mes de desembre. D’altra
banda aquesta retribució està en el llindar baix de les de municipis similars. No
només aquesta sinó també la d’Alcaldia i indemnitzacions de regidors.
Exemples d’això és Puig-Reig, on es dobles les quantitats de Gironella. Per tant
la decisió és per suplir el dèficit d’atenció a la ciutadania.
Puntualitza el Sr. Joan Torra respecte la comparació del tant per cent (%), que
aquesta és matemàtica pura. On pot haver-hi discussió és sumant els sous
d’Alcaldia i 1r. tinent.
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.
2 abstencions dels membres presents del Grup Municipal de P.S.C.
1 abstenció del membre present del Grup Municipal d’E.R.C.

08.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 24 DE SETEMBRE DE 2012 ENVERS LES FESTES
LOCALS 2013.
Atès que s’havia de notificar abans del 30 de setembre d’enguany les dues
festes locals per l’any 2013, al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Cataluna.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de setembre de
2012 envers les festes locals 2013, que literalment és com segueix:
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“APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2013.
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
2013.
S’ACORDA:
1r.- Establir com a festes locals per a l’any 2013 al municipi de Gironella, les
següents:
-

20 de maig de 2013 – Dilluns 2ª Pasqua.
19 d’agost de 2013 – Dilluns Festa Major.

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.
S’APROVA PER UNANIMITAT”.
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri.
El Sr. David Font diu que envers el dilluns de la 2ª Pasqua, l’Equip de Govern
va decidir mantenir-lo, tot i que es va iniciar una nova forma de participació
ciutadana, que no va tenir els resultats esperats.
El Sr. Joan Torra diu, com a curiositat, que envers els resultats esperats,
efectivament no els han tingut, doncs surt el dia de Corpus i es canvia per
l’altre.
Concreta el Sr. David que els resultats feien referència a la participació.
Opina el Sr. Joan Torra que la consulta, atès el grau de participació s’ha fet
malament. Malgrat això, la gent opta pel dia de Corpus, però unilateralment
l’Equip de Govern opta per la 2ª Pasqua.
El Sr. Joan Pujols, diu que la festa sigui un dia o un altre no li don importància.
Les persones amb negoci agafen la festa quan els hi va bé.
La Sra. Sílvia Giner, diu, respecte a la consulta que, tot i tenint en compte que
no es va fer bé, es va fer una roda de premsa, es va fer difusió a la ràdio, es va
penjar a la web, etc. Es va apostar per una cosa innovadora, és a dir, relacionar
les noves tecnologies amb la participació de la gent. Hi ha 39 votacions que ni
representen l’1% de la població de Gironella. Per tant, per no canviar res, millor
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estar com estàvem. La nostra voluntat era tenir un dia amb significat per
Gironella i tampoc ha estat el cas. Per tant 39 votacions no poden decidir el que
acordin 13 regidors. Malgrat hi ha hagut errors, nosaltres no imposem i per tant
no és la paraula adequada.
Li diu el Sr. Joan Torra que és la millor perquè això no ho decidiran 13 regidors,
sinó que l’Equip de Govern de 8 regidors és qui ho ha portat i ho va aprovar
una Junta de Govern Local formada per 4 persones. Per tant, envers la
consulta, per treure’n tant poc profit, no s’hagués hagut de fer tant rebombori.
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.
2 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.

