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ACTA DE PLE DE 4 DE JUNY DE 2013
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 DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ANTERIORS.
02.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
03.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2012.

NÚM.

50/2013

04.- DONAR COMPTE DEL DECRET 38/2013.
05.- PRESA POSSESSIÓ DEL SR. ALFONS BALLÚS COTS, COM A
REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA.
06.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DELS
L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ.

ESTATUTS

DE

07.- CESSIÓ, SI S’ESCAU, DE LES PARTICIPACIONS NÚMEROS 159 A 162
DE LA SOCIETAT BERGUEDÀ INICIATIVES SD, SL DE L’AJUNTAMENT DE
GIRONELLA AL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ.
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08.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL I DE
L’ESCOLA D’ART I DISSENY MUNICIPAL, CURS 2013/2014.
09.- ELECCIÓ, SI S’ESCAU, DEL JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT
DEL MUNICIPI DE GIRONELLA.
10.- MOCIÓ EN DEFENSA D’UN MODEL CATALÀ D’ENSENYAMENT
11.- PRECS I PREGUNTES

01.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ANTERIORS.
Es procedeix a la votació de l’Acta del Ple Ordinari de data 2 d’abril de 2013, a
mà alçada, el resultat de la qual és el següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT
Es procedeix a la votació de l’Acta del Ple Extraordinari urgent de data 6 de
maig de 2013, 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 31/2013 fins el número
52/2013.
03.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2012.

NÚM.

50/2013

Es dóna compte del Decret 50/2013, d’aprovació de la liquidació de l’exercici
2012, que literalment és com segueix:
“DECRET NÚM. 50/2013
Atès que en data 8 d’abril de 2013 es va incoar procediment per aprovar la
liquidació del Pressupost de l’exercici 2012.
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Atès que en data 14 de maig s’ha emès Informe d’Avaluació del Compliment de
l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària, informe de Secretaria-Intervenció
número10/2013.
Atès que en data 13 de maig de 2013 s’ha emès informe de SecretariaIntervenció número 09/2013, 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.
RESOLC
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost General de 2012, essent el seu
resum:
Fons Líquids de Tresoreria
Drets Pendents de cobrament
+Del pressupost corrent
+De pressupostos tancats
+D’operacions no pressupostàries
(-)Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva

903.546,46
1.655.806,61
871.070,89
1.146.835,35
32.303,71
394.403,34

Obligacions pendents de pagament
+Del pressupost corrent
+De pressupostos tancats
+D’operacions no pressupostàries
(-)Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

1.064.029,65
730.367,75
197.453,92
136.207,98
0,00

Romanent de tresoreria total (1+2-3)
1.495.323,42
Saldos de dubtós cobrament
661.562,83
Excés de finançament afectat
30.000,00
Romanent de tresoreria per a despeses general (I-II-III) 803.760,59
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.”.
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04.- DONAR COMPTE DEL DECRET 38/2013.
Es dóna compte del Decret 38/2013 en el qual es designen a la Sra. Mª Àngels
Salles Perarnau, Tercera Tinent d’Alcalde, i el Sr. Martí Santamaria Masforroll,
Quart Tinent d’Alcalde.
05.- PRESA POSSESSIÓ DEL SR. ALFONS BALLÚS COTS, COM A
REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA.
L’Ajuntament, per Acord del Ple celebrat en sessió extraordinària urgent de
data 6 de maig de 2013, va acordar prendre coneixement de la renúncia
voluntària d’En Josep Maria Castellà i Antich del lloc de Regidor en
l’Ajuntament per les raons següents:
-

Motius estrictament personals i de salut;

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 Alfons Ballús Cots, següent en la llista de les eleccions
municipals celebrades en data 22 de maig de 2011. L’Ajuntament va rebre
aquestes credencials el dia 21 de maig de 2013.
Per tot això, el Ple d’aquest Ajuntament,
ACORDA
Acceptar la presa de possessió d’en Alfons Ballús Cots del càrrec de Regidor
de l’Ajuntament en substitució d’en Josep Maria Castellà Antich, després de la
renúncia voluntària d’aquest.
I per això i d’acord amb el procediment legalment establert, la Secretària
pregunta a En Alfons Ballús Cots, 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?
- SÍ, HO JURO
Després de la presa de possessió com a Regidor s’incorpora a la Sessió
el Sr. Alfons Ballús Cots.
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06.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DELS
L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ.

