Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/7

PLE

Ordinària

Data

8 / de setembre / 2020

Durada

Des de les 21:00 fins a les 21:20 hores

Lloc

SALA DE PLENS VIRTUAL

Presidida per

DAVID FONT SIMON

Secretari

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77745335E

ALBERT XOY SERRA

SÍ

77746641V

ANNA FERRER COMA

SÍ

39362101Q

DAVID FONT SIMON

SÍ

39388643Q

David Saborido Gonzalez

SÍ

77732419D

JOSEP CAMPS CALVERAS

SÍ

39381475R

LLUÍS VALL CARRILLO

SÍ

39356952L

LOURDES ROSET GAMISANS

SÍ

39378755H

MIQUEL SERRA PEÑA

SÍ

40990957N

SANTI FELIUS MUÑOZ

SÍ

39343075B

TERESA TERRICABRES POUS

SÍ

77743537H

YASMINA SERRI CAMPRUBI

SÍ

MOTIVACIO DE LA SESSIO VIRTUAL: El Sr. David Font explica que per tal de donar
compliment a les obligacions de les normatives que el govern ha establert amb les reunions de
caràcter públic o privat de com a màxim 10 persones, el ple serà virtual
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0005 Data: 15/10/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 15/10/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 16/10/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova per unanimitat

A favor

ANNA FERRER COMA
DAVID FONT SIMON
David Saborido Gonzalez
JOSEP CAMPS CALVERAS
LLUÍS VALL CARRILLO
LOURDES ROSET GAMISANS
MIQUEL SERRA PEÑA
SANTI FELIUS MUÑOZ
TERESA TERRICABRES POUS

En contra

---

Abstencions

ALBERT XOY SERRA
YASMINA SERRI CAMPRUBI

Absents

---

Atès que el Ple de l’Ajuntament en data 03/09/2019 va aprovar provisionalment el projecte
de Modificació de Normes de Planejament Urbanístic de Gironella, A L'ÀMBIT DE LA
ROTONDA SUD A LA ZONA DE L'ANTIC ESCORXADOR. MODIFICACIÓ NORMATIVA
VIÀRIA , EQUIPAMENT I PARCS I JARDINS
Ates que la comissió d’urbanisme de la Catalunya Central va suspendre l’aprovació definitiva
de la modificació puntual del pla d’ordenació general d’urbanisme a l’àmbit de la rotonda sud
de l’antic escorxador fins que mitjançant un text refós s’incorporin diverses prescripcions
Vist el text refós redactat, es proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar el text refós de la modificació puntual del pla d’ordenació general
d’urbanisme de Gironella, a l’àmbit de la rotonda sud de l’antic escorxador, així com també la
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Tipus de votació: Nominal
A favor: 9, En contra: 0, Abstencions: 2, Absents: 0

ACTA DEL PLE

Favorable

Número: 2020-0005 Data: 15/10/2020

Expedient 1004/2018. Modificació de Planejament General, a l'àmbit de la rotonda sud a
la zona de l'àntic escorxador, modificació normativa viaria, equipament i Parcs i
Jardins

memòria del finançament i capacitat per dur a terme l’actuació.

