Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/10

PLE

Ordinària

Data

15 / de desembre / 2020

Durada

Des de les 21:00 fins a les 21:30 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

NO

Excuses d'assistència presentades:
1. YASMINA SERRI CAMPRUBI:
«Motius laborals»
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 03/02/2021
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 03/02/2021
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

ALBERT XOY SERRA

Abstencions

---

Absents

---

Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic 2021,
així com, les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs
de treball, de conformitat amb el que es disposa en els articles 168 i 169 del Text Refós de la
Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i
l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del
Títol VI de la Llei 39/1988.
Vist i conegut el contingut dels informes de SECRETÀRIA - INTERVENTORA.
Vist l'Informe d'Intervenció del càlcul de l'Estabilitat Pressupostària i la Sostenibilitat Financera
del qual es desprèn que la situació és d’equilibri pressupostari i que el percentatge de deute
viu d'aquesta entitat és inferior al límit de deute.
Examinada la documentació que acompanya l’expedient, es proposa al Ple l’adopció dels
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Tipus de votació: Nominal
A favor: 9, En contra: 1, Abstencions: 0, Absents: 0

ACTA DEL PLE

Favorable

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

Expedient 1441/2020. Elaboració i Aprovació del Pressupost. Pressupost de l'exercici
2021

Següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquest Ajuntament, per a l'exercici
econòmic 2021, juntament amb les seves Bases d'Execució, i el resum de la qual per capítols
és el següent:
ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

0,00 €
350.000,00 €
TOTAL:

7.914.198,39 €

ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Impostos Directes
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers

1.558.275,00 €
33.000,00 €
1.284.750,00 €
1.620.550,00 €
5.200,00 €
0,00 €
2.513.929,83 €
0,00 €
898.493,56 €
TOTAL:

7.914.198,39 €

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

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

ACTA DEL PLE

1.814.657,97 €
1.292.895,42 €
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A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

1.507.675,00 €
2.483.970,00 €
25.000,00 €
110.000,00 €

TERCER. Exposar al públic el Pressupost General per el 2021, les Bases d'Execució i
plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí
Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de
reclamacions pels interessats.
QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de què no es presenti cap
reclamació.

El Sr. David Font comenta que l’equip de govern ha volgut treballar un pressupost que
pogués adaptar-se la possible resposta de l’emergència de la Covid i també donar resposta a
les situacions de crisi que surten de la pròpia pandèmia, de suport a les persones i suport a
les empreses; de prioritzar aquestes àrees més en l’àmbit de suport social i econòmic i no
hem volgut traslladar una major càrrega impositiva a les famílies del municipi. El pressupost
compta amb els informes favorables d’intervenció i de secretaria, els quals manifesten que hi
hauria d’haver alguna inexecució pressupostària per complir totes les ràtios legals.
El Sr. David Font afegeix que per l’equip de govern aquest és un pressupost que no
desestabilitza la situació de l’Ajuntament, i és assumible per aquest, i tots els regidors i
regidores som conscients de que si s’ha de fer una modificació perquè la situació econòmica
canvia, es farà conjuntament com s’ha fet el 2020.
El Sr. Albert Xoy explica que el principal motiu del seu vot és l’endeutament de vuit-cents
cinquanta mil euros, i defensa que ara no és moment de crear deute si no d’estar al costat de
les persones del municipi. Tot i que és cert que s’han creat partides de contingència i s’han
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El Sr. David Font també explica que el més trascendent son les inversions previstes per
l’exercici 2021, per un import de 3,4 milions d’euros, dels quals un 74% està cobert per
subvencions, que ens obliguen a executar les obres abans de 31 de desembre de 2021, el
que provocarà que es facin 15 obres gairebé simultànies. En aquest sentit, i per poder fer el
cuadrament de pressupost, s’ha previst un endeutament màxim d’uns nou-cents mil euros,
que pendents de si podem demanar noves subvencions, o les licitacions reben baix, aquest
no s’hauria de tirar endavant, i en el cas hipotètic que s’hagués de tirar endavant, podria
situar l’endeutament del municipi al voltant del 45% i per tant per sota dels límits màxims
legals permesos.
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El Sr. David Font explica que el pressupost global plantejat per a l’any 2021 és de 7 milions
nou-cents catorze mil euros. El pressupost cobreix totes les necessitats ordinàries i s’han
creat partides de contingència de possibles necessitats extraordinàries que puguin sorgir, i
també el pressupost d’inversió per l’exercici 2021. Com a trets destacats en primer lloc es
consolida la plantilla dels 47 treballadors i treballadores municipals, amb un import global d’un
milió i mig d’euros, que té un increment d’un 5,49% respecte l’any anterior degut a increments
salarials i consolidacions de plantilles. La despesa ordinària no té modificació en termes de
conjunt global però hem prioritzat diferents àrees, com ara, la partida de l’àmbit social, que
puja a tres cents noranta mil euros, que representa més del 8% del pressupost, en l’àmbit
educatiu tres-cents divuit mil euros, i en l’àmbit de promoció econòmica, gairebé cent seixanta
mil euros. També hi ha una partida molt important de manteniment de la via pública i serveis
externalitzats, que puja a més d’un milió d’euros i part del contracte de reciclatge al porta a
porta i entrada a l’abocador, que ascendeix a cinc-cents setanta mil euros. Les accions
vinculades als àmbits de cultura i festes han minvat, no deixant-se de fer res, però si ajustant
els pressuposts. També s’ha incrementat un 47% les ajudes individuals a persones, col·lectius
socials i empreses que s’hagi de fer front degut a la crisi de la Covid, preveient que potser
s’allargarà. També s’han previst un 50% més del fons de contingència per possible
emergències que puguin sorgir i tenir un roc a la faixa una mica més ampli del que teníem el
2020.

ACTA DEL PLE

CINQUÈ. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, a la comunitat Autònoma

augmentat algunes partides, pensem que situar-nos en un endeutament del 45% no és la
dinàmica que s’hauria de seguir. Paral·lelament, creiem que realitzar quinze obres
simultànies al municipi serà difícil de gestiona, i estarem en contra del pressupost.

