Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/9

PLE

Ordinària

Data

3 / de novembre / 2020

Durada

Des de les 21:00 fins a les 21:25 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

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 i dient que el Ple es en
Ajuntament de Gironella
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0006 Data: 23/12/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 23/12/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 23/12/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

format virtual per la situació de la pandèmia i desitgem que us trobeu bé de salut vosaltres ie les vostres
familiars.

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 en sessió de data 02/03/2020 va Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana
que afecta al sector: ÀMBIT DE BALVITEX-VILADOMIU NOU, que complementa i
desenvolupa el Pla d'Ordenació de Municipal.
Ates que en el període d’exposició al públic no s’ha produït cap al·legació
Vist l’informe emes per parts dels Serveis Tècnics municipals
Realitzada la tramitació legalment establerta es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del
següent,
ACORD
PRIMER Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana que afecta al sector: ÀMBIT DE
BALVITEX-VILADOMIU NOU, que complementa i desenvolupa el Pla d'Ordenació de
Municipal.
Ajuntament de Gironella
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Tipus de votació: Nominal
A favor: 9, En contra: 0, Abstencions: 2, Absents: 0

ACTA DEL PLE

Favorable

Número: 2020-0006 Data: 23/12/2020

Expedient 376/2020. Planejament de Desenvolupament (Aprovació). Pla de millora
urbana sector: Ambit de Balvitex -Viladomiu Nou

SEGON. Dipositar un exemplar degudament diligenciat del Pla de Millora Urbana referenciat
a l'Ajuntament i lliurar, en el termini d'un mes des de la seva aprovació, a la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona la documentació tècnica i administrativa completa, a
l'efecte d'informació, coordinació i arxiu, sent aquesta lliura condició per a la publicació de
l'acord d'aprovació definitiva del Pla de Millora urbana
TERCER. Publicar el present Acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un
diari de divulgació de l’àmbit municipal . Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a
la seu electrònica d'aquest Ajuntament
QUART. Notificar individualment l'aprovació definitiva del Pla de millora a les persones
propietàries dels terrenys.

Expedient 1269/2020. Pla director del servei Municipal d'abastament d'aigua del
Municipi de Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Considerant que, amb data 28 / d’octubre / 2020, es va iniciar per l'Alcaldia expedient per dur
a terme l’aprovació del PLA DIRECTOR DEL SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA
DEL MUNICIPI DE GIRONELLA
Considerant que es va rebre el PLA DIRECTOR DEL SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT
D'AIGUA DEL MUNICIPI DE GIRONELLA redactat per l’empresa SOREA
Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l'adopció del següent,
ACORD
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

Número: 2020-0006 Data: 23/12/2020

El Sr. Albert Xoy, comenta que tal i com han fet en anteriors plens es continuaran abstenint. Afegeix que
sempre han estat a favor de la creació dels llocs de treball, però ho haurien gestionat d’una altra manera
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El Sr. David Font explica que en anteriors sessions ja s’havia fet una modificació urbanística per facilitar
l’ampliació de l’activitat industrial en l’àmbit de Viladomiu Vell, en aquest cas perquè l’empresa allà
ubicada pogués implantar una nova part de la cadena productiva per la creació de nous llocs de treball.
Aquesta modificació, un cop aprovada per la comissió d’urbanisme de la Catalunya Central implica
aprovar un Pla de Millora Urbana. Es va fer una aprovació provisional el dos de març de 2020, es va fer
una altra aprovació provisional al setembre, però amb documentació incomplerta, i un cop hem rebut la
informació que faltava per part de l’empresa, que incorpora tot allò relatiu a les cessions que ha de fer la
propietat a l’Ajuntament tant de terrenys com vials així com també la compensació econòmica que ha de
rebre l’Ajuntament per aquest major aprofitament de la parcel·la industrial de l’àmbit de Balvitex. En
aquest cas la cessió és dels vials, que és la carretera que s’ha asfaltat de nou per part de l’empresa que
connecta cap al Guixaró, també una peca de 300m2 a la part sud de la parcel·la com a zona verda, i
segons l’informe tècnic, la compensació econòmica que ha de fer l’empresa a l’Ajuntament és de
gairebé 25.700€. Per aquest motiu i donat que compleix totes les reglamentacions que se li han
establert al promotor es proposa l’aprovació provisional amb tota la documentació complerta i remetreho a Urbanisme per l’aprovació d’aquest pla de millora urbana en l’àmbit de Balvitex.