El Sr. David Font respon que la rotonda que proposen ja està planificada a la normativa
urbanística existent, condicionada al desenvolupament urbanístic del vora riu, i que implica fer
una rotonda a la zona de Sant Antoni i un pont que connecti l’Avinguda dels Països Catalans i
l’avinguda que dona accés a Cal Ramons. També és cert però que en el seu moment es va
fer l’estudi d’impacte econòmic per tirar endavant aquesta inversió i que ha l’han de fer els
propietaris dels terrenys del vora riu i feia inviable qualsevol tramitació urbanística. Si en un
futur la situació ho facilita es tirarà endavant aquesta inversió que ja permetrà aquesta vialitat
que permeti connectar amb la zona esportiva sense haver d’entrar al centre del municipi. A
dia d’avui però l’actuació urbanística en aquest espai és inviable i per això hem decidit
prioritzar aquesta primera rotonda que també permetrà solucionar aquests girs al mig de
l’avinguda.
El Sr. Albert Xoy comenta que en un futur hi podrà haver dues rotondes en un tram de 500
metres.
El Sr. David Font ho afirma, i afegeix que la viabilitat econòmica d’aquest espai era inviable, a
més de la tipologia d’edificis que s’havien de construir per poder-ho tirar endavant. Estem
parlant d’un entorn majoritàriament residencial amb cases aïllades, la proposta per fer-la
viable implicava fer blocs de pisos de com a mínim dues o tres alçades i vam descartar seguir
estudiant la viabilitat perquè l’impacte que podia generar en termes urbanístics era ampli.
Crec que és una mirada de futur, però també ha d’anar lligada al creixement urbanístic del
municipi.
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El Sr. Albert Xoy explica que en aquest punt s’abstindran perquè és una decisió presa per part
de l’equip de govern. Tot i que és cert que cal una millora a l’entrada sud creiem que no s’ha
de fer ràpid i corrent i s’ha de tenir visió de futur. Creiem que s’ha de tenir visió de futur, i que
seria millor ubicar aquesta rotonda als edificis de Sant Josep, que conecta amb la zona
esportiva. D’aquesta manera la rotonda es podria connectar directament amb la zona
esportiva i facilitar als veïns de Cal Bassacs, Viladomiu Nou o Viladomiu Vell l’accés a
aquesta zona, i també s’evitarien els girs que es fan ara a l’antic escorxador. És cert que en
aquesta modificació hi entren altres elements, però creiem que la incorporació d’aquesta
rotonda no s’ha fet amb una visió de futur.

ACTA DEL PLE

El Sr. David Font explica que a la zona de l’entrada sud del municipi, a l’antic escorxador, s’ha
planificat la construcció d’un espai viari que incorpora una rotonda a la part final de l’avinguda
Catalunya i es guanya un espai de parc i aparcaments per la ciutadania. Aquesta actuació
forma part d’una modificació urbanística que fa alguns mesos es va tirar endavant. En aquest
punt es van requerir informes vinculats a l’Agencia Catalana de l’Aigua i referents a la cessió
del passat 10 de juliol. Aquests informes es van enviar a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de la Catalunya Central, que va valorar l’expedient, i ens va requerir incorporar unes
prescripcions urbanístiques en un text refós vinculades a la justificació econòmica de la
inversió per portar a terme, quin podria ser el termini per construir en un futur els habitatges
de protecció pública, elements vinculats a les seccions i al resultat final de la infraestructura
vinculada a l’àmbit del riu i fer cas de dos informes sectorials, un de l’Agencia Catalana de
l’Aigua i l’altre de l’Oficina d’impacte ambiental. Aquests requeriments els hem traslladat als
arquitectes i proposem l’aprovació del text refós incorporant aquests requeriments, per tal de
que la Comissió Territorial d’Urbanisme en pugui fer l’aprovació definitiva i poder tirar
endavant amb aquesta inversió.

Número: 2020-0005 Data: 15/10/2020

SEGON. Remetre aqueta documentació a la comissió territorial d'urbanisme competent
perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva

Expedient 1843/2019. Planejament General (Modificació). Modificació puntual del PGOU
per la ubicació de la nova estació d’autobusos

ALBERT XOY SERRA
ANNA FERRER COMA
DAVID FONT SIMON
David Saborido Gonzalez
JOSEP CAMPS CALVERAS
LLUÍS VALL CARRILLO
LOURDES ROSET GAMISANS
MIQUEL SERRA PEÑA
SANTI FELIUS MUÑOZ
TERESA TERRICABRES POUS
YASMINA SERRI CAMPRUBI

En contra

---

Abstencions

---

Absents

---

A la vista dels següents antecedents:
Document
Informe de Secretaria
Petició d'Informes Sectorials Previs
Aprovacio inicial
Anunci en el BOP/Periòdic/DOGC
Certificat de Secretaria
Informe dels Serveis Tècnics
Aprovació provisional