El Sr. David Font replica que ho respecta, que l’equip de govern ha cregut que és el
pressupost que s’havia de presentar per no renunciar a subvencions ni projectes, conscients
de que l’Ajuntament no en patirà les conseqüències en el pitjor dels casos.

Expedient 1366/2020. Planejament de Desenvolupament (Aprovació). Pla especial
urbanistic de les masies de Cal Roget
Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 10, 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
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El Sr. Albert Xoy respon que tot i que és cert que aquest endeutament es posa per quadrar el
pressupost, en el cas que no es poguessin rebre més subvencions, s’hauria de tirar endavant
amb aquest deute. També creiem que hi ha moltes maneres d’estar al costat de les persones,
sempre hem defensat i hem apostat per una rebaixa de la pressió fiscal, que a dia d’avui
aniria bé. El principal motiu del nostre vot és l’endeutament, confiem que no s’hagi de tirar
endavant, però no podem votar a favor d’un pressupost que contempla gairebé nou-cents mil
euros d’endeutament.
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El Sr. David Font afegeix que no pot donar cap certesa amb un any incert com serà el 2021,
però que en cap cas, l’equip de govern preveu contractar aquesta operació pel 100%
d’aquest import, però no vol dir que no hi hagi d’haver una petita concertació d’aquestes
operacions tenint en compte que normalment amortitzem més de tres-cents mil euros de
crèdit, i que la major part de l’endeutament municipal entre l’any 2022, i l’any 2023, el que és
l’endeutament bancari el deixarem de tenir, i només quedaran les operacions a interès zero
que fa la Diputació de Barcelona. Per tant, confiem en que no es tiri endavant aquesta
operació de crèdit, però la contemplem per poder tirar endavant a dia d’avui el pressupost. És
un pressupost que fa un cert vertigen pel que pot implicar, però no només implica a
l’Ajuntament, si no també al Consell Comarcal, ja que part de les obres les licita aquest ens, i
per tant, n’assumeixen la gestió i coordinació.

ACTA DEL PLE

El Sr. David Font explica que l’endeutament s’ubica com una partida de cuadrament del
pressupost. L’any passat hi havia una partida d’endeutament que se situava al voltant d’un
milió dos-cents mil euros i que no s’ha materialitzat. Confiem que les licitacions, encara a dia
d’avui, tenen baixes en la seva execució i no ens obligaran a fer aquesta xifra d’endeutament
i seguirem buscant subvencions. Som conscients que aquestes quinze obres, i aquests 3,4
milions d’euros d’inversió son molts diners, però hem de ser conscients que per fer-les tenim
2,5 milions d’euros de subvencions, i és un mal menor que hem d’assumir com a municipi per
seguir treballant, generant benestar a la ciutadania, no només ho hem de fer amb els serveis
bàsics que seguim prestant, si no també fent actuacions de millora a la via pública, a
l’enllumenat o altres elements que puguin permetre una millor dinamització de l’entorn dels
elements turístics o la millora de la xarxa d’aigües.

MIQUEL SERRA PEÑA
SANTI FELIUS MUÑOZ
TERESA TERRICABRES POUS
En contra

---

Abstencions

---

Absents

---

A la vista dels següents antecedents:
Observacions

ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic referit, , en els termes que obren en
l'expedient
SEGON. Suspendre l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a
aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves determinacions del qual suposin
modificació del règim urbanístic vigent. La durada de la suspensió és d’un any

ACTA DEL PLE

Examinada la documentació que l'acompanya, es proposa al Ple l’adopció dels següents,

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

Document
Data/Núm.
[En cas d'iniciativa particular] Informe dels Serveis 01/12/2020
Tècnics Municipals
Informe de Secretaria
09/12/2020
Redacció del Projecte de Pla Especial i del
19/11/2020
Document Ambiental Estratègic

Àrees objecte de suspensió de llicències:
finca de Cal Roget

Tipus de llicència
Llicència de parcel·lació de terrenys,
edificació i demolició

Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l'aprovació inicial.
TERCER. Obrir un període d'informació pública i de consultes durant 45 dies, mitjançant
anunci a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província i en un
dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal. Durant dit període
quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho perquè es presentin
les al·legacions que s'estimin pertinents.
QUART Citar personalment al tràmit d'informació pública a les persones propietàries dels
terrenys que siguin compresos, tret que el pla sigui formulat per la totalitat de les persones
propietàries de la superfície afectada i aquest fet s'acrediti mitjançant un document públic en
què es faci constar l'estructura de la propietat del sòl.
CINQUÈ. Efectuar, igualment, les consultes que procedeixin a les Administracions Públiques
afectades i al públic interessat.

Ajuntament de Gironella
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Dites àrees afectades per la suspensió són les següents:

SISÈ. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves competències
sectorials.

El Sr. David Font contesta que no afecta a l’entorn, i que no es permeten excessives
actuacions en l’entorn, si no que es demana mantenir l’entorn tal i com és, i a banda de les
dues cases, preveu una piscina i una coberta per aparcar vehicles a l’entrada de la finca.

Expedient 924/2019. Cessions de Béns. Cessió de la titularitat del tram de la carretera
C-1411z comprès entre els punts quilomètrics 68+230 i 69+300, per part de la
Generalitat de Catalunya.
Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 10, 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

En contra

---

Abstencions

---

Absents

---
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El Sr. Albert Xoy comenta que la possibilitat de reformar habitatges per turisme rural és bo per
la vila i per tots els seus comerços. El que si que demanem, i que segur que l’informe ja
contempla, és que es mantingui l’entorn.

ACTA DEL PLE

El Sr. David Font explica que aquest pla especial urbanístic afecta una finca d’uns 12.800m2
per facilitar-ne l’activitat de turisme rural. De tota la finca, uns 4.700m 2 es destinarien a
turisme rural i 8.100m2 mantindrien l’activitat agrícola. El que es pretén és conservar,
rehabilitar i mantenir les dues edificacions existents, de 282m2 i de 242m2, facilitar una zona
d’aparcament, una piscina i una zona de lleure. En aquest cas les masies conserven la seva
estètica actual rehabilitant-se i consolidant les estructures existents. S’ha fet també un estudi
d’impacte paisatgístic que determina que no cal prendre cap mesura correctora en termes
d’arbrat i paisatgístics, i simplement s’han de plantar arbres típics a la nostra zona, i compten
amb un informe de serveis tècnics municipals que és favorable. Creiem que aquest pla
especial permetrà situar un nou allotjament de caràcter rural al municipi, que seria el tercer, i
creiem que tot i tenir un terme municipal petit, és positiu que puguem tenir aquesta activitat,
que en aquest cas consolida una zona ja habilitada i pot facilitar que hi hagi un punt més
d’activitat econòmica vinculada al turisme a Gironella.