ACTA DEL PLE

CINQUÈ. Facultar a l'Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a la
consecució dels present acords

PRIMER. Aprovar inicialment el PLA DIRECTOR DEL SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT
D'AIGUA DEL MUNICIPI DE GIRONELLA redactat per l’empresa SOREA
SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest termini els interessats podran
examinar l'expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que estimin pertinents.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
[http://gironella.eadministracio.cat].

El Sr. David Font afegeix que un cop finalitzades totes les actuacions previstes al Pla Director, la xarxa
d’aigua del municipi tindria una durabilitat d’uns 50 anys i es garantiria una llarga vida a les instal·lacions
d’aigua de Gironella

Expedient 1073/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció). Col.laboracio entre
el Servei Catala de Trànsit i l'Ajuntament sobre les facultats de denuncia i sancio per
infraccions a normes de circulacio en vies urbanes
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent

Donada la voluntat d'aquest Ajuntament de subscriure un conveni la finalitat del qual sigui:
COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L'AJUNTAMENT DE
GIRONELLA SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER
INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES

A subscriure amb:
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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El Sr. Albert Xoy exposa que la xarxa d’aigua necessita moltes millores i és bo recollir-les en aquest Pla
Director i poder millorar la xarxa d’aigua.

ACTA DEL PLE

El Sr. David Font explica que se sotmet a votació un document amb data del 2008 però no se n’havia fet
l’aprovació. Aquest Pla Director de l’Aigua analitza la situació de la captació i abastament d’aigua al
municipi de Gironella, com ara les estacions de tractament i la seva distribució en xarxa cap als
domicilis del municipi i els serveis que es presten al Guixaró i a l’Ametlla de Casserres. En aquest cas
hem volgut deixar constància de l’aprovació d’aquest Pla Director que vincula inversions del voltant de
6,5 milions d’euros iva inclòs, perquè ens agradaria que l’Ajuntament tingués com a prioritat poder
exercir aquestes obres en un termini màxim de 15 anys, per tant que en aquest termini tota la renovació
de tubàries, la distribució de la xarxa d’aigua i la modernització xarxa d’aigua es poguessin fer
independentment de l’equip de govern al capdavant. Creiem que és una necessitat que el servei
d’abastament d’aigua segueixi provisionat per l’Ajuntament i poder preservar l’absolut servei públic i que
hi hagi el compromís de seguir la dinàmica d’inversions a la xarxa d’aigua.

Número: 2020-0006 Data: 23/12/2020

TERCER. Remetre el Pla a la ACA, per a la seva homologació, prèvia a l'aprovació definitiva.

A la vista dels següents antecedents:
Realitzada la tramitació legalment establerta es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del
següent,
ACORD
PRIMER. Aprovar el text definitiu del Conveni descrit en els antecedents.
SEGON. Notificar i emplaçar al Servei Català de Transit a l'efecte de la formalització del
Conveni a dalt referenciat.
TERCER. Remetre electrònicament copia del conveni, acompanyada de la corresponent
memòria justificativa, al Registre Telemàtic del Tribunal de Comptes.

Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 9, En contra: 2, Abstencions: 0, Absents: 0
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

ALBERT XOY SERRA
YASMINA SERRI CAMPRUBI

Abstencions

---

Absents

---

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.

Ajuntament de Gironella
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Expedient 1213/2020. Aprovació o Modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora.
Ordenances fiscals any 2021

ACTA DEL PLE

El Sr. Albert Xoy respon que dotar als agents municipals de més recursos i més competències, és un
avanç i hi estarem a favor.

