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ACTA DE PLE DE 13 D'AGOST 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
M. Àngels Sallés Perarnau
Martí Santamaria Masforroll
Sílvia Giner Joaquin
Mònica Flores Morales
Alfons Ballús Cots
Joan Torra Sellarés
Aleyois Guerrero Sánchez
Joan Pujols Calveras
Excusen l’assistència:
Joan Manuel Pla Casas
Casimir Moneny 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 FITXER XISSAP (HESTIA) DE L’ÀREA
DE SERVEIS SOCIALS.
04.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI
2012.
05.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL AL SECTOR DE LA PLAÇA DE CAL BLAU.
06.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL CONVENI URBANÍSTIC PER A
LA CESSIÓ ANTICIPADA DEL SÒL DESTINAT A EQUIPAMENT I VIALS AL
SECTOR SUD-4R, RIERA D’OLVAN.
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07.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I ERC, EN
NOM DE L’ASSEMBLEA NACIONAL DE CATALUNYA, SECCIÓ DE
GIRONELLA,
ENVERS
LA
LIQUIDACIÓ
DELS
IMPOSTOS
DE
L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE
CATALUNYA ( ATC).
08.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU, D’ADHESIÓ AL
PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR
09.- MOCIÓ DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES
CATALANES DAVANT DE L’ACCIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I
SEGURETAT SOCIAL.
10.- MOCIÓ SOBRE LA GESTIÓ DE L’HOSPITAL COMARCAL SANT
BERNABÉ
11.- 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 4 de juny 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 53/2013 fins el número
79/2013.
03.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL FITXER XISSAP (HESTIA) DE L’ÀREA
DE SERVEIS SOCIALS.
Els Serveis Socials disposen d’un aplicatiu informàtic per treballar en xarxa
anomenat XISSAP , facilitat per la Diputació de Barcelona.
Actualment Diputació ha creat un nou aplicatiu que substituirà el XISSAP,
anomenat HESTIA. La novetat de l’aplicatiu Hestia és que està adaptat per als
Consells Comarcals i el XISSAP només estava adaptat per a Ajuntaments.

3

Ara l’Ajuntament ha de modificar el seu fitxer XISSAP, que h aurà de preveure
la cessió i comunicació de dades a Entitats i Administracions Públiques que
treballen amb els Ajuntaments en termes de serveis socials d’atenció primària, i
ampliar les dades recollides.
És per això que es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
1. Crear el fitxer XISSAP (HESTIA) d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i d’acord amb els
articles 52 i següents del RD 1720/2007, de 21 de desembre, essent el
contingut de dades bàsiques i altres dades, les següents:
-

-

Dades bàsiques: Nom i Cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon,
DNI o NIF, número seguretat social o mutualitat, número registre
personal.
Altres dades: Estat civil, dades familiars, edat, sexe, data de naixement,
nacionalitat, lloc de naixement, allotjament o habitatge, propietats o
possessions, aficions i estils de vida, formació i titulacions, experiència
professional, historial laboral, llocs de treball, ingressos i rendes,
hipoteques, dades de nòmina, subsidis i beneficis, crèdits, préstecs i
avals, impostos i deduccions i dades bancàries.

2. Publicar íntegrament el contigut d’aquest acord en el B.O.P.
3. Notificar la creació del present fitxer a l’Autoritat de Protecció de dades per a
la seva inscripció en el Registre de Protecció de dades, en el termini de 30 dies
des de la publicació del present acord de creació en el B.O.P.
4. Concedir la cessió de dades dels fitxers creats a Entitats i Administracions
Públiques que treballen amb l’Ajuntament de Gironella en termes de serveis
socials d’atenció primària atès que es tracta de dades necessàries per a
l’exercici de les seves competències i exclusivament per assumptes rellevants.
5. Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en dret
sigui possible per l’execució dels presents acords.
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT
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04.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI
2012.
Vist el Compte General format de l’exercici 2012, juntament amb tota la seva
documentació annexa, segons la legislació vigent.
Vistos els informes de Secretaria-Intervenció números 09/2013 i 10/2013 i el
Dictamen de la Comissió de Comptes emès en data 4 de juny de 2013.
Atès que en el BOP de data 7 de juny de 2013 apareix inserit l’edicte
d’exposició al públic i que en el període comprès entre el 8 de juny i el 5 de
juliol no s’han presentat reclamacions, objeccions o observacions al Compte
General.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2012.
2n.- Rendir el Compte General aprovat i tota la documentació que l’integra al
Tribunal de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes de l’Estat.
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 malgrat que el resultat sigui bo, si s’analitzés
profundament, de segur que no seria tant bo.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
7 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U.
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.

