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ACTA DE PLE DE 29 DE JULIOL DE 2014 
 

A Gironella, quan són les 21:00 hores, prèvia convocatòria a l’efecte i per tal de 
celebrar sessió ordinària de Ple, reuneixen a la Casa consistorial sota la 
presidència del Sr. Alcalde,  David Font Simon, amb l’assistència la secretària 
acctal. de la corporació, Mª Dolors Escudé Terradellas, els regidors membres 
que a continuació s’especifiquen, tractant-se seguidament  el següent ordre del 
dia: 
 
Membres assistents: 
 
Sílvia Corbera Torrentbó 
M. Àngels Sallés Perarnau 
Martí Santamaria Masforroll 
Sílvia Giner Joaquin 
Mònica Flores Morales 
Alfons Ballús Cots 
Roger Ballús Núñez 
Joan Torra Sellarés 
Joan Pujols Calveras 
 
Excusa l’assistència: 
 
Casimir Moneny Sánchez 
Aleyois Guerrero Sánchez 
 
 
tractant-se seguidament  el següent ordre del dia: 
 
01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
02.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
 
03.- DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 21 DE JULIOL DE 2014 “APROVACIÓ D’UNA LÍNIA DE CONFIRMING 
AMB LA CAIXA”. 
 
04.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚMERO 01/2014, AMB LA MODALITAT D’INCORPORACIÓ DE 
ROMANENTS DE CRÈDIT. 
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05.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 
2013. 
 
06.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA 
PLANTILLA. 
 
07.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA PARCIAL LES ERES DE GIRONELLA (SECTOR SUD-6R), ALS 
ARTICLES 14, 15 I 17 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES. 
 
08.- APROVACIÓ ACTA DE LES OPERACIONS MUNICIPALS ENTRE ELS 
TERMES MUNICIPALS DE GIRONELLA I D’OLVAN. 
 
09.- MOCIÓ PER TAL QUE ELS AJUNTAMENTS LLUEIXIN LA BANDERA 
NEGRA AQUESTA DIADA NACIONAL 
 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
 
 
 
01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Es procedeix a la votació de l’Acta del Ple Ordinari de data 3 de juny de 2014, a 
mà alçada, el resultat de la qual és el següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
02.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
 
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia del número 39/2014 fins el número 
67/2014. 
 
03.- DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 21 DE JULIOL DE 2014 “APROVACIÓ D’UNA LÍNIA DE CONFIRMING 
AMB LA CAIXA”. 
 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de juliol de 
2014, que literalment és com segueix: 
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“ APROVACIO D’UN LINIA DE CONFIRMING AMB LA CAIXA.  

 
Atès que es va iniciar expedient per concertar un contracte de confirming per al 
pagament a proveïdors, 

 
Vist l’infomre de Secretaria – Intervenció número 12/2014. 

 
Atès que s’han sol.licitat ofertes a les Entitats de la localitat i vista l’oferta 
presentada per part de la Caixa. 

 
S’ACORDA: 

 
PRIMER. Contractar la concertació del confirming per a la gestió de pagament 
als proveïdors amb la Caixa 

 

Les condicions seran: 
 

- Confirming sense recurs 
- Màxim dies venciment facturació : 90 
- Venciment: 14/01/2015 
- Import global màxim: 300.000 € 
- Condicions per als proveïdors: 

o Euribor + diferencial mínim 1% / diferencial màxim 2% 
o Comissió minima 0,25 % - Comissió màxima 0,50 € 

 

 
SEGON. Notificar el present acord a l’adjudicatari tot convocant-lo per a la 
signatura del contracte. 

 
TERCER. Comunicar als proveïdors la formalització del contracte de confirming 
als efectes oportuns  

 
QUART. Donar compte al Ple Municipal  d’aquesta operació en la propera 
sessió ordinaria. 
 