Número: 2020-0006 Data: 23/12/2020

El Sr. David Font explica que des de l’any 2016 l’Ajuntament disposa d’un conveni amb el Servei Català
de Transit que s’ha de renovar cada 4 anys. El que permet aquest conveni és que els Mossos
d’Esquadra puguin procedir a tirar endavant sancions al municipi de Gironella, atenent que el cos
d’agents locals no és capaç de cobrir totes les franges horàries ni visibilitzar totes les infraccions.

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
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.

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, els informes de la Secretaria i la Intervenció es proposa al Ple
l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a
l’exercici 2021 i següents, així com el seu text refós.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança Fiscal núm. 28
Ordenança Fiscal núm. 29

reguladora de la taxa per la utilització de locals
públics municipals
Reguladora de la taxa per recollida, tractament
i eliminació d'escombraries i altres residus
sòlids urbans.

Ajuntament de Gironella
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En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2020-0006 Data: 23/12/2020

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 complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.

Ordenança Fiscal núm. 30

reguladora de la Taxa pel subministrament
d’aigua

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2021, així com el text refós aprovat, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província
Quart.- Exposar al públic en el tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlleti oficial
de la provincia 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.

Una altra modificació afecta a la Torre de l’Amo, espai on hem treballat un projecte des del Consell
d’infants, un escape room, i per poder-lo obrir quan la pandèmia ens ho permeti hem de tenir taxa
aprovada. Aquest servei es dinamitzarà a través d’una empresa externa i volem repercutir el cost
d’aquest servei que és de 40€ per grup, 20€ si és escolar, ja que hem volgut que les escoles el puguin
gaudir-ne a menor cost. En aquest sentit també hem incorporat una taxa fixa de 150€ per casaments
civils a l’Espai Santa Eulàlia. Aquest és un espai que s’ha renovat i modernitzat i està en molt bones
condicions per a celebrar-hi aquest tipus de cerimònies, que ja es feien a dia d’avui, però també implica
un cost de preparació i neteja posterior.
El Sr. David Font explica que la segona ordenança que es pretén modificar fa referencia a l’aigua. La
recaptació vinculada a l’aigua fa més de 6 anys que no es tocava, i l’any 2017 es va fer una reducció
dels metre cúbics mínims que es facturaven als ciutadans. La majoria de ciutadans està al primer tram i
paga una mitjana de 30€ rebut/trimestre. Atenent les inversions del pla director, i amb la voluntat de que
les inversions siguin sufragades a través del servei, es planteja un increment de 5 cèntims per metre
cúbic i tram de consum. Això suposaria un increment de 75 cèntims al trimestre més IVA a la majoria de
ciutadans. Creiem que el salt qualitatiu és molt beneficiós malgrat impliqui aquest increment a la taxa.
Aquest increment permetria que l’any 2021 l’ajuntament fes una inversió del volant dels 360.000€ i fer
front a les inversions previstes l’any 20201.
El Sr. David Font afegeix que la tercera modificació es planteja a la taxa de residus. Explica que l’any
2017 fruit d’un consens dels 31 municipis de la comarca es va apostar pel sistema del porta a porta i
hem treballat de manera conjunta amb el Consell Comarcal i els 31 municipis perquè el servei es
prestés de la millor manera possible i en igualtat de condicions. Al passat Consell d’Alcaldes i el Ple del
Consell Co va aprovar una puja dels rebuts fins a 121€, i van plantejar l’augment del rebuts als
comerços, que nosaltres no ens hi sumarem per la situació que estem vivint i mantindríem la tarifa
vigent a dia d’avui. Ens hem coresponsabilitat per seguir mantenint la deixalleria mòbil, simplement
utilitzant-la un cop a l’any el descompte permet neutralitzar aquest augment. A banda, el servei segueix
sent deficitari en àmbit econòmic, i conscients de que segurament s’hauria d’haver pogut fer en un
moment que no coincidís en la situació de crisi que estem vivint, però som conscients de que si la
ciutadania utilitza com a mínim un cop l’any el servei de la deixalleria mòbil, aquest augment queda

Ajuntament de Gironella
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Codi Validació: 5LYMQAEQ9TJE6WSNQ9NMK2LPK | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 9

La primera modificació és la que fa referencia a la utilització de locals públics per part de privats. En
aquest cas proposem que el cost hora de lloguer passi dels 20€ als 22€ tenint en compte que les
necessitats d’higiene i desinfecció han incrementat. Per posar un exemple, fins fa dos anys al pavelló no
hi havia calefacció, ara ja n’hi ha, i això ha suposat un cost addicional al nostra dia a dia, aquest cost
per les entitats segueix sent gratuït i amb els privats seguiríem amb el cobrament a 22€ l’hora.