05.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL AL SECTOR DE LA PLAÇA DE CAL BLAU.
Atès que el Ple de la Corporació en sessions de data 4 de desembre de 2012 i
5 de març de 2013 va aprova inicial i provisionalment la modificació puntual del
Pla General al sector de la plaça de Cal Blau.
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Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió de data 4 de juliol de
2013 va suspendre la tramitació establerta fins la presentació d’un Text Refós
que incorporés diverses prescripcions.
Vist el Text Refós redactat pels 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 al sector de
la plaça de Cal Blau.
2n.- Elevar l’expedient de la modificació esmentat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme perquè resolgui sobre la seva aprovació definitiva.
3r.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en dret
sigui possible per l’execució dels presents acords.
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri.
Diu el Sr. Joan Torra que, amb aquestes modificacions, Urbanisme els hi dóna
la raó. Opina que és interessant que es faci la rectificació.
El Sr. Joan Pujols diu que si els propietaris i veïns hi estan d’acord, ell ho troba
bé.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
7 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U.
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, DEL CONVENI URBANÍSTIC PER A
LA CESSIÓ ANTICIPADA DEL SÒL DESTINAT A EQUIPAMENT I VIALS AL
SECTOR SUD-4R, RIERA D’OLVAN.
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió
de 4 de juliol de 2013 va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla
General d’Ordenació Urbana de Gironella al Sector SUD-4R, Riera d’Olvan.
Atesa la negociació duta a terme amb propietaris compresos dins la unitat
d’actuació esmentada envers el conveni urbanístic per a la cessió anticipada
del sòl destinat a equipaments i vials.
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Vist l’informe de Secretaria-Intervenció número 12/2013.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar inicialment el text del conveni urbanístic per a la cessió anticipada
del sòl destinat a equipaments i vials i que consta a l’expedient.
2n.- sotmetre el text inicial del conveni urbanístic a informació pública durant el
termini d’un mes, mitjançant anunci al BOP, DOGC, diari de més difusió i en el
tauler d’edictes de l’Ajuntament, als efectes de que en aquest termini es puguin
realitzar les al·legacions que s’estimin pertinents.
3r.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació per a la signatura del
conveni urbanístic i per a l’execució dels presents acords.
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri.
El Sr. David Font explica que és un conveni de cessió anticipada del sòl on s’ha
d’ubicar la biblioteca. Diu que la cessió és gratuïta, i a partir de quatre anys s’ha
de tornar a parlar de la compensació, una de les quals s’ha establert
explícitament en el conveni i que és en especie.
Diu el Sr. Joan Torra que s’entén que els terrenys s’han valorat equitativament i
només en el cas que en aquests quatre anys no s’hagi tirat endavant el
projecte, i sempre que ho demanin.
Li respon afirmativament el Sr. David Font.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT

07.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I ERC, EN
NOM DE L’ASSEMBLEA NACIONAL DE CATALUNYA, SECCIÓ DE
GIRONELLA,
ENVERS
LA
LIQUIDACIÓ
DELS
IMPOSTOS
DE
L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE
CATALUNYA ( ATC).
Dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada
de la politització de les decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja
sigui pel que fa a les inversions com a la gestió ordinària.
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El govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans hem de
continuar donant servei als nostres ciutadans, però les limitacions que se’ns
imposen per Llei suposen un greu obstacle per la seva execució i també per al
normal desenvolupament de l’autonomia que ens ha estat conferida. Tant els
municipis com el nostre govern, som un dels motors del país i de nosaltres
depèn el futur dels nostres pobles i ciutats.
El greu espoli ens priva d’aixecar el cap en aquesta greu crisi econòmica global
i impedeix que Catalunya tingui moltes més possibilitats de tirar endavant ja
que el coneixement, la indústria, la tecnologia i la internacionalització de les
nostres empreses són garantia per assegurar el camí que ens ha de treure
d’aquest pou des del qual encara no es veu la llum.
L’Associació de Municipis per la Independència, a la passada Assemblea
General celebrada a Vilanova i la Geltrú, va aprovar una moció on es mostrava
el compromís amb la Declaració de Sobirania del Parlament català però també
on es demanava el ple suport a l’exercici de la sobirania fiscal per part de tots
els membres de l’Associació. En aquest sentit i coordinats amb el govern de la
Generalitat de Catalunya demanem que els municipis catalans prenguin els
següents
ACORDS:
1. Manifestar la voluntat del municipi de Gironella d’exercir la seva sobirania
fiscal.
2. Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de
l’Impost sobre la Renda a les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor
Afegit (IVA) d’aquest ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya, en els
propers mesos.
3. Notificar el present acord a la Conselleria d’Economia de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la delegació del govern espanyol a
Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.
Diu el Sr. Joan Torra que se suposa que això és simbòlic ja que l’Agència
Catalana els envia cap a Madrid. Al seu grup els hi sembla bé la sobirania
fiscal, però de la manera que es fa no té massa contingut. Creu que s’hauria
d’anar a coses més efectives. Finalment no sap fins a quin punt els grups
polítics s’han d’implicar amb el que proposa l’Assemblea.
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Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
7 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U.
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.