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

SETÈ. Sol·licitar informe a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central que
haurà de ser emès en el termini de dos mesos, entenent-se que és favorable en cas de no
ser emès en termini.

A la vista de què s'ha ofert a aquest Ajuntament la possibilitat de cedir la titularitat del tram de
la carretera C-1411z comprès entre els punts quilomètrics 68+230 i 69+300, per part de la
Generalitat de Catalunya.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 10 de novembre de 2020 va sol·licitar la
cessió.
Realitzada la tramitació legalment establerta es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents,

Examinada la documentació que acompanya l’expedient (conveni i plànol de traspàs de
titularitat), es proposa l’adopció dels següents,
ACORDS,
PRIMER. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la cessió del tram de carretera de la C1411z, entre el PK 68+230 i el PK 69+300.
SEGON. Facultar a L’Alcalde-President tan àmpliament com en dret sigui possible per
l’execució dels presents acords.
TERCER. Ratificar els presents acords en el proper Ple que es celebri”
SEGON. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, i l’Ajuntament de Gironella
per a la cessió d’un tram de la carretera C-1411z entre els punts quilomètrics 68+230 i
69+300, i per a l’execució d’actuacions en aquest tram i que literalment es com segueix:
"

Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, i l’Ajuntament de Gironella per a
la cessió d’un tram de la carretera C-1411z entre els punts quilomètrics 68+230 i
69+300, i per a l’execució d’actuacions en aquest tram

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Atès que la titularitat de l’esmentat vial es de la Generalitat de Catalunya.
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PRIMER. Ratificar l’acord pres per a la Junta de Govern Local de data 10 de novembre de
2020 i que literalment es com segueix:
“Atès que per part de l’Ajuntament està interessat en la cessió del tram de carretera de la C1411z, entre el PK 68+230 i el PK 69+300.
Atès que a dia d’avui aquest tram de carretera ha perdut la seva funcionalitat de carretera i
ha adquirit la condició de xarxa viària municipal, amb un trànsit majoritàriament local.

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

ACORDS,

Gironella, 17 de desembre de 2020
REUNITS
D’una part, el senyor Isidre Gavín i Valls, secretari d’Infraestructures i Mobilitat.
I de l’altra, el senyor David Font Simon, alcalde de Gironella.

El senyor Isidre Gavín i Valls en nom del Departament de Territori i Sostenibilitat de
conferides en virtut del seu nomenament pel Decret 146/2018, de 10 de juliol, i per
delegació del conseller de Territori i Sostenibilitat en virtut de la Resolució
TES/335/2019, de 13 de febrer, de delegació de competències de la persona titular
del Departament de Territori i Sostenibilitat en diversos òrgans del Departament, i
d’acord amb la Resolució d’avocació de l’aprovació de l’expedient de traspàs a
l’Ajuntament de Gironella de la titularitat d’un tram de la carretera C-1411z, entre el
PK 68+230 i el PK 69+300, i d’autorització de signatura del conveni pel que fa a

ACTA DEL PLE

l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en ús de les atribucions que té

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

INTERVENEN

El senyor David Font Simon, en nom de l’Ajuntament de Gironella, en ús de les
atribucions que li confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 53.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
expressament autoritzat per aquest acte en virtut de l’Acord del Ple municipal de data
15 de desembre de 2020.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per subscriure aquest
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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aquest traspàs, atorgada en data XXXX pel conseller de Territori i Sostenibilitat.

Conveni de col·laboració i
MANIFESTEN
I.- De conformitat amb els articles 47 i 48 següents de la Llei estatal 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 108 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya, i 191.1 del Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, l’Administració de la Generalitat i els ens locals poden subscriure
convenis sobre assumptes d’interès comú, en l’àmbit de les seves competències, per
a la consecució de finalitats d’interès comú, i per tal d’instrumentar fórmules

II.- L’article 140 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que correspon a la
no tinguin la consideració d’interès general.
L’article 48 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu
2/2009, de 25 d’agost, i l’article 172 del Reglament general de carreteres, aprovat pel
Decret 293/2003, de 18 de novembre, faculten l’Administració de la Generalitat i els
ajuntaments per acordar el traspàs dels trams de carreteres que passin a integrar-se

ACTA DEL PLE

Generalitat la competència exclusiva en matèria d’infraestructures del transport que

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.

Així mateix, l’article 173.3 del Decret esmentat estableix que el traspàs de la titularitat
es podrà fer efectiu mitjançant la subscripció del corresponent conveni entre
l’Ajuntament respectiu i el Departament competent.
III.- El tram de la carretera C-1411z, titularitat de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, entre els punts quilomètrics 68+230 i 69+300, ha perdut la funcionalitat de
carretera i ha adquirit la condició de xarxa viària municipal, amb un trànsit
majoritàriament local, per la qual cosa, interessa a ambdues parts regular els termes
del traspàs de la seva titularitat.
IV.- Aquest canvi d’ús comporta la necessitat d’executar diverses tasques de
condicionament, adequació i remodelació necessàries en aquest tram per tal que
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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en la xarxa viària municipal.

l’Ajuntament de Gironella pugui incorporar-lo al patrimoni municipal com a via urbana
en condicions adequades de manteniment i conservació.
V.- Que, de conformitat amb tot el que s’ha exposat, les parts manifesten a tenir
interès mutu per a formalitzar els traspàs del tram de la carretera C-1411z, entre els
punts quilomètrics 68+230 i 69+300, de titularitat de l’Administració de la Generalitat,
a favor de l’Ajuntament, així com per establir un marc de col·laboració per a la
realització d’un seguit d’actuacions en aquest tram que permetin adequar-lo a la
nova funcionalitat de vial municipal i millorar-ne la seguretat viària.
Per aquests motius les parts creuen convenient subscriure aquest Conveni amb