Data/Núm. Observacions
09/01/2020
17/01/2020
14/01/2020
23/01/2020
24/02/2020
23/12/2019
02/03/2020

Atès que la Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central en sessió de data
06/08/2020 va Aprovar definitivament la Modificació puntual PGOU per la nova estació
d'autobusos a la plaça de l'estació, de Gironella, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, i
supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós,
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament
diligenciat, que incorpori prescripcions.
Realitzada la tramitació legalment establerta es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del
següent,
ACORD
PRIMER. Aprovar el text refós de la modificació puntual del PGOU per la ubicació de la nova
estació d’autobusos de Gironella on es recullen les prescripcions establertes per part de la
Comissió Territorial d’urbanisme de la Catalunya Central
SEGON. Remetre el text refós de la Modificació de Normes de Planejament Urbanístic en
unió de tot l'expedient a la comissió territorial d'urbanisme de la Catalunya central per que
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A favor

Número: 2020-0005 Data: 15/10/2020

Tipus de votació: Nominal
A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0

ACTA DEL PLE

Favorable

procedeixi a la seva publicació al DOGC

Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0
A favor

ALBERT XOY SERRA
ANNA FERRER COMA
DAVID FONT SIMON
David Saborido Gonzalez
JOSEP CAMPS CALVERAS
LLUÍS VALL CARRILLO
LOURDES ROSET GAMISANS
MIQUEL SERRA PEÑA
SANTI FELIUS MUÑOZ
TERESA TERRICABRES POUS
YASMINA SERRI CAMPRUBI

En contra

---

Abstencions

---

Absents

---

La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la capacitat de
resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les entitats i
també les institucions hem hagut d’afrontar situacions per les quals no estem preparats.
Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora, l’administració més
propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les nostres veïnes i veïns, se’ns
ha posat a prova una vegada més en situacions d’emergència i, aquesta vegada, de manera
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

ACTA DEL PLE

Expedient 934/2020. Moció per a la suficiencia financera dels ens locals
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El Sr. Albert Xoy defensa que l’estació d’autobusos és un equipament necessari i sempre hi
estarem d’acord.

Número: 2020-0005 Data: 15/10/2020

El Sr. David Font explica que aquesta modificació urbanística fa referència al pla general per
la ubicació de l’estació d’autobusos. La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central va aprovar definitivament la modificació plantejada de la que vam parlar en les últimes
sessions plenàries, però ens va demanar incorporar dos elements. El primer és que
reguléssim específicament que en aquesta parcel·la quina en seria l’edificació i garantir uns
metres mínims de distància en l’entorn que a dia d’avui hi ha el supermercat però que en un
futur si es decideix edificar-hi, hi hagi una distància per no tapar les vistes en aquest entorn.
El segon elements a incorporar era garantir la continuïtat de l’avinguda i que no hi hagués un
tall en l’itinerari de vianants que hi ha en tota l’avinguda Catalunya. Hem incorporat aquests
dos elements al text refós, establint una distància de mínim set metres entre el terreny que
avui ocupa el supermercat i qualsevol element que es pogués construir vinculat al servei de
transport, i s’ha incorporat el planell que dona continuïtat a l’avinguda Catalunya. Com que el
text ja està aprovat definitivament, la comissió només haurà de validar que hem incorporat els
requeriments i quedarà aprovat per publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat.

generalitzada a tot el país. Tant els electes com les treballadores i treballadors públics hem
actuat amb esperit de servei en benefici de les nostres respectives comunitats locals.

