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ACTA DE PLE DE 1 D'OCTUBRE 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:
Joan Manuel Pla Casas
M. Àngels Sallés Perarnau
Martí Santamaria Masforroll
Sílvia Giner Joaquin
Mònica Flores Morales
Alfons Ballús Cots
Joan Torra Sellarés
Casimir Moneny Sánchez
Aleyois Guerrero Sánchez
Joan Pujols Calveras
Excusa l’assistència:
Sílvia Corbera Torrentbó

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 REGLAMENT REGULADOR DE
LA UTILITZACIÓ TEMPORAL O ESPORÀDICA D’EDIFICIS, LOCALS I
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
04.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS
PER A L’EXERCICI 2014.
05.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS NÚMERO 01/2013.
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06.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
PER EMERGÈNCIES (PAM).
07.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE
LIQUIDACIÓ I
DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI PER LA GESTIÓ DEL SERVEI DE LA
TELEVISIÓ
DIGITAL
LOCAL
DE
LA
DEMARCACIÓ
DEL
BAGES/BERGUEDÀ/SOLSONÈS.
08.- 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 13 d’agost 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 80/2013 fins el número
92/2013.
03.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT REGULADOR DE
LA UTILITZACIÓ TEMPORAL O ESPORÀDICA D’EDIFICIS, LOCALS I
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
Vist el reglament regulador de la utilització temporal o esporàdica d’edificis,
locals i instal·lacions municipals.
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció núm. 13/2013.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar inicialment el Reglament regulador de la utilització temporal o
esporàdica d’edificis, locals i instal·lacions municipals 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.
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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.
Diu l’Alcalde que és posar per escrit els criteris d’utilització dels espais
municipals.
Suposa el Sr. Joan Torra que s’han seguit els criteris que ja s’utilitzaven, i que
no hi ha res que surti de la normalitat (que no hi hagi cap local amb alguna
característica especial).
Li diu el Sr. Alcalde que és un reglament genèric en el que s’identifiquen els
espais municipals i es diu en termes jurídics quina classe d’ús es pot fer
(puntual, privatiu, amb duració determinada, etc.).
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT
04.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS
PER A L’EXERCICI 2014.
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
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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.
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
14/2013.
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 2014 i següents.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 01
Ordenança Fiscal núm. 11

Impost sobre Béns Immobles
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
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Ordenança Fiscal núm. 28
Ordenança Fiscal núm. 30

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:
Ordenança Fiscal núm. 01
Ordenança Fiscal núm. 11

Ordenança Fiscal núm. 28
Ordenança Fiscal núm. 30

Impost sobre Béns Immobles
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
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 2014, 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. 01
Ordenança Fiscal núm. 11

Ordenança Fiscal núm. 28
Ordenança Fiscal núm. 30

Impost sobre Béns Immobles
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
Taxa per la utilització de locals públics
municipals
Taxa pel subministrament d’aigua
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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.
Diu el Sr. David Font que els criteris de les modificacions proposades són:
-

-

-

IBI: Atès que per llei de pressupostos la base s’incrementarà, els
Ajuntaments que vàrem demanar una revisió cadastral, en un 13%; es
redueix el coeficient de l’1,16 actual al 1,02. Per tant tots els contribuents
pagaran menys, sense que això afecti la recaptació global de
l’Ajuntament.
Taules i cadires: Ara es fa un canvi de criteri; envers de comptar per
taules i cadires, es calcula l’import per m2 d’ocupació de la via pública.
Locals: Atès que s’ha fet una inversió en el Local del Blat, es modifica
l’ordenança en aquest sentit, incloent un import per la utilització de
l’equipament de so i llum (ús privatiu o amb ànim de lucre).
Aigua: El preu per m3 no s’altera. Es modifica l’import de manteniment
que passa a ser a 1,35 €/mensuals i el lloguer a 1,10 €/mes. També
s’incorpora el preu de 0,60 €/m3 per ús agrícola. Aquí es va amb la línia
de municipis veïns que tenen un preu específic per ús agrícola.