CINQUÈ. Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com 
en dret sigui possible per l’execució dels presents acords. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT”. 
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04.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚMERO 01/2014, AMB LA MODALITAT D’INCORPORACIÓ DE 
ROMANENTS DE CRÈDIT. 
 
Vist l’expedient tramitat per a la modificació de crèdits número 01/2014, amb la 
modalitat d’incorporació de romanents de crèdit. 
 
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció número 11/2014. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 01/2014, amb la 
modalitat d’incorporació de romanents de crèdit, d’acord amb el detall que 
consta a l’expedient. 
 
2n.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en dret 
sigui possible per l’execució dels presents acords. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
05.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 
2013. 
 
Vist el Compte General format de l’exercici 2013, juntament amb tota la seva 
documentació annexa, segons la legislació vigent. 
 
Vistos els informes de Secretaria-Intervenció números 06/2014 i 07/2014 i el 
Dictamen de la Comissió de Comptes emès en data 3 de juny de 2014. 
 
Atès que s’ha exposat al públic perquè es poguessin presentar reclamacions, 
objeccions o observacions i que no se n’ha presentat cap. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2013. 
 
2n.- Rendir el Compte General aprovat i tota la documentació que l’integra al 
Tribunal de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes de l’Estat. 
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3r.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en dret 
sigui possible per l’execució dels presents acords. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
06.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA 
PLANTILLA. 
 
Atès que part de l’Ajuntament s’ha portat a terme el projecte de creació de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). 
 
Atès que per poder-lo realitzar és necessari crear la plaça de coordinador de 
l’OAC, grup C1. 
 
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció número 10/2014. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal que té per 
objecte la creació i supressió de les places següents: 
 

a) Creació: 
- Denominació: Administrativa – Coordinador OAC 
- Grup: C 
- Subgrup: C1 
- Forma de provisió de lloc: Promoció interna 
- Nombre: 1 

 
b) Supressió: 

- Denominació: Auxiliar administrativa 
- Grup: C 
- Subgrup: C2 
- Nombre: 1 

 
2n.- 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 considerin convenients. Transcorregut aquest termini, si no  
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s’han presentat al.legacions, s’entendrà elevat a definitiu aquest acord 
d’aprovació inicial. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
 
Demana el Sr. Joan Torra si amb aquesta variació el funcionament de 
l’Ajuntament se’n resentirà. 
 
Li diu el Sr. David Font que no. La plaça que es crea és per l’OAC. Es farà per 
promoció interna i les seves tasques seran les de coordinador/ora més la feina 
d’auxiliar administrativa del dia a dia. 
 
Interpreta el Sr. Joan Pujols que és moure fitxes a l’Ajuntament amb la mateixa 
plantilla. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
07.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA PARCIAL LES ERES DE GIRONELLA (SECTOR SUD-6R), ALS 
ARTICLES 14, 15 I 17 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES. 
 

Vista la Modificació Puntual del Pla Parcial Les Eres de Gironella (Sector SUD-
6R), als articles 14, 15 i 17 de les Normes Urbanístiques, redactat pels Serveis 
Tècnics Municipals. 
 
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció núm. 13/2014. 
 
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte de modificació del Pla Parcial Les Eres 
de Gironella (Sector SUD-6R), als articles 14, 15 i 17 de les Normes 
Urbanístiques, en els termes que consten en l’expedient. 
 
SEGON. Obrir un període d’informació pública durant quaranta-cinc dies, 
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i diari de major difusió. Durant aquest 
període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que el vulgui examinar 
perquè es presentin les al·legacions que es considerin convenients. 
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TERCER. Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències 
urbanístiques per aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves 
determinacions de quals suposin modificació del règim urbanístic vigent. La 
durada de la suspensió és de un any. Les àrees afectades per la suspensió són 
les zones qualificades com a R1, R2 i R4, del Pla Parcial esmentat. 
 
Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial. 