Primera.- Objecte del conveni
L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes i les condicions de la cessió per
part de l’Administració de la Generalitat a l’Ajuntament de Gironella de la titularitat del
tram de la carretera C-1411z comprès entre els punts quilomètrics 68+230 i 69+300,
així com fixar el marc de col·laboració per a l’execució de les actuacions en aquest

ACTA DEL PLE

CLÀUSULES

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

subjecció a les següents

tram que permetin adequar-lo a la nova funcionalitat de vial municipal i millorar-ne la

Segona.- Cessió de la titularitat de la via
Mitjançant la signatura d’aquest Conveni, l’Administració de la Generalitat i
l’Ajuntament de Gironella acorden el traspàs efectiu a aquest últim ens de la titularitat
del tram de la carretera C-1411z entre els punts quilomètrics 68+230 i 69+300.
Descripció del tram:
ORIGEN DE LA CESSIÓ:

PK 68,230 (Encreuament amb la
carretera BV-4132)

FINAL DE LA CESSIÓ:

PK 69,300 (Límit del Municipi

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

de
Gironella amb el Municipi d’Olvan)
LONGITUD REAL:

1.070,00 m

AMPLADA DE LA CALÇADA:

Mitja de 7,50 m

SUPERFÍCIE DEL FERM:

8.025,00 m2

TIPUS DE FERM:

Aglomerat en calent i fred

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

Acceptable

OBRES DE DESGUÀS:

PK 68+690 (Pont Llobregat)
PK 68+990 (Cruïlla C-154)
PK
69+300

(Límit

Municipal)
1.680,00 m2
397,00 m

SUPERFÍCIE DE APARCAMENTS:

720,00 m2

BARRERES DE SEGURETAT:

298,00 m

BARANA PROTECCIÓ DE VIANANTS:

136,00 m

BARRERA SEGURETAT TIPUS “C”:

92,00 m

A efectes de la seva millor identificació, s’acompanya com annex plànol del tram
objecte de cessió.

ACTA DEL PLE

CUNETA DE FORMIGÓ:

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

VORERES:

Per tal de poder adequar el tram objecte de cessió a la seva funcionalitat de xarxa
viària municipal i millorar la seguretat viària l’Administració de la Generalitat, a través
del Departament de Territori i Sostenibilitat, es compromet a finançar les despeses de
l’execució de les tasques de condicionament, adequació i remodelació en la part de
la C-1411z cedida, que consisteixen en la seva pavimentació i senyalització
horitzontal i vertical.
El termini de realització d’aquestes tasques és de dos anys comptadors a partir de la
subscripció per les parts d’aquest Conveni, per un cost de 200.000,00 euros, IVA
inclòs, que s’abonaran, amb càrrec a la partida pressupostària PO05
D/760000100/5210/0000 del pressupost del Departament de Territori i Sostenibilitat,

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Tercera.- Actuacions a realitzar, terminis i règim de finançament

a l’Ajuntament de Gironella, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2020.
L’Ajuntament de Gironella justificarà els imports de les actuacions realitzades en el
termini màxim d’1 mes des de la seva finalització.
Quarta.- Comissió de seguiment
Les parts acorden crear una Comissió de seguiment que té com a funció principal
exercir les funcions de seguiment, vigilància i control dels compromisos que les parts
assumeixen en virtut d’ aquest Conveni i avaluar el grau d’assoliment dels seus

Aquesta Comissió estarà integrada per dos representants de cadascuna de les parts

Així mateix, la Comissió de seguiment té com a funció proposar la resolució de les
qüestions que es puguin generar sobre la interpretació i el compliment del Conveni
en el decurs de la seva vigència.
El funcionament de la Comissió de seguiment es regeix pel règim jurídic dels òrgans

ACTA DEL PLE

signants.
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objectius.

col·legiats descrit en el Capítol II del Títol I de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
preceptes de caràcter bàsic inclosos en la subsecció 1a de la Secció 3a del Capítol II
del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
Cinquena.- Vigència del Conveni

Aquest Conveni serà vigent i produirà efectes des de la data de la seva signatura fins
al compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte i com a màxim pel
termini de 4 anys.
En cas que aquestes actuacions objecte del Conveni no s’haguessin realitzat en el

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i pels

termini de 4 anys comptats a partir de la data de signatura del Conveni, les parts
podran, en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini, acordar
unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals o la seva
extinció.
Sisena.- Causes de resolució
Són causes de resolució del Conveni:
a)

El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat
la pròrroga.
L’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i els
compromisos contrets en aquest Conveni, amb el requeriment previ previst en
sector públic.

d)

Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

El compliment i la resolució del conveni dona lloc a la seva liquidació en els termes i
condicions que preveu l’article 52 de la Llei estatal 40/2015, d’1 d’octubre.

Setena.- Jurisdicció
Les parts intentaran resoldre de comú acord les diferències que puguin sorgir en
l’execució i interpretació d’aquest Conveni amb caràcter previ a la seva submissió, si
escau, a la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que disposa la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni, per duplicat exemplar i a
un sol efecte, en el lloc i data indicats en l’encapçalament.