La resta de tributs no es modifiquen.
El Sr. Joan Torra diu que:
-

IBI: La modificació que es fa a la baixa és poc, perquè realment per llei
ja es va augmentar per Gironella un 0,07. Llavors, alhora de fer aquesta
revisió cadastral, aquest augment s’hauria d’haver eliminat. Per tant si
amb aquest 1,02 s’iguala la recaptació de l’1,16, això vol dir que estem
recaudant un 0,07% excessiu. Creu que s’hagués hagut de deixar amb
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-

-

uns paràmetres similars abans de que imposessin aquest augment des
de Madrid.
Taules i cadires: no sap fina a quin punt aquest criteri serà just. Entén
que és difícil aplicar un criteri just, sobretot is es té en compte que
aquestes instal.lacions estan a diferents punts del poble i no dóna la
mateixa rentabilitat en un lloc o en un altre. Creu que aquest any hauria
de ser experimental i tenir molta cura de que no hi hagi agravis
comparatius en l’aplicació, els quals es poden donar.
Locals: Entén que va amb la línia del reglament que s’ha fet. Ja que és
una cosa nova, també hauria de quedar de manera experimental.
Aigua: Amb les quantitats que es modifiquen s’està produint un
increment del 10% i el 12% respectivament. El seu Grup creu que se’n
va molt amunt de l’IPC. Si la gestió de l’aigua fos bona i realment
correspongués aplica-hi aquest increment, potser donaríem el vistiplau.
Però com que es veu que la gestió és molt dolenta, el percentatge
d’augment és excessiu. Cal millorar, primer la gestió de l’aigua, i llavors
parlar dels augments.

Per tot això es discrepa bàsicament de l’IBI i de l’aigua.
El Sr. Joan Pujols diu:
-

-

IBI: Pel que finalment dóna la rebaixa, ja es veu que no s’ha fet un gaire
esforç per calcular la millora dels rebuts.
Taules i cadires: Pensa que es podria limitar el lloc, però no cobrar res.
Ho diu perquè agafen una plaça d’aparcament que té un preu que es
paga l’IVTM. Llavors els que l’ocupen haurien de pagar el mateix import.
Si s’agafa la plaça de 2 aparcaments, creu que és correcte cobrar els
dos llocs que estan ocupant, però sempre limitant l’espai.
Locals: no té massa importància.
Aigua: Els comentaris que he sentit és que l’aigua de Gironella és una
de les millors aigües que surten de les aixetes de les cases. Per tant, el
dubte és si està bé la relació qualitat-preu.

Li diu el Sr. David Font que sí, que la relació està bé i que la gestió és correcte.
Per tant el Sr. Joan Pujols, diu que si l’aigua és bona, té un preu. Demana, si
en relació amb altres pobles, el preu és car.
Li diu el Sr. David Font que el preu és més baix que els dels pobles veïns
(Puig-Reig, Casserres, Olvan). Respecte a l’increment diu que està justificat ja
que cal millorar la xarxa vella que té molts problemes. Respecte a l’IBI li diu que
s’obliga a establir el 1,16 si no t’ha acollit a l’actualització de valors. Per tant, a
l’estar acollits, per això hem fet aquesta modificació.
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Diu el Sr. Joan Torra que amb aquestes manifestacions entén que no es podia
quedar per sota de la recaptació.
Li diu el Sr. David Font que, sí, que cal seguir el Pla d’ajust que es va aprovar
en el 2012.
El Sr. Joan Torra diu que si la normativa obliga, obliga, però que per restituir el
preu de l’IBI, el coeficient hauria de ser el 0,95. Per tant, la realitat és que en
aquest impost s’hauria d’aplicar el 0,95. Amb aquest 0,95 cobriríem aquest 13%
que augmentaran els valors cadastrals.
El Sr. David Font, li dóna la raó, sempre i quan no sigui obligatori mantenir la
recaptació. Si no fos obligatori no aplicaríem el 1,02.
Finalment, respecte a l’aigua, el Sr. Joan Torra puntualitza que es limitava a la
gestió econòmica. El problema són els trams i s’acumulen quantitats importants
de trimestre a trimestre que desvirtuen considerablement la recaptació. Per tant
sense millorar la gestió econòmica, no s’hauria d’aplicar aquests augments.
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.
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.