La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els ordenaments jurídics
que garanteix els recursos necessaris per a fer front a les competències pròpies i els serveis
impropis que es presten habitualment, i més en crisis com la que estem patint. Al costat
d’aquest principi, hem de reivindicar també l’autonomia local. Més enllà de l’harmonització
financera de totes les administracions i fixar en coresponsabilitat les limitacions que
corresponen, no se’ns poden imposar més tuteles que ens limitin l’administració dels recursos
dels ens locals, que no deixen de ser de la ciutadania, i que s’han d’enfocar a les necessitats
urgents de la pròpia ciutadana.
En aquest context i amb les dificultats normatives actualment vigents en l’ordenament jurídic
que obliguen als Ajuntaments a l’equilibri pressupostari, el Govern de l’Estat i la FEMP van
signar un acord, el passat 4 d’agost, per “contribuir des dels municipis a desenvolupar una
mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i polítiques de cures i suport a la cultura” que es va
plasmar normativament en el Reial Decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres,
de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals. Les propostes que
s’incorporen en aquest acord i en el posterior Reial Decret Llei, malgrat que posen a
disposició dels Ajuntaments recursos econòmics, ho fan establint unes condicions que no
s’adeqüen a les reivindicades del municipalisme català. Enlloc de facilitar l’ús de romanents
de tresoreria per a despeses generals per part dels ajuntaments, se n'estableix la
transferència voluntària de la seva totalitat, com a préstec, a l'Administració General de
l'Estat, que el retornarà en un termini de quinze anys a partir de 2022. Com a contrapartida,
s'habilita un crèdit extraordinari de 5.000 milions d'euros al qual només tindran accés, en
proporció a l'aportació que facin a l'Estat, els municipis que transfereixin els seus romanents,
Ajuntament de Gironella
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Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia crisi
sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures efectives per
la inclusió social i la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i la greu tensió que
viuen les hisendes locals degut a la pandèmia, ens calen nous instruments legislatius i
econòmics que ara no tenim. Eines per a fer front a la conjuntura inicial, però també
estructural que enforteixin les administracions locals de cara al futur.

ACTA DEL PLE

La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la regla de
despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat espanyol a les mesures
d’austeritat imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi econòmica. Al cap dels anys, s’ha
evidenciat que qui millor ha complert aquelles mesures han estat els ens locals. El
compliment dels objectius de dèficit, la limitació de l’endeutament, l’aplicació de mesures
econòmiques i financeres, s’han aplicat a les hisendes locals. Però aquest compliment
modèlic, no serveix per a donar resposta a l’actual crisi. I menys si no podem disposar ni tan
sols dels propis recursos que els ajuntaments hem acumulat gràcies a la bona gestió i en
compliment de la normativa abans citada.

Número: 2020-0005 Data: 15/10/2020

Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar preparats per
afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar mesures urgents per a la
recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat en evidència la fragilitat dels mitjans
locals, la manca d’eines per afrontar-ho i l’escassetat de recursos econòmics i financers per a
poder assumir les solucions de futur amb garanties.

amb els riscos de liquiditat que això els podrà comportar, flexibilitzant únicament la regla de la
despesa per a l’any 2020, i generant un greuge respecte als municipis que no disposen en
l’actualitat de romanents.
Coneixedors de què el Reial Decret Llei 27/2020 ha de passar el tràmit parlamentari, (els
grups municipals xxx proposen) al Ple de l’Ajuntament de XXXX, eleven l’adopció dels
següents ACORDS:

QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari
incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150
milions d’euros l’any 2020 i la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de donar
resposta, des de l’administració més propera al ciutadà, a les mesures necessàries per
reactivar les economies locals i atendre les noves necessitats socials que ha generat la
pandèmia.
CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament amb
les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les administracions
locals, per serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves regulacions i plans de
desconfinament que s’han regulat durant aquests mesos. L’objectiu d’aquesta quantificació és
que s’habiliti la corresponent línia de compensació econòmica a les administracions locals
d’unes despeses que no els corresponen.
SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la
Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol nova
regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i econòmic en els
ens locals i, si és el cas, les mesures compensatòries.
SETÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de l’Estat Espanyol, a la
FEMP i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris.
Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació
Ajuntament de Gironella
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TERCER.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals puguin
disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinar-los a mesures
per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats locals. A la vegada, que es
garanteixi l’accés dels ens locals que no tinguin aquesta possibilitat al crèdit estatal
extraordinari anunciat per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals i evitar,
d’aquesta forma, municipis de segones velocitats.