ACTA DEL PLE

El Sr. David Font exposa que després de fer anàlisi de les ordenances i sent conscients de la situació
que s’està vivint, i quines son les directrius que es fan a nivell comarcal, plantegem la modificació de 3
ordenances.

Número: 2020-0006 Data: 23/12/2020

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.

neutralitzat.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte dels decrets d'Alcaldia
Es dona compte al Ple de la Corporació dels Decrets d'Alcaldia que van des d'el 189/2020
fins el 206/2020; ambdos inclosos

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

Número: 2020-0006 Data: 23/12/2020

El Sr. David Font replica que si no es fa una actualització anual d’ordenances, el dia que s’han de posar
al dia l’increment és molt més elevat i el cop a la ciutadania és més fort. Pel que fa a la taxa de residus
ja vaig traslladar al Consell Comarcal que en la mesura que sigui possible començar a recollir dades es
pugui estudiar i implantar el model per generació, que això implicarà que les famílies de Gironella que
facin bé la feina, el rebut de les escombraries no li incrementarà el rebut.
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El Sr. David Font explica que entén el raonament i som conscients de que la situació actual no ho
permetria, però hem de ser corresponsables en dues coses, de la mateixa manera que vam aconseguir
un consens polític l’any 2017 pel llançament d’aquest nou model de recollida hem de ser
corresponsables amb el que a nivell comarcal es decideix., i així es va fer amb els diferents ajuntament
de la comarca. Jo personalment em vaig reunir amb l’alcalde de Puig-Reig i apliquen les modificacions
amb els mateixos criteris, segurament no amb entusiasme però si amb la voluntat de seguir un acord
que havia existit l’any 2017 i no ho volem trencar. Crec que la ciutadania pot fer un esforç i podem
buscar un sistema perquè si hi ha algú que realment no pot utilitzar la deixalleria estudiar sistemes i
mecanismes de solucionar problemes concrets. Pel tema de l’aigua, ho entenc però un municipi si vol
progressar amb la modernització de les seves instal·lacions, d’un lloc o altre han de sortir aquests
recursos. No és l’import que acaba suposant aquest increment de l’aigua, i al ser un servei essencial, en
casos de vulnerabilitat o situació desfavorable, cap impediment per poder seguir consumint el servei.
Hem volgut fer un exercici molt honest i realista, i per això ens hem volgut quedar aquí, malgrat que
segurament hi ha altre ordenances que s’hauran de tocar en un futur, però conscients de que és un any
excepcional i difícil ho hem focalitzat amb aquestes.
El Sr. Albert Xoy, respon que l’any 2017, quan vam implementar el sistema del porta a porta provocaria
un augment de la taxa d’escombraries. Entenem la situació, però creiem que aquest any no s’han de
modificar les ordenances.

ACTA DEL PLE

El Sr. Albert Xoy respon que sent conscients del moment que vivim, creuen que no toca pujar cap rebut
ni lloguer d’equipaments. Pel que fa al rebut d’escombraries, creiem que els vilatans estan fent un gran
esforç que caldria veure’s recompensat, i algú que no pugui utilitzar la deixalleria si que veurà
incrementat el rebut. Si per motius laborals no pots utilitzar aquest servei s’ha de desplaçar a la
deixalleria comarcal no rep la bonificació. En el tema de l’aigua creiem el mateix, hem de ser conscients
de que hi ha molta gent que ha perdut la feina o fins i tot no han cobrat els ERTOS per culpa de la
pandèmia del Covid-19, i creiem que no toca cap augment de taxes.

Ajuntament de Gironella

Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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