08.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU, D’ADHESIÓ AL
PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat
democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el
progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per
reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic
de Catalunya en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves
institucions han expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a
través de diverses formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010
sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de
2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa», la resolució del Parlament
de Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la qual constatava la necessitat
que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el
seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, la Declaració de sobirania i el dret a
decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el passat 23 de gener
de 2013.
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte
Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la
societat civil en el procés cap a la celebració d’una consulta sobre el futur
polític de Catalunya. A aquesta reunió constituent, presidida pel president de la
Generalitat, Artur Mas, hi van ser presents una quarantena de persones en
representació de partits polítics, associacions municipalistes i entitats culturals,
cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals.
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i
la coresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin
l’expressió democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la
consulta. Aquest suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la
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seva base en la llibertat d’expressió de qualsevol poble recollida en tots els
tractats internacionals.
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la
pluralitat d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha
de ser, única i exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus
ciutadans i ciutadanes.
Per tot això, els grups municipal de Convergència i Unió proposa al Ple
Municipal els següents
ACORDS
1. Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la
Plataforma www.dretadecidir.cat
2. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es
sumin també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i
a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya.
3. Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.
Diu el Sr. David Font que és una moció genèrica arrel de l’aprovació del
Parlament d’aquesta iniciativa.
El Sr. Joan Torra diu que el seu grup està totalment d’acord a que el poble
català té el dret a decidir. Però no s’està d’acord amb aquest tipus de mocions,
ja que hi ha els mecanismes adequats per fer-ho d’una altra manera i en
definitiva és la ciutadania la qui ha d’impulsar aquest moviment.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
7 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U.
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 DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES
CATALANES DAVANT DE L’ACCIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I
SEGURETAT SOCIAL.
Exposició de motius
Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
de l’Estat a les entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no
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només a l’esport professional sinó que s’estenen a l’esport de base i amateur,
posant en risc la seva continuïtat, volem manifestar el següent:
El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base, infants i
joves que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats
contribueixen a la seva formació personal i cívica, a l’educació en valors, a
l’adquisició d’hàbits saludables, a la integració i a la cohesió social. Resulta
doncs, imprescindible conservar-lo i impulsar-lo.
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és
transcendental per a la supervivència de l’esport no professional, en la mesura
que la seva dedicació és en gran part altruista i desinteressada. A canvi de la
seva dedicació i compromís més enllà del que són estrictament les hores
d’entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica que els hi permet
també cobrir les despeses que els hi ocasiona.
En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les
entitats esportives i moltes de les persones que hi presten els seus serveis es
veu com una relació de voluntariat donat que realitzen la seva tasca moguts
més per la motivació, la passió i el compromís que no pas per l’obtenció d’un
benefici econòmic personal. Sense aquestes persones, moltes entitats serien
inviables.
De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant
actes de liquidació i d’infraccions per uns imports que per la majoria d’aquestes
entitats esportives són del tot inassumibles, per la qual cosa es veuran
obligades a desaparèixer, causant un dany de dimensions extraordinàries en el
nostre sistema esportiu i, concretament, en l’esport de base i en els nostres
joves.
Per això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a ampliar la