ACTA DEL PLE

SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a
modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les
administracions locals en la resposta a la present crisi.

Número: 2020-0005 Data: 15/10/2020

PRIMER.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Gironella a l’acord signat per la FEMP i el
Govern de l’Estat, el dia 4 d’agost, “per contribuir des dels municipis a desenvolupar una
mobilitat sostenible, l’agenda urbana i polítiques de cures i suport a la cultura”, i instar el
Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a recollir les reivindicacions financeres dels ens
locals en els termes d’aquesta moció, tot i garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació
econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de 5.000M€.

de Municipis de Catalunya (FMC) per a poder fer el seguiment del suport de les mesures
proposades en les administracions locals del nostre país.
El Sr. David Font explica que tot i que fa unes setmanes que s’ha parlat del tema no es volia
deixar passar la oportunitat de que l’Ajuntament de Gironella es manifestés al respecte. La
moció, treballada per l’Associació Catalana de Municipis de Catalunya fa referència a la
proposta que el Govern Espanyol va plantejar d’utilitzar els romanents municipals per poder
fer front a les despeses de la crisi que el propi govern havia generat i amb això fer un exercici
d’enginyeria financera per intentar apropiar-se d’aquests recursos municipals, distribuir-los
cap a les seves necessitats i fer-ne un retorn en un període de 10 anys posant com a esquer
que era una subvenció a fons perdut d’una part d’aquests romanents. Ho vam valorar i vam
considerar que havíem de seguir sent autònoms per decidir en què destinàvem aquests
romanents, que les prioritats eren que se’ns pogués permetre destinar-los a les necessitats
socials i derivades de la crisi en termes econòmics, també poder-los utilitzar flexibilitzant la
regla de la despesa. Per tant, volíem manifestar el nostre rebuig a aquesta proposta.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Número: 2020-0005 Data: 15/10/2020

El Sr. David Font contesta que en cap cas es cedirà aquest romanent, per això s’aprova la
moció i sobretot perquè en donem paraula. Hem valorat internament què podia suposar,
independentment de que algú ho pogués valorar com una cosa positiva nosaltres no ho hem
vist com a tal, i des de mitjans d’agost vam considerar que no cediríem aquest romanent, i
que en cap cas aquests diners serviran per finançar la mala gestió econòmica que pugui
haver fet el Govern Espanyol.

ACTA DEL PLE

El Sr. Albert Xoy explica que hi estaran a favor, que aquest robatori per part de l’Estat
espanyol se suma a tota la repressió que estem patint i esperem que no sigui una declaració
d’intencions i l’Ajuntament de Gironella acabi cedint el romanent.

Es dona compte del Decret d'Alcaldia del numero 114/2020 fins el 170/2020; ambdos
inclossos

C) PRECS I PREGUNTES

El Sr. Albert Xoy pregunta si ja s’ha obert la línia d’ajuts del segon trimestre que es van
impulsar amb les ajudes del coronavirus, i si es té constància de la gent que s’hi ha acollit i
demanat l’ajut.
El Sr. Santi Felius explica que aquesta línia ja s’ha obert i s’atorgaran en total 23.500€ dels
100.000€ que hi havíem destinat a priori. D’aquests 23.500€ aproximadament el 60%
pertanyen a subvencions del segon trimestre, i s’han atorgat el 80% de les subvencions, i la
resta no havien tingut un decrement de la facturació superior al 10% mínim requerit.
Esperàvem poder atorgar més diners, molta gent no ha sol·licitat els ajuts.
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Donar compte dels Decrets d'Alcaldia

El Sr. David Font tanca la sessió recordant a la ciutadania que cal seguir les recomanacions
de les autoritats sanitàries de distància, mans, mascareta i evitar tot allò que no sigui
necessària en termes de vida social per intentar evitar al màxim aquest contagi de la Covid19.
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