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ACTA DE PLE DE 2 DE NOVEMBRE DE 2015
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:
M. Àngels Sallés Perarnau
Josep M. Castellà Antich
Mònica Flores Morales
Roger Ballús Nuñez
Lluís Vall Carrillo
David Saborido Gonzalez
Albert Xoy Serra
Marc Rojas Saña
Joana Pons Soto
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, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE GIRONELLA PER A LA MILLORA DE
L’ACCESSIBILITAT.
04.- PRECS I PREGUNTES.
01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Envers l’acta el Sr. Marc Rojas diu que en el punt 5 manca incloure l’apunt de
què no es complia la resta de la despesa.
Incloure aquesta observació S’APROVA PER UNANIMITAT.
02.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia del número 88/2015 fins el número
97/2015.
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03.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE GIRONELLA PER A LA MILLORA DE
L’ACCESSIBILITAT.
Vista la Modificació Puntual del PGOU de Gironella per a la millora de
l’accessibilitat, redactat pels Serveis Tècnics Municipals.
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció núm. 20/2015.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de modificació del Pla General
d’Ordenació de Gironella per a millora de l’accessibilitat, en els termes que
consten en l’expedient.
Segon.- Obrir un període d’informació pública durant quaranta-cinc dies,
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, diari de major difusió i tauler electrònic de
l’Ajuntament. Durant aquest període quedarà l’expedient a disposició de
qualsevol que el vulgui examinar perquè es presentin les al.legacions que es
considerin convenients.
Tercer.- Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències
urbanístiques per aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves
determinacions de quals suposin modifiació del règim urbanístic vigent. La
durada de la suspensió és d’un any. Les àrees afectades per la suspensió són:
-

Tot el sòl urbà del municipi.

Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial.
Quart.- Sol.licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als
Organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, si s’escau,
els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició
autoritzi un termini més llarg.
Cinquè.- Efectuar les consultes que siguin procedents a les Administracions
Públiques afectades i al públic interessat, de conformitat amb allò que
s’estableix en el Document de Referència.
Sisè.- 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, decirirà en superior criteri.
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El Sr. David Font explica que la modificació afecta el sòl urbà i té la finalitat de
què quan es sol.liciti la instal.lació d’un ascensor i la capacitat màxima
d’edificació ja estigui exhaurida, aquesta instal.lació no computi com a tal.
Diu el Sr. Albert Xoy que si la finalitat és per eliminar barreres arquitectòniques i
millorar l’accessibilitat, sí s’està d’acord. Però diu que és un tema que
puntualment origina algun conflicte; com podria ser que per a la instal.lació
s’hagués d’envair un tros de vorera i per això s’abstindran.
Diu el Sr. David Font que si la instal.lació requereix ocupació de via pública, cal
un procediment paral.lel d’ús privatiu de la via pública (exemple Viladomiu
Nou).
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 d’E.R.C.
04.- PRECS I PREGUNTES.
La Sra. Joana Pons fa els següents precs i preguntes:
a) Se sap ja el cost de la Festa Major?
Li respon el Sr. Lluís Vall que el cost total encara no se sap perquè manquen
algunes factures. Però aproximadament a data 13 d’octubre les despeses
sumen 57.914,94 € i els ingressos 8.992,00 €. Falten 4 factures per un import
aproximat de 500 €.
b) Fa uns dies es va publicar una notícia que s’havia fet unes millores a
l’ascensor. Demana quines son.
Li diu el Sr. David Font que la millora inicial ha estat un canvi de sensors que
eren els que donaven els problemes. Paral.lelament es va instal.lar una caixa
estanca sobre la maquinària. En els propers dies s’instal.laran dues caixes
estanques més. Això té un punt de complexitat perquè sobre l’ascensor hi ha la
trampilla d’emergència en cas de rescat i s’han de buscar les caixes que hi
puguin anar bé. També el que s’ha pactat amb l’empresa instal.ladora és que
fins a final d’any les visites mensuals seran dues, en comptes d’una, sense cap
cost per l’Ajuntament.
El Sr. Marc Rojas fa els següents precs i preguntes:
a) Demana si es podrien retransmetre els Plens en directe sigui a través
d’internet o de twiter o d’una xarxa social.
Diu el Sr. David Font que la proposta es pot estudiar. Però cal evaluar quin cost
pot suposar.
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b) Diu que se’ls hi ha facilitat les contrasenyes dels ordinadors de la planta
baixa. Demana perquè no es pot facilitar les del despatx dels regidors.
El Sr. Lluís Vall diu que actualment s’està realitzant una auditoria informàtica. I
cal incorporar nous aparells, doncs al despatx de regidors s’ha tret un ordinador
que estava obsolet. Per tant, quan es disposi dels nous aparells podreu estar al
despatx dels regidors.
c) Demana com està el pressupost pel 2016.
Li diu el Sr. David Font que a hores d’ara encara no hi ha cap esborrany, però
que la idea és que es facilitarà amb una antel.lació d’una setmana o deu dies
abans del Ple.
El Sr. Albert Xoy fa aquests precs i preguntes:
a) Encara no s’ha facilitat el model 347 de l’any 2014.
Li diu el Sr. David Font que el té aquí, i que s’entregarà ara. Per un tema de
privacitat de dades ha calgut tatxar els noms dels usuaris de serveis socials de
l’any 2014.
b) Té entès que el conveni amb els treballadors està quasi llest. Demana
com s’ha redactat o si hi ha col.laborat algun tècnic, si es diferencies els
sectors de l’Ajuntament.
Diu la Sra. Mònica Flores que el conveni que s’està negociant és el que va
redactar l’ACM amb la col.laboració de tots els sindicats. És un conveni que es
presentarà aquest dijous. Inclou a la mateixa borsa tant els funcionaris com els
laborals.
Diu el Sr. David Font que l’ACM, FMC i CCOO van elaborar un conveni marc
per a Ajuntaments de menys de 20.000 habitants i per tant si la Corporació i els
treballadors estan d’acord amb aquest conveni no és necessària la negociació.
c) Diu que es vol ratificar en el que en el seu moment varen dir. Traspassar
quasi totes les competències a la Junta de Govern i fer un Ple cada mes
és excessiu (a títol d’exemple avui només hi ha un punt a l’ordre del dia).
Diu el Sr. David Font respecte a les competències de la Junta de Govern, que
alguns punts d’aquesta es traslladen al Ple. Un exemple és l’adquisició del
terreny on està ubicada la biblioteca. Per tant hi ha el compromís de temes
d’abast ampli que es pasaran al Ple.

I no havent-hi més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió
a les 21:20 hores , de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.