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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l’article 51.2.c) de la Llei estatal 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
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c)

L’acord unànime de tots els signants.
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b)

Isidre Gavin i Valls
Secretari d’Infraestructures i Mobilitat

David Font Simon
Alcalde de Gironella

Pd. Resolució TES/335/2019, de 3 de febrer.
DOGC 7812, de 18 de febrer de 2019.
Territori

i"

QUART. Facultar a l’Alcalde president tant àmpliament com sigui possible per a l’execució
dels presents acords.
El Sr. David Font explica que la cessió d’aquest tram d’1,70m2 de la carretera XXXX per part
de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Gironella, afecta el tram urbà que resta de
l’Avinguda Catalunya, de l’encreuament amb la carretera de Casserres fins al límit del terme
municipal cap al nord. Aquesta cessió permet que s’integri d’una millor manera totes les
actuacions que vulguem fer en aquest entorn urbà. Aquesta cessió implica per part del
Departament de Territori una subvenció de 200.000€ a l’Ajuntament per fer-hi actuacions de
millora en la vialitat i seguretat, que s’hauria d’executar en un termini màxim de dos anys, i
que aquestes actuacions anirien vinculades a un tema d’asfaltat, creació de nous passos
elevats per garantir la seguretat dels vianants, millores en algunes baranes de seguretat i
pavimentació amb panot un tram del pont nou. Creiem que és una oportunitat perquè és un
carrer més de Gironella i no té cap sentit que la Generalitat de Catalunya tingui aquest tram
de via.
El Sr. Albert Xoy explica que aquesta cessió és una actuació que sempre han fet, i que anirà
bé per poder-hi fer el manteniment que aquesta zona necessita. Creiem que servirà per donar
una altra cara a l’entrada nord de Gironella.

Expedient 559/2020. Cessions de Béns. Conveni entre la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament de Gironella per a l'establiment i manteniment i conservació d'una parada
d'autobusos a Gironella
Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0
A favor

ALBERT XOY
SERRA

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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TERCER. Notificar els presents acords a la Generalitat de Catalunya per a procedir a la
formalització del conveni
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Pa. Resolució del conseller
Sostenibilitat de data XXXXXX

Abstencions

---

Absents

---

Considerant la conveniència i l'oportunitat de:

CONSTRUCCIO ESTACIO D'AUTOBUSOS

I havent realitzat per a la seva execució tota la tramitació legalment establerta per a la cessió del
terreny a favor de la Generalitat de Catalunya.
Vist el Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de
Territori i Sostenibilitat, i l’Ajuntament de Gironella per a l'establiment i posterior manteniment i
conservació d'una parada d'autobusos a Gironella.
Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l'adopció del següent,

ACORD

PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament de Territori i Sostenibilitat, i l’Ajuntament de Gironella per a l'establiment i posterior
manteniment i conservació d'una parada d'autobusos a Gironella i que literalment es com segueix:
"
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

---
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En contra

ACTA DEL PLE

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

Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament de Territori i Sostenibilitat, i l’Ajuntament de Gironella per a
l'establiment i posterior manteniment i conservació d'una parada d'autobusos a
Gironella
Gironella, 17 de desembre de 2020
REUNITS

nom i representació del Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, en ús de les atribucions que té conferides en virtut del seu
atorgada pel conseller de Territori i Sostenibilitat en data XXXXX, de conformitat amb el
que determina l’article 11 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
I, d’altra banda, el senyor David Font i Simon, alcalde de la Gironella, en nom i
representació d’aquest Ajuntament, en ús de les atribucions que li confereix l’article 21 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 53.1 del Text

ACTA DEL PLE

nomenament pel Decret 146/2018, de 10 de juliol, i per l’autorització de signatura
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D’una banda, el senyor Isidre Gavín i Valls, secretari d’Infraestructures de Mobilitat, en

2/2003, de 28 d’abril, i facultat per aquest acte per Acord del Ple municipal de data 15 de
desembre de 2020
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat suficient per a atorgar aquest Conveni, i
en la representació que ostenten,
EXPOSEN
I.- L’Administració de la Generalitat de Catalunya considera d'interès fonamental la
promoció i l'establiment d’infraestructures per al transport de viatgers que permetin la
concentració de les arribades i sortides dels serveis públics regulars de transport de
viatgers per carretera, a fi i efecte de millorar les condicions de comoditat i seguretat en

Ajuntament de Gironella
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refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu

l’espera del públic usuari.
II.- L'Ajuntament de Gironella considera necessari, així mateix, disposar d'una parada
d’autobusos en el seu terme municipal que possibiliti la prestació dels serveis de transport
de viatgers amb millors nivells de qualitat atenent a l’elevat nombre d’usuaris d’aquests
serveis a la població. A tal efecte, l’Ajuntament de Gironella, en coordinació amb el
Departament de Territori i Sostenibilitat, està redactant el projecte constructiu “Nova
parada d'autobusos a l'avinguda Catalunya. Gironella”, amb clau PC-ANB-20097.
III.- L’Ajuntament de Gironella és titular del ple domini del solar situat a l’avinguda
Catalunya número 56 B d’aquest terme municipal. Aquest solar limita al nord amb un vial i
amb terrenys de Gesdip-SU, i a l’oest amb l’avinguda Catalunya. És el solar on es trobava
de 1.502,00 m2.
És la finca registral número 4976 del Registre de la Propietat de Berga i li pertany per títol
d’agrupació. Està qualificada com a bé patrimonial, classificada com a sòl urbà i
qualificada com a Sistema d’Equipaments (Clau E-9, que inclou l’ús de Serveis de
Transports).

ACTA DEL PLE

ubicada l’estació de Gironella de l’antic ferrocarril de Manresa a Olvan i té una superfície
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terrenys de l’Ajuntament de Gironella; sud amb terrenys de l’Ajuntament de Gironella; est,

L’Ajuntament de Gironella té interès en cedir gratuïtament i transmetre el domini de la
d’autobusos del municipi prevista en el projecte constructiu “Nova parada d'autobusos a
l'avinguda Catalunya. Gironella”, clau PC-ANB-20097 i, a tal efecte, ha iniciat l’expedient
de cessió gratuïta al seu favor, d’acord amb la normativa vigent en matèria de patrimoni
de la Generalitat i dels ens locals.
IV.- L’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Gironella entenen que
per poder disposar d’una nova parada d’autobusos en aquesta població, amb les
adequades condicions de comoditat i seguretat, es requereix de l’esforç conjunt
d’ambdues administracions per la qual cosa, mitjançant aquest Conveni, s’estableix el
marc de col·laboració necessari per garantir que es realitzi amb uns nivells òptims de
celeritat i eficàcia.