moratòria en les actuacions inspectores a les entitats esportives sense ànim de
lucre en l’àmbit de l’esport no professional, fins que es clarifiqui la normativa
s’estableixi un règim especial per les entitats esportives sense ànim de lucre en
l’àmbit de l’esport no professional.
Segon: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a establir un règim
especial de la Seguretat Social, exempt de cotització, per als clubs i les entitats
esportives sense ànim de lucre, que incorpori a aquelles persones que hi
col·laborin i obtinguin una retribució que es pugui considerar marginal i no
constitutiva de mitjà fonamental de vida, sempre que els ingressos no arribin al
salari mínim interprofessional.
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Tercer: Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una
interpretació àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social i
voluntariat en les activitats esportives efectuades per clubs i entitats esportives
sense ànim de lucre.
Quart: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a Reconèixer
clarament la figura del voluntari, sense relació laboral, en el cas d'activitats
esportives realitzades per clubs i entitats sense finalitat de lucre.
Cinquè: Instar a la Inspecció de Treball a atorgar caràcter informatiu i no
sancionador a qualsevol acta oberta a entitats esportives sense ànim de lucre
en l’àmbit de l’esport no professional, quan hi hagi disconformitat entre les
actuacions del club i la Inspecció de Treball i la Segureta Social per motius de
poca claredat en la normativa aplicable.
Sisè: Notificar la present moció a la Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya, al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, al Consejo
Superior de Deportes, als grups parlamentaris al Congrés dels Diputats, així
com a les entitats esportives del municipi.
Diu el Sr. David Font que la moció arriba des de l’ACM. I es demana que als
clubs que no tenen cap ànim de lucre es paralitzin les inspeccions i es busqui
un sistema que no suposi un cost afegit a aquests clubs.
Demana el Sr. Joan Torra d’on venen les inspeccions, si de la Delegació de
Treball de Catalunya o l’estat.
Li respon el Sr. David Font que de Madrid, de la inspecció de treball de la
Seguretat Social.
Entén el Sr. Joan Torra que la moció la presenta l’Equip de Govern. És
coherent, encara que hi ha algun punt millorable com pot ser el Salari Mínim
Interprofessional. Tenint en compte que es refereix a clubs amateurs, és
interessant si volem que la xarxa esportiva funcioni.
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 SOBRE LA GESTIÓ DE L’HOSPITAL COMARCAL SANT
BERNABÉ
Ateses les notícies rebudes a través dels mitjans de comunicació referent a la
gestió de l’Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga.
Atesa la possible privatització i gestió a través d’una fundació privada.
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Atès que l’Ajuntament de Berga és l’ens que organitza la financiació del
funcionament de l’hospital i per tant és qui decideix sobre la seva gestió.
Atès que l’hospital és orgànicament responsabilitat de l’Ajuntament de Berga i
per tant les decisions que la Corporació pugui prendre al respecte són de gran
transcendència per al conjunt de la població de Berga i del Berguedà.
Atès que en el fons es financia a través de les aportacions que fem els
ciutadans a través de les nostres aportacions a la Seguretat Social, i per tant
entenem que l’Hospital és de domini públic. És per això que defensem que no
és només una qüestió de l’àmbit municipal de Berga decidir sobre com ha de
ser gestionat el funcionament de l’hospital, sinó és una qüestió que ens
interessa a tots els usuaris de la comarca.
Atès que l’Hospital Comarcal Sant Bernabé, amb més de 300 treballadors,
constitueix un important pol d’activitat econòmica per la comarca.
Atès que l’Hospital, a més, contribueix decisivament a la cohesió territorial de la
comarca, que en un context d’envelliment demogràfic, necessita més que mai
d’un servei hospitalari de qualitat per evitar-ne el despoblament.
Donat que existeix l’alternativa a la conversió en fundació privada que és la
seva conversió en un consorci de gestió pública, que no comporta la pèrdua
definitiva del control públic sobre la gestió de l’hospital i que per contra també
permet la necessària desvinculació orgànica de l’Hospital i de l’Ajuntament.
Atès que la població de la comarca sent com a seu l’ l’Hospital Comarcal Sant
Bernabé.
El grup municipal d’ERC proposa el següent acord:
Que l’Ajuntament de Gironella, faci saber a l’Ajuntament de Berga que estan
interessats en una gestió de l’hospital que inclogui tant en termes de
finançament com en termes de poder decisiu tots els municipis de la comarca
del Berguedà. I que en aquest sentit el Consell Comarcal gestioni les
aportacions dels ajuntaments i faci de mitjancer dels interessos de la comarca.
Que es tornin a valorar els diferents tipus de gestió que h i ha sobre la taula
sota l’òptica de protegir la gestió pública de l’Hospital.
Fer arribar aquest acord als ajuntaments de la comarca, sobretot a l’Ajuntament
de Berga, l’actual Patronat de l’Hospital Comarcal Sant Bernabé i al Consell
Comarcal.