05.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS NÚMERO 01/2013.
Atès que existeixen despeses que no poden demorar-se fins l’exercici següent
per a les quals no existeix crèdit en el Pressupost vigent de la Corporació
segons queda justificat en la Memòria d’Alcaldia.
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció número 15/2013 envers el procediment
a seguir i l’Avaluació de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària i compliment de la
regla de la despesa.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 01/2013
en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de
tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior, d’acord amb el detall
que consta a l’expedient.
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2n.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, per un termini de quinze dies, durant els quals els
interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat
no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini
d’un mes per resoldre-les.
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.
Explica el Sr. David Font que el motiu és fer incorporar inversions (2ª fase del
Cau).
Diu el Sr. Joan Torra que aquí el punt en que no s’està d’acord, és amb les
inversions. Cada Grup té les seves prioritats.
El Sr. Joan Pujols, també opina que les prioritats no estan mai al gust de
tothom.
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.
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 INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
PER EMERGÈNCIES (PAM).
Atès que l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la
Diputació de Barcelona ha actualitzat per adaptar-se a la normativa el PAM del
municipi de Gironella i poder-lo equiparar al Pla de Protecció Civil per
Emergències Forestals.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar inicialment la revisió del Pla d’actuació Municipal per Emergències
(PAM), d’acord amb allò que estableix la Llei 4/1997, de 20 de maig, de
protecció civil de Catalunya.
2n.- Publicar l’anunci de l’acord d’aprovació inicial de la revisió del PAM del
municipi de Gironella al BOP, pàgina web de l’Ajuntament i en el tauler
d’anuncis, per un període de 30 dies i restant a disposició pública el text íntegre
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del PAM, comptats des del dia següent a la seva publicació en el BOP, als
efectes de que els interessats, dins l’esmentat termini, puguin formular
al·legacions i reclamacions que estimin convenients, considerant-se
definitivament aprovat en el cas que no se’n presenti cap en l’esmentat termii.
3r.- En cas de no haver-se presentat cap reclamació, publicar en el BOP,
l’acord definitiu, així com a la pàgina web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis.
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. David Font que és l’homologació del Pam DE Cal Ramons.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT
07.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE
LIQUIDACIÓ I
DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI PER LA GESTIÓ DEL SERVEI DE LA
TELEVISIÓ
DIGITAL
LOCAL
DE
LA
DEMARCACIÓ
DEL
BAGES/BERGUEDÀ/SOLSONÈS.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 31 de juliol de 2012 va
acordar la baixa de l’Ajuntament de Gironella com a membre del Consorci per a
la gestió del serveis de televisió digital pública de la demarcació del
Bages/Berguedà/Solsonès.
Atès que el Ple del Consorci per a la gestió del serveis de la televisió digital
local pública de la demarcació del Bages/Berguedà/Solsonès en sessió del dia
8 de juliol de 2013 va adoptar l’acord d’aprovar la liquidació i dissolució del
Consorci i requerir als municipis que l’integren la ratificació d’aquest acord de
liquidació i dissolució pels seus respectius Plens.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Ratificar l’acord de liquidació i dissolució del Consorci per a la gestió del
servei
de
la
televisió
digital
local
de
la
demarcació
del
Bages/Berguedà/Solsonès pres pel Ple del Consorci en sessió de data 8 de
juliol de 2013.
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.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT
08.- PRECS I PREGUNTES.
Obra aquest punt el Sr. Joan Torra amb els següents precs i preguntes:
1. Terrenys de la biblioteca. On es passa?
L’informa el Sr. David Font que ja hi ha un acord amb els propietaris per
signar el conveni de cessió anticipada. Un cop fet això, és intenció d’aprovar
el pressupost per l’exercici del 2014 on s’hi inclourà la biblioteca.
I no havent-hi més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió
a les 21:30 hores , de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta.