Ajuntament de Gironella
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finca esmentada a la Generalitat de Catalunya per a la construcció de la parada

Per aquests motius, i de conformitat amb el que s’ha exposat, les parts creuen convenient
subscriure aquest Conveni que amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

Primera.- Objecte
Aquest Conveni té per objecte concretar les obligacions que han d’assumir el
Departament de Territori i Sostenibilitat, de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
i l’Ajuntament de Gironella en relació amb l’establiment i posterior manteniment i

Segona.- Ubicació de la parada d’autobusos

d’aquest Conveni en el solar situat a l’avinguda Catalunya número 56 B, de Gironella,
descrit a l’expositiu III, un cop s’hagi formalitzat la seva cessió gratuïta per part de
l’Ajuntament de Gironella a la Generalitat de Catalunya previs els tràmits corresponents
previstos a la normativa vigent sobre el patrimoni de la Generalitat i els ens locals.
A tal efecte, l’Ajuntament de Gironella, titular registral del ple domini d’aquesta finca, ha

ACTA DEL PLE

El Departament de Territori i Sostenibilitat construirà la parada d’autobusos objecte

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

conservació de les instal·lacions destinades a una parada d’autobusos a Gironella.

iniciat l’expedient de cessió gratuïta i transmissió del domini a favor de la Generalitat per

En tot cas, la destinació dels terrenys haurà d’ajustar-se a les normes de planejament que
li siguin d’aplicació per tal que sigui viable la construcció de la parada d’autobusos
prevista en el projecte esmentat.
S’acompanya com a Annex número 1 d’aquest Conveni, un plànol on figura grafiat aquest
solar.
Tercera.- Execució de les obres
Les obres a executar són les definides en el projecte constructiu “Nova parada
d'autobusos a l'avinguda Catalunya. Gironella”, amb clau PC-ANB-20097, que està
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destinar-la a la construcció de la nova parada d’autobusos del municipi.

redactant l’Ajuntament de Gironella. S’acompanya, com a Annex núm. 2, plànol de l’estat
final de les obres.
L’Ajuntament de Gironella es compromet a finalitzar la redacció d’aquest projecte, que ha
de comptar amb la participació i consens dels serveis tècnics de la Direcció General
d’Infraestructures de Mobilitat, i, una vegada redactat, lliurar-lo al Departament de Territori
i Sostenibilitat.
Un cop lliurat, correspondrà a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat
l’aprovació d’aquest projecte constructiu, aprovació que es durà a terme sempre i quan

Pel que fa a la licitació, adjudicació, contractació, direcció i execució de les obres del
projecte es durà a terme pel Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant encàrrec a

Es preveu un termini d’execució de les obres de sis mesos.
El Departament de Territori i Sostenibilitat no iniciarà la licitació del corresponent
procediment de contractació pública ni l’execució de les obres de construcció de la parada
d’autobusos fins que no s’hagi fet efectiva la cessió gratuïta i transmissió del domini de la
finca esmentada a favor de la Generalitat, prèvia tramitació de l’expedient corresponent

ACTA DEL PLE

l’empresa Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU.

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

reuneixi les condicions tècniques exigides a tal efecte.

d’acord amb la normativa aplicable vigent en matèria de patrimoni de la Generalitat de

Quarta.- Pressupost de les obres
El pressupost estimat per a la realització de les obres del projecte amb clau PC-ANB20097 s’ha xifrat en la quantitat de 750.000,00 euros, IVA inclòs, que serà assumit
íntegrament pel Departament de Territori i Sostenibilitat i s’articularà mitjançant el Pla
economicofinancer de l’empresa Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU.
Cinquena.- Conservació i manteniment de la parada d’autobusos.
Correspondrà a l’Ajuntament de Gironella la conservació i manteniment de les
instal·lacions destinades a la parada d’autobusos objecte d’aquest Conveni, un cop hagin
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

Codi Validació: 449GGKEHQ25RTEASPT2NGMWTM | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 27

Catalunya i dels ens locals.

finalitzat les obres del projecte constructiu “Nova parada d'autobusos a l'avinguda
Catalunya. Gironella”, amb clau PC-ANB-20097.
Les condicions a les quals restaran sotmeses la conservació i manteniment per part de
l’Ajuntament de Gironella d’aquestes instal·lacions estan incloses en l’Annex 3 d’aquest
Conveni.
En tot cas, la conservació i manteniment d’aquestes instal·lacions no comportarà cap
despesa econòmica per al Departament de Territori i Sostenibilitat.
Sisena.- Comissió de seguiment

present Conveni, les parts acorden crear una comissió de seguiment, que té com a funció

actuacions assumits per les parts. Aquesta comissió estarà integrada per dos
representants de cadascuna de les parts signants. El seu funcionament es regeix per les
previsions establertes en el règim jurídic dels òrgans col·legiats descrit en el Capítol II del
Títol I de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i pels preceptes de caràcter bàsic inclosos en la
subsecció 1a de la Secció 3a del Capítol II del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1

ACTA DEL PLE

principal avaluar el grau d’assoliment dels objectius i l’execució dels compromisos i
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Per tal de resoldre les incidències que es puguin plantejar en relació amb l’execució del

Així mateix, aquesta comissió de seguiment tindrà com a objectiu proposar la resolució
de les qüestions incidentals i procedimentals que puguin sorgir en la seva aplicació.
Setena.- Vigència
El present Conveni serà vigent i produirà efectes des de la data de la seva signatura fins
al compliment de les obligacions i compromisos econòmics que constitueixen el seu
objecte i com a màxim pel termini de 4 anys.
En cas que aquestes obligacions i compromisos econòmics objecte del Conveni no
s’haguessin realitzat en el termini de 4 anys comptats a partir de la data de signatura del
Conveni, les parts podran, en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini,
acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals o la
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d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

seva extinció.
Vuitena.- Causes de resolució
Són causes de resolució del Conveni:
a)

El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la
pròrroga.

b)

L’acord unànime de tots els signants.

c)

L’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i els compromisos
contrets en aquest Conveni, amb el requeriment previ previst en l’article 51.2.c) de
la Llei estatal 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

condicions que preveu l’article 52 de la Llei estatal 40/2015, d’1 d’octubre.
Novena.- Jurisdicció
Les parts intentaran resoldre de comú acord les diferències que puguin sorgir en
l’execució i interpretació d’aquest Conveni amb caràcter previ a la seva submissió, si
escau, a la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que disposa la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, en prova de conformitat, les parts indicades signen aquest Conveni, per duplicat
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats en l'encapçalament.
Pel Departament de Territori i
Sostenibilitat

Per l’Ajuntament de Gironella

Isidre Gavín i Valls
Secretari d’Infraestructures i Mobilit
(per autorització del conseller de Territori i

David Font i Simon
Alcalde

Sostenibilitat. Resolució de data XXXXX)

"
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El compliment i la resolució del conveni dona lloc a la seva liquidació en els termes i
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Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
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d)

SEGON. Remetre aquests acords a la Generalitat de Catalunya per a procedir a la formalització de
l’esmentat conveni

El Sr. Albert Xoy respon que tot el que sigui relacionat amb l’estació d’autobusos com sempre han
mostrat, que creiem que és un equipament necessari, hi estarem a favor.