09.- MOCIÓ PER POSAR L’ESTELADA A LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT
DE GIRONELLA EL MÉS AVIAT POSSIBLE I FINS A LA INDEPENDÈNCIA
DE CATALUNYA.
Atès que posar qualsevol símbol en un lloc visible de la façana de l’Ajuntament
sempre i quan no s’ompli l’espai reservat als símbols oficials, no contravé cap
normativa.
Per aquest motiu, proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Que la bandera estelada, estigui posada a la façana de l’Ajuntament fins que
Catalunya aconsegueixi la INDEPENDÈNCIA.
Demana el Sr. David Font que consti que la moció la presenta l’Assemblea
Nacional de Catalunya a Gironella i que per tant es recull una petició d’una
entitat per penjar l’estelada a la façana de l’Ajuntament i que tal i com diu la
moció no contradiu cap norma. Diu que és una iniciativa amb la qual l’Equip de
Govern se sent còmode pel seu simbolisme i per la fita fins a la qual ha d’estar
penjada.
El Sr. Joan Torra celebra que s’hagi concretat qui fa la proposta. Demana quina
estelada es penjarà, la de les joventuts nacionalistes de Catalunya o la del front
nacional de Catalunya.
Li diu el Sr. David Font que la que l’Assemblea Nacional de Catalunya
proporcioni.
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Creu el Sr. Joan Torra que s’ha d’aclarir, ja que la Blava és la que representa
les joventuts nacionalistes i a la vegada és l’estelada dels independentistes de
dretes. Mentre que la Groga, amb l’estrella vermella, és la senyera dels
independentistes d’esquerra. Per tant, com que no és concreta quina es
penjarà, em semblaria bé i ens sentiríem molt còmodes si es pengessin les
dues estelades (en alguns balcons de Gironella hi són).
El Sr. Joan Pujols opina que la d’esquerra hi ha de ser.
El Sr. David Font recomana al Sr. Joan Torra que mirés com exemple la
manifestació de l’11 de setembre on dirigents d’ERC anaven amb l’estalada
Blava, on membre de Solidaritat Catalana per la Independència anaven amb
l’estelada Blava, així com altres moviments independentistes (CIU). En tot cas
no és un tema de dretes o esquerres. El tema és la petició d’una entitat, i si
aquesta ens demana que pengem les dues, es portarà a votació del Ple,
perquè vostè estigui còmode i voti a favor, tot i que no hi va votar a favor a
favor a ser “municipis per la independència” ni altres mocions de caire
independentista. I si no hi ha proposta nova es penjarà la Blava que és la que
oneja al campanar del municipi des de que es va fer la consulta popular, el 25
d’abril.
Respon el Sr. Joan Torra dient-li al Sr. Alcalde que s’hagués pogut estalviar les
al·lusions de no haver votat temes d’independència, ja que cada cop que no
s’ha votat a favor s’ha justificat (alguna moció independentista ha estat per
pagar diners públics i finançar entitats, l’Ajuntament és per temes rellevants). El
tema d’avui és penjar l’estelada. El nostre partit és independentista d’esquerres
i ell qualifica que la gent que se sent representada per la senyera Blava és CIU
i ERC, històricament són partits independentistes de dretes.
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 realitza aquests precs i preguntes:
1.- Fa una recomanació al final de l’acta de l’última sessió: Diu que l’Alcalde el
va cridar l’atenció dient que estava parlant d’una manera molt barroera. Agafant
seriosament aquesta observació, ha mirat en el diccionari la paraula negligent i
de cap de les maneres diu el que el Sr. Alcalde interpreta. Per tant la paraula
negligent no és faltar al respecte a ningú, és dir-li a una persona que no té cura
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de la seva feina de la manera que li pertoca. Per tant, no és insultar, sinó posar
de relleu que no s’estan fent les coses bé i per tant finalment li acceptaria que
s’escrigués possibles negligències. Finalment em considero encertat quan vaig
qualificar a alguns empleats i polítics d’aquest Ajuntament, que havien actuat
de manera negligent en el tema de l’aigua.
2.- Modificació de la zona del riu: Demana quin àmbit abarca.
Diu el Sr. David Font que és un tema que ve de l’antic Equip de Govern i
contempla el sector de vora riu, entre la zona de l’Institut i la del pavelló. Per
part de la Diputació es va fer un estudi inicial de com podria ser l’ordenació
d’aquest sector. Si es vol desenvolupar fa falta tot el projecte de la modificació
puntual. S’ha fet l’encàrrec a Diputació que assumeix íntegrament el cost.
Aquesta entitat l’ha adjudicat a un estudi d’arquitectura, amb els quals estem
pendents d’una reunió. S’ha de tenir en compte que és una zona complexa. I
quan es tiri endavant es veurà quin tipus de proposta es fa.
I no havent-hi més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió
a les 22:06 hores , de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta.