ESTATUTS

DE

Vista la proposta de l’Alcaldia següent:
Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament es va aprovar l’adhesió al Consorci
de Formació i d’Iniciatives Cercs-Berguedà, així com els estatuts pels quals es
regeix.
Atès que la Junta General del CFI celebrada en data 21 de desembre de 2012
es van aprovar, entre d’altres, l’adhesió de l’Ajuntament de Gironella.
Atès que la Junta General del CFI celebrada en data 21 de desembre de 2012,
es van aprovar, entre d’altres, els Estatuts que regiran l’Agència de
Desenvolupament del Berguedà.
Atesa la conveniència de que tots els ens adherits aprovin de nou,
explícitament, els estatuts modificats.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Donar conformitat i ratificar els nous Estatuts aprovats per la Junta General
del CFI de data 21 de desembre de 2012, de l’Agència de Desenvolupament
del Berguedà.
2n.- Notificar aquesta resolució a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà
(anteriorment anomenat Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs-Berguedà).
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.
Diu el Sr. Joan Torra que el seu grup s’abstindrà, doncs creuen que els estatuts
de l’Agència són millorables i que ha faltat diàleg i transparència per recollir les
millores.
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.
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07.- CESSIÓ, SI S’ESCAU, DE LES PARTICIPACIONS NÚMEROS 159 A 162
DE LA SOCIETAT BERGUEDÀ INICIATIVES SD, SL DE L’AJUNTAMENT DE
GIRONELLA AL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ.
Vist l’escrit de la societat Berguedà Iniciatives SD, SL, informant que deixarà de
tenir activitat a fins del mes d’abril de 2013 i sol·licitant que s’adopti l’acord de
les participacions a l’Agència de desenvolupament del Berguedà o al Consell
Comarcal.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Cedir les participacions número 159 a 162 de l’Ajuntament de Gironella de
la societat Berguedà Iniciatives SD, SL al Consell Comarcal del Berguedà.
2n.- Sol.licitar informe al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat
de Catalunya d’acord amb el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de
Catalunya.
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.
Diu el Sr. David Font que aquesta societat deixarà de funcionar i totes les
activitats que feien les passarà a desenvolupar el Consell Comarcal o
L’Agència de desenvolupament del Berguedà.
Demana el Sr. Joan Torra perquè es passen les participacions al Consell
Comarcal i no a l’Agència. Aquesta decisió a què obeix? Pregunta si tots els
Ajuntaments ho faran al Consell Comarcal.
Li diu el Sr. David Font, que la decisió és criteri de cada Ajuntament, però la
voluntat de quasi tots és cedir les participacions al Consell Comarcal ja que és
qui activa i dissolt l’empresa.
Informe el Sr. Joan Torra que el seu grup s’abstindrà perquè creu que si es
volia donar una rellevància a l’Agència, és més lògic que les participacions
passin a ella.
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.
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08.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL I DE
L’ESCOLA D’ART I DISSENY MUNICIPAL, CURS 2013/2014.
Vist l’expedient incoat per les ordenances fiscals de la Llar d’Infants Municipal i
de l’Escola d’Art i Disseny Municipal que han de regir el curs 2013/2014.
Vistos els estudis econòmics realitzats així com la memòria d’alcaldia.
Vist l’informe 11/2013 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 i de l’Escola d’Art i Disseny Municipal.
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.
La Sra. Mònica Flores explica que la modificació recau tant en quotes com en
bonificacions. Com a modificació destacada en la Llar d’Infants, diu que els
alumnes lactants que no estiguin empadronats al municipi pagaran 204 € (el
doble). I en bonificacions, s’incorpora la del 25% a les famílies que acreditin ser
monoparentals. A nivell d’Art i Disseny, s’incrementen les quotes.
El Sr. David Font diu que amb aquestes modificacions es segueix la línia de fa
anys d’anar millorant les ràtios del cost dels dos serveis, amb cobertures, la
Llar d’Infants del 76,58% i l’escola d’Art i Disseny del 80,40%.
El Sr. Joan Torra, respecte a la Llar d’Infants diu que, tenint en compte els
moments actuals i independentment de la quota dels no empadronats,
l’augment de les quotes és elevat.
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Diu el Sr. David Font que el que s’intenta és millorar la cobertura i també s’ha
tingut en compte un menor ingrés d’usuaris per un tema de desdoblament de
les classes.
Li sorprèn al Sr. Joan Torra que a l’escola d’Art i Disseny per usuaris de fora no
s’apliqui una tarifa diferent. També li sorprèn la cobertura ja que si no recorda
malament s’estava al 90%.
Li diu el Sr. David Font que ja es contempla una bonificació del 25% pels
usuaris de Gironella. Però, enguany, per acord dels alumnes de Gironella,
pagaran el mateix.
Diu el Sr. Joan Torra que amb aquesta mesura estaria d’acord, sempre i quan
es cobrís aproximadament el 100%. Però, entén que no és just que el 20% el
pagui la gent de Gironella que no utilitza l’escola. Llavors en relació amb la llar
d’infants no és coherent que en ella pagui el doble i en l’escola d’Art i Disseny
pagui el mateix.
El Sr. Jordi Pujols considera que en cas de que la llar d’infants estigués molt
plena, llavors si que els de fora se’ls hi faci pagar mes. Però mentrestant faltin
nens per omplir, el preu hauria de ser el mateix.
Li diu el Sr. David Font que l’experiència d’aquests últims cursos diu que nens
no en falten. I aquest preu que s’aplica és un preu dissuasori, ja que si es
comparen els preus de la llar d’infants de Gironella amb altres de la rodalia, és
molt més econòmica. D’altra banda, per evitar que les famílies de Gironella no
tinguin plaça (els nens que entren tenen plaça fins els 3 anys), s’aplica aquest
preu doble a P0 i, en teoria, es pot garantir que tota la gent de Gironella pugui
tenir accés a la llar d’infants.
Diu el Sr. Joan Torra que amb aquests debats queda sorprès. Des del seu punt
de vista hi ha una incoherència ja que en un servei municipal s’aplica tarifa
doble i en l’altre no. D’altra banda tampoc queda justificat amb el raonament de
que la llar d’infants de Gironella és la més econòmica. El que sí que es
constata és que la diferència la paga la ciutadania de Gironella. Per tant
algunes coses que es defensen són totalment incoherents.