Expedient 1439/2020. Moció de suport a la petició dels consells esportius de Catalunya
per declarar l’activitat física “bé essencial”
Tipus de votació: Nominal
A favor: 10, 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

En contra

---

Abstencions

---

Absents

---
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Favorable

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

El Sr. David Font explica que és el conveni que regula les obligacions de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Gironella, que no és altre que rubricar el compromís per escrit de
construir aquesta estació d’autobusos al municipi. Una estació que tal i com consta als plànols
annexos ocupa una superfície de 1.502m2 d’un solar a l’Avinguda Catalunya, del que ja hem anat
fent les modificacions urbanístiques al respecte. Aquesta execució de les obres implicarà que
infraestructures de la Generalitat de Catalunya, l’empresa pública d’obres de la Generalitat, sigui
que faci les obres en base al projecte que nosaltres els hi hem entregat amb un termini d’execució
de sis mesos des de que comencin les obres i amb un cost màxim previst de 750.000€ que és el
que preveu el projecte. Aquí hi ha una petita modificació entre el conveni que hi ha inicialment en
l’expedient, que és la modificació de l’import, i s’ha fet la correcció dels 800.000€ als 750.000€.
Confiem, i tenim el compromís, de que com tota la documentació administrativa que hem facilitat
és correcta, simplement falta fer l’acceptació formal del solar, que la faran en les properes
setmanes, i una vegada feta el seu compromís és que a la primavera del 2021 ja comenci la
licitació de l’obra, i calculem que a la primavera del 2022 aquesta serà una realitat.

ACTA DEL PLE

TERCER. Facultar a l’Alcalde de la Corporació tant àmpliament com en dret sigui possible per
l’execució dels presents acords

El Sr. David Font cedeix la paraula al regidor d’esports, Sr. Miquel Serra.
El Sr. Miquel Serra llegeix la moció.
El Sr. David Font afegeix que en aquesta moció es demana que en un cas hipotètic futur de
noves restriccions l’esport i l’activitat física, com tantes altres activitats, es pugui considerar
un bé essencial i per tant, facilitar per motius de salut aquesta activitat de cara al futur.
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És per tot el que s’ha exposat, que es proposa al Ple de l’Ajuntament de Gironella, l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER. Donar ple suport al manifestat pels Consells Esportius de Catalunya i a la petició al
Govern de la Generalitat perquè declari l’activitat física com a bé essencial a Catalunya.
SEGON. Traslladar el present al Govern de la Generalitat de Catalunya, concretament a la
conselleria de Presidència, responsable de la secretaria general de l’Esport i l’Activitat Física i
a la Unió de Consells Esportius de Catalunya.

ACTA DEL PLE

Els Consells Esportius de Catalunya considerem que l’activitat física és un bé essencial
equiparable a altres elements de l’estat del benestar com són la salut, l’educació, els serveis
socials i la cultura. Per aquest motiu exposem i manifestem:
▪ Que l’activitat física és segura i cal protegir i assegurar el seu accés a tothom, especialment
als infants i joves en edat escolar de tot Catalunya.
▪ Que la declaració de l’activitat física com bé essencial hauria de garantir, seguint tots els
protocols necessaris, el manteniment dels programes d’esport escolar del Consell Català de
l’Esport, els entrenaments esportius i les activitats físiques en gimnasos i piscines
climatitzades.
▪ Que l’activitat física ajuda a la socialització en aquests moments d’aïllament per les
restriccions imposades per la pandèmia i és també que des d’aquest punt de vista que la
declaració de l’activitat física com a bé essencial hauria de contemplar mesures per garantir
l’accés de la ciutadania a les activitats fisicoesportives, especialment en el marc de les
entitats sense ànim de lucre.
▪ Que cal que el Govern de la Generalitat activi el Pla de Xoc de l’esport a l’escola que la Unió
de Consells Esportius de Catalunya va proposar al Consell Català de l’Esport amb l’objectiu
d’assegurar l’activitat escolar de Catalunya.
▪ Que un cop aprovada la declaració de l’activitat física com a bé essencial, el govern cal que
aprovi i desenvolupi els canvis normatius necessaris per a garantir la continuïtat de les
activitats físiques malgrat les restriccions que es puguin derivar de la situació de pandèmia.
▪ Que el tancament de l’activitat física està tenint un fort impacte econòmic en el sector
esportiu on valorem positivament les primeres ajudes anunciades per la Secretaria General
de l’Esport i l’Activitat Física. I que pels consells esportius, s’haurien de diferenciar en tres
grans blocs: el sector empresarial, les entitats sense ànim de lucre i les administracions locals
que són les principals prestadores de serveis esportius a la població.
▪ Que cal que el Govern de la Generalitat arbitri els mecanismes necessaris en les bases de
subvencions de les entitats sense ànim de lucre per assegurar el manteniment de les
mateixes malgrat les aturades de les activitats que es puguin produir.

El Sr. Albert Xoy afegeix que queda tot ben explicat a la moció i que hi estan a favor.