13

El Sr. David Font diu que a la Comissió informativa ja es va comentar que es
proposaria una moció alternativa que recull les inquietuds d’ERC, així com
també modificacions d’acords. Manifesta que on no hi ha acord del seu grup és
en que els Ajuntaments hagin de participar en el cost de l’hospital, ja que és un
servei públic concertat amb la Generalitat i en cap cas els Ajuntaments han de
participar-hi econòmicament. A la proposta que es va facilitar es recull el nou
procés de reestructuració de canvi de la forma jurídica de l’hospital. Es demana
que es desvinculi de l’Ajuntament de Berga, sobretot en aspectes econòmics i
que els dos ens funcionin independentment. I per tant els acords que es
proposen són:
“En les últimes setmanes ha sortit a la llum l’inici dels treballs per fer un canvi
de la forma jurídica que gestiona l’Hospital Sant Bernabé, actualment depenent
completament de l’Ajuntament de Berga. És però un centre sanitari del quan
se’n beneficien tots els ciutadans de la comarca del Berguedà, que davant
aquest procés de canvi han de poder participar i seguir formant part de l’òrgan
que pren les decisions que afecten el seu funcionament.
La desvinculació directa de l’ajuntament de Berga de l’Hospital Sant Bernabé
ha de suposar una millora en la gestió econòmica, deixant de consolidar
conjuntament ingressos, despeses i endeutament, i permetent a cada ens per
si mateix fer les operacions, sense perjudicar-se l’un a l’altre.
Cal destacar que l’Hospital de Sant Bernabé té en plantilla més de 300
professionals, constituint així un punt important d’activitat econòmica per la
comarcal del Berguedà. I que qualsevol decisió en termes de personal podria
afectar la situació ocupacional de molts d’ells.
Per aquests motius, es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents
acords:
1. Traslladar a l’ajuntament de Berga la necessitat de mantenir la
representativitat comarcal, a través de l’ens comarcal més idoni, en tot el
tràmit de reconversió de l’hospital cap a la forma jurídica més idònia, així
com també en el futur òrgan intern de presa de decisions.
2. Demanar a l’ajuntament de Berga que posi sobre la taula, a través dels
tècnics i professionals en la matèria, les diferents propostes jurídiques a
adoptar, però preservant una tipologia que segueixi garantint un servei
públic
3. Traslladar els presents acords a l’ajuntament de Berga, el patronat de
l’Hospital Sant Bernabé de Berga i al Consell Comarcal.”
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El Sr. Joan Torra diu que està d’acord amb la modificació que es presenta. El
seu grup veu seus els acords amb la particularitat que entenen que: “....
canalitzar a l’Ens comarcal més idoni”.
El Sr. Joan Pujols entén que aquestes rectificacions van a favor de la moció.
Diu que el que li agradaria és que hi participessin més els Ajuntaments de la
comarca ja que tots els ciutadans de la comarca són responsables. El que es
paga a la Seguretat Social és el que l’Hospital de Berga rep. Per tant no ha
d’haver diferències de persones per municipis. Per tant entén que els
Ajuntaments haurien de participar.
Llavors els Sr. David Font proposa “... l’ens idoni i que representi tots els
municipis de la comarca”
Havent obtingut consens en la proposta de moció, aquesta és la que segueix:
“En les últimes setmanes ha sortit a la llum l’inici dels treballs per fer un canvi
de la forma jurídica que gestiona l’Hospital Sant Bernabé, actualment depenent
completament de l’Ajuntament de Berga. És però un centre sanitari del quan
se’n beneficien tots els ciutadans de la comarca del Berguedà, que davant
aquest procés de canvi han de poder participar i seguir formant part de l’òrgan
que pren les decisions que afecten el seu funcionament.
La desvinculació directa de l’ajuntament de Berga de l’Hospital Sant Bernabé
ha de suposar una millora en la gestió econòmica, deixant de consolidar
conjuntament ingressos, despeses i endeutament, i permetent a cada ens per
si mateix fer les operacions, sense perjudicar-se l’un a l’altre.
Cal destacar que l’Hospital de Sant Bernabé té en plantilla més de 300
professionals, constituint així un punt important d’activitat econòmica per la
comarcal del Berguedà. I que qualsevol decisió en termes de personal podria
afectar la situació ocupacional de molts d’ells.
Per aquests motius, es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents
acords:
1. Traslladar a l’ajuntament de Berga la necessitat de mantenir la
representativitat comarcal, a través de l’ens comarcal més idoni i que
representi tots els municipis de la comarca, en tot el tràmit de reconversió
de l’hospital cap a la forma jurídica més idònia, així com també en el futur
òrgan intern de presa de decisions.
2. Demanar a l’ajuntament de Berga que posi sobre la taula, a través dels
tècnics i professionals en la matèria, les diferents propostes jurídiques a
adoptar, però preservant una tipologia que segueixi garantint un servei
públic
3. Traslladar els presents acords a l’ajuntament de Berga, el patronat de
l’Hospital Sant Bernabé de Berga i al Consell Comarcal.”.
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Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT
11.- PRECS I PREGUNTES.
No n’hi ha.
I no havent-hi més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió
a les 21:25 hores , de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta.