Li diu el Sr. David Font envers aquestes manifestacions, que en cap moment hi
ha la justificació de ser la llar d’infants barata. Sí que la realitat diu que hi ha
una sobre-demanda i per tant s’ha d’intentar posar mesures dissuasòries. I,
respecte a l’escola d’Art i Disseny no hi ha sobre-demanda i per tant com més
persones es matriculin millor.
Creu el Sr. Joan Torra que per això hi ha la diferència de cobertura en l’escola
d’Art i Disseny del 90% al 80%.
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Li diu el Sr. David Font que aquesta diferència, que ja es va explicar en un ple,
ve donada per la disminució de la subvenció de la Generalitat.
Finalment el Sr. Joan Torra diu que aquesta disminució també s’ha donat a la
llar d’infants.
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.
09.- ELECCIÓ, SI S’ESCAU, DEL JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT
DEL MUNICIPI DE GIRONELLA.
Proposa el Sr. David Font fer la votació a mà alçada. Proposta que és aprovada
per unanimitat.
Vist l’escrit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya comunicant que esta
pròxim a finalitzar el termini de quatre anys per al qual van ser nomenats els
actuals Jutges de Pau (titular i suplent) del municipi de Gironella.
Atès que el 10 d’abril de 2013es remet al Jutjat Degà de Berga i al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya l’Edicte mitjançant el qual s’obre el període
de presentació d’instàncies per a cobrir els càrrecs de Jutge de Pau, titular i
substitut, al Municipi de Gironella.
Havent exposat l’Edicte al taulell municipal des d’el dia 23 d’abril de 2013 fins el
13 de maig de 2013.
Atès que al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 23 d’abril de
2013 es va publicar l’Edicte del Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Gironella,
mitjançant el qual s’obria un termini de quinze dies hàbils per tal que les
persones interessades i que reunien les condicions legals, sol·licitessin ser
nomenades Jutge de Pau, titular i substitut (article 5 del Reglament 3/1995, de 7
de juny, dels Jutges de Pau), per escrit dirigit a l’Alcaldia, segons acredita el
certificat de Secretaria.
Hi ha quòrum suficient per portar a terme l’elecció.
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Els candidats a la plaça, per ordre de presentació de les sol·licituds, són els
següents:
1. NA ROSALIA SABATA DOMENECH
Els candidats declaren en els seus escrits que no concorren en cap causa
d’incapacitat i d’incompatibilitat.
Realitzada la votació, es procedeix a l’escrutini, amb el resultat següent:
1. NA ROSALIA SABATA DOMENECH ........ 12 VOTS
Ateses les sol·licituds presentades dins del termini, conforme als articles 22.2 p)
i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
article 101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, articles
4 i 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau,
ACORDA
PRIMER. Nomenar a Na Rosalia Sabata Domenech, amb DNI n.º 39269654-F,
domiciliada a Gironella, de professió jubilada, com a Jutgessa de Pau titular.
SEGON. Donar trasllat del present Acord al Jutge de Primera Instància i
Instrucció del Partit Judicial de Berga, qui ho elevarà a la Sala de Govern
(article 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i article
7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau)».
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT
10.- MOCIÓ EN DEFENSA D’UN MODEL CATALÀ D’ENSENYAMENT
El Comitè executiu de l’ACM, el mes de desembre de 2012, ja es va posicionar
davant l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa
(LOMCE), impulsat pel Ministeri d’Educació, i especialment pel seu ministre
José Ignacio Wert. Ja en aquells primers moments, consideràvem que tal com
es construïa el projecte, atemptava greument contra el model d’immersió
lingüística a Catalunya, i també amb el model d’escola i societat de Catalunya.
De fet, des del món local reconeixem que el model d’immersió lingüística a
Catalunya és una història d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat política, del
treball de molts professionals de l’ensenyament, del compromís de les famílies i
els ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i
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comuna de l’aprenentatge dins dels nostres centres educatius, i una eina de
cohesió social i cultural.
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de
Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que
garanteix un model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els
alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar
l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves
d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió
lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua
catalana, garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en una societat
cohesionada.
Aquest equilibri de país, ha tingut molts intents de sacsejar-lo o tombar-lo. Una
de les darreres vegades ocasions, ha estat amb la interlocutòria dictada pel
TSJC, com a mesura cautelar en un procediment on encara no s’ha dictat
sentència, obligant a canviar la llengua d’un grup si una família ho demana.
Només 17 famílies de 600.000 han judicialitzat de forma temerària la llengua en
el model d’escola catalana. Amb l’aprovació per part del Consell de Ministres
espanyol del divendres 17 de maig del projecte de llei de la LOMCE, ens
trobem de nou davant d’una situació agressiva respecte a aquesta convivència.
Per tots aquests motius, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- Manifestar el nostre clar rebuig a l’esborrany de Llei Orgànica de
Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri
d’Educació.
Segon.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament
d’Ensenyament en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i
en totes aquelles actuacions que porti a terme per a defensar el català, el
model lingüístic de la nostra escola, així com l’equilibri existent.
Tercer.- Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya
(LEC), que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se
separen els infants per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement
del català i del castellà.
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Quart.- Posar a tots els ajuntament a disposició del Govern de la Generalitat de
Catalunya per defensar aquest posicionament.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament
de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT

11.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Joan Torra realitza els següents precs i preguntes:
1. Demana la situació de les demandes presentades pels professors de l’escola
d’Art i Disseny.
Informa el Sr. David Font que hi ha 2 resolucions condemnatòries i
recorregudes a l’Audiència Provincial.
Diu el Sr. Joan Torra que ja va advertir que passaria. Es va dir que aquests
processos no tindrien costos per l’Ajuntament, doncs el tema estava ben
estudiat. Però lamentablement al final condemnaran a l’Ajuntament de
Gironella. D’altra banda recorda que es contempli una partida pressupostària
amb les quantitats que s’hagin de pagar. Creu que hi ha coses que s’han de
treballar més a la pràctica i en aquest cas no es va fer.
Diu el Sr. David Font que l’expedient s’ha fet correctament, cosa que ho
corroboren els advocats de l’Ajuntament. Com a referència dir que el Jutge
d’abans en un expedient idèntic al nostre va sentenciar a favor de l’Ajuntament.
La Jutgessa substituta ha agafat jurisprudència diferent i ha fallat contra
l’Ajuntament. Però l’Ajuntament ha recorregut totes les sentències.
Diu el Sr. Joan Torra que un Ajuntament mai pot jugar al 50%. Doncs quan ho
fa, té uns riscos molt importants de perdre, i el que realment perd són els diners
de la ciutadania.
I no havent-hi més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió
a les 21:31 hores , de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta.