Expedient 1345/2020. Moció per seguretat als centres d'ensenyament

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

En contra

---

Abstencions

---

Absents

---

Atès que és una evidència empírica que la malaltia vírica COVID-19 es transmet per l’aire. A
conseqüència d’una carta oberta de 239 científics de 32 països dirigida a l’OMS, on indicaven
que la Covid-19 es transmetia per aerosols en espais tancats, l’OMS va admetre que, si no
s’usa la protecció adequada, el nou coronavirus es contagia per l’aire.
La consideració dels aerosols com a modus de contagi obliga a adoptar mesures concretes
en relació a la ventilació dels espais tancats per evitar l’alta concentració de virus en
suspensió i el contagi, mesures que han d’anar més enllà de l’obertura de finestres, tenint en
compte que per al confort tèrmic cal respectar la temperatura mínima del RD 485/1997 que
regula les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, i altres condicions de
salut, així com cal considerar les temperatures fredes a la tardor i hivern de la pràctica totalitat
del nostre territori.
Prenent com a referència la “Guia per a la ventilació en aules” de l’Institut de Diagnòstic
Ambiental i Estudis de l’Aigua, IDAEA-CSIC Mesura d’octubre 2020, que es basa en la Guia
de la Universitat de Harvard, i extrapolant les necessitats de renovació de l’aire a la dimensió i
ocupació de les nostres aules caldria una renovació de 15 vegades per hora.
Atès que la ventilació mecànica ofereix entre altres els següents avantatges:
La seva adequació amb independència de les variacions atmosfèriques
Economia en el cost de la instal·lació atenent a la seva rendibilitat tèrmica
Ventilació permanent amb cabals necessaris de l’ordre que es vulgui
Expulsió controlada de l’aire viciat
Facilitat de muntatge i inspecció
Considerant l’exposat anteriorment, es demana al Ple de l’Ajuntament de Gironella prendre
els següents ACORDS:
PRIMER.- Exigir la implementació de la ventilació mecànica als centres educatius
SEGON.- Oferir al departament d’Educació espais alternatius, quan els centres ho requereixin
i d’acord amb les disponibilitats municipals, així com facilitar la promoció d’activitats exteriors,
quan les condicions ho permetin
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A favor
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a.
b.
c.
d.
e.

Tipus de votació: Nominal
A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0

ACTA DEL PLE

Favorable

TERCER.- Reclamar al departament d’Educació la dotació d’EPI’s respiratoris suficients per
al conjunt de treballadors i treballadores dels centres educatius
QUART.- Dotar una partida extraordinària per a la neteja i desinfecció de centres educatius,
directament en el cas de centres que directament és assumida per la pròpia Generalitat de
Catalunya o a través d’una subvenció extraordinària als municipis en cas dels centres que
se’n fa càrrec el propi ajuntament.
CINQUÈ.- Donar trasllat de la següent moció al sindicat CCOO, al departament d’Educació, i
als centres educatius de Gironella.
El Sr. David Font cedeix la paraula a la regidora d’ensenyament, Sra. Lurdes Roset.
La Sra. Lurdes Roset explica que amb des de l’inici del curs hi ha hagut un augment de neteja
i seguretat a les escoles per evitar contagis de Covid. Tot i això, s’ha demostrar que el contagi
no és només amb contacte directe, si no també a través de l’aire, i això implica una major
ventilació dels centres escolars, cosa que prova un augment en el consum de calefacció.

El Sr. Albert Xoy comenta que mantenir les màximes actituds preventives i la màxima
seguretat és vital, tant per mestres com per alumnes, i estem a favor d’aquesta moció.

Número: 2020-0008 Data: 03/02/2021

El Sr. David Font afegeix que en aquest cas és una moció que ens van fer arribar des de
Comisions Obreres i demana reforçar aquestes mesures de seguretat, que en una circular del
propi departament, ens han demanat que en els centres construïts a partir de l’any 2007,
tinguem activada la ventilació mecànica constant, i així ho tenim a dia d’avui, però també
demanem que sigui el propi departament que faci una acció per implementar-ho a la resta de
centres que no ho disposen i que ens faciliti una dotació extraordinària per atendre la neteja
que en alguns casos hem hagut de duplicar per garantir mesures antipropagació. És una
moció que va molt alineada amb el que el propi departament demana que fem des dels
municipis.

ACTA DEL PLE

La Sra. Lurdes Roset llegeix els acords de la moció.

Donar compte del Decret d'Alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost
municpal de l'exercici 2019
Es dona compte del Decret d'Alcaldia numero 2019/2020 de l'aprovació de la liquidació del
pressupost de l'exercici 2019
El Sr. David Font explica que tot i que el 12 de gener s’ha convocat la comissió de comptes
on s’explicarà tot amb més detall, tanquem l’exercici amb un dèficit de 6.000€, un cop hem
incorporat totes les inversions de l’exercici que vam fer, que van representar més d’un milió i
mig d’euros, amb un pressupost total liquidat de 5.752.000€. Aquest dèficit ha vingut
determinat per aquest desajust entre la inversió, que és d’1.500.000€, i les subvencions, que
van ser d’aproximadament 750.000€, i que l’Ajuntament no va executar cap operació de crèdit
per fer-hi front, i ha provocat un petit dèficit de 6.000€ i que el romanent de tresoreria sigui
negatiu amb 89.000€. En tot cas la situació de l’Ajuntament en termes d’endeutament a 31 de
desembre es va situar al 25,40%, una xifra realment baixa, o la més baixa dels últims anys, i
això no ha afectat la dinàmica de pagament mitjà a proveïdors, d’entre 18 i 21 dies des de
l’aprovació de la factura, ni la pròpia dinàmica de capacitat i solvència de fer front a la situació

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

Codi Validació: 449GGKEHQ25RTEASPT2NGMWTM | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 27

B) ACTIVITAT DE CONTROL

econòmica. És cert que ha sigut un any en que el desajust entre inversió executada i
subvenció rebuda ens ha provocat que exhauríssim el romanent previst i un petit dèficit, però
creiem que la inversió ha estat justificada perquè és el municipi que se n’ha sortit beneficiat.
El Sr. David Font explica que aquest tancament es discutirà i votarà a la comissió de comptes
el 12 de gener i s’elevarà al ple del febrer per poder-se discutir.

Donar compte dels decrets d'Alcaldia
Es dona compte dels Decret d'Alcaldia compesos entre el 207/2020 fins el 233/2020; ambdos
inclosos
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No hi ha assumptes
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C) PRECS I PREGUNTES