 
QUART.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com 
en dret sigui possible per l’execució dels presents acords. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
 
Informa el Sr. David Font que la modificació només fa referència a la 
construcció de les cases amb coberta plana. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
08.- APROVACIÓ ACTA DE LES OPERACIONS MUNICIPALS ENTRE ELS 
TERMES MUNICIPALS DE GIRONELLA I D’OLVAN. 
 
Atès que en data 3 de juny de 2014, a la seu de l’Ajuntament de Gironella, es 
va signar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Gironella i d’Olvan. 
 
Atès que les comissions de delimitació dels Ajuntaments de Gironella i d’Olvan, 
van mostrar el seu desacord en el traçat de la línia de terme. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:  
 
1r.- Aprovar l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals 
de Gironella i d’Olvan. 
 
2n.- Notificar a la Direcció General d’Administració Local i a l’Ajuntament 
d’Olvan el present acord. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
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El Sr. David Font informa del desacord en un punt de la línia que delimita els 
dos termes municipals i que l’acta que s’aprova s’ha signat constant aquest 
desacord per ambdós municipis. 
 
Pregunta el Sr. Joan Torra on és el desacord. 
 
Li diu el Sr. David Font que està a l’alçada de la serradora. Olvan diu que l’eix 
de la carretera és el que marca la delimitació i Gironella diu que és el marge del 
riu. A més tenim documentació història (Actes del 1700-1800) que acredita la 
posició de Gironella. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
09.- MOCIÓ PER TAL QUE ELS AJUNTAMENTS LLUEIXIN LA BANDERA 
NEGRA AQUESTA DIADA NACIONAL 
 
Atès que la commemoració del Tricentenari del final de la guerra de Successió 
permet fer pedagogia, i divulgar molts fets i episodis històrics que ajuden a la 
presa de consciència nacional col·lectiva i a la comprensió d’algunes de les 
raons del procés independentista actual.  
 
Atès que, a conseqüència de la derrota de 1714, les institucions catalanes 
foren abolides i Catalunya fou annexada “per dret de conquesta” a Castella, 
com a nova província seva, tal i com també va passar amb el País Valencià i 
les Illes Balears i Pitiüses. 
 
Atès que per a la majoria de la població catalana és evident que el procés 
sobiranista ha entrat en una fase final i decisiva i que aquest Onze de 
Setembre es tornarà a viure una mobilització massiva a la capital del país, com 
ja ho va ser la manifestació multitudinària de la Diada del 2012 o la Via 
Catalana de la Diada de 2013, per fer evident a la comunitat internacional que 
la societat catalana vol convertir, democràticament, Catalunya en un nou estat 
d’Europa.  
 
Atès que cal crear les bases perquè es puguin recuperar les banderes i 
estendards de la Catalunya dels Àustria i els Habsburg que es brandaren 
durant la guerra de Successió, com a símbol de les llibertats i constitucions 
catalanes, i que amb la derrota militar i la imposició del Decret de Nova Planta, 
foren vexades, destruïdes i prohibides pels vencedors borbònics. 
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Atès que un d’aquests símbols és la bandera negra, que simbolitza la decisió 
de lluitar fins a les últimes conseqüències, contràriament a la bandera blanca 
que internacionalment es coneix com a símbol de la rendició.  
 
Atès que l’ús de la bandera negra ja està força documentat i se’n coneixen 
molts exemples, fins i tot anteriors a la guerra de Successió, com fa palès una 
estrofa de la versió antiga del nostre Himne Nacional que diu: 
 
“-On és vostre capità?  
-Quina és vostra bandera?  
Ja van treure el bon Jesús  
tot cobert amb un vel negre. 
-Aquí és nostre capità,  
aquesta és nostra bandera.” 
 
Atès que en trobem més exemples als inicis de la guerra de Successió, l’any 
1705, que a la muntanya de Montjuïc de Barcelona fou hissat un estendard 
negre amb la inscripció “Mort o els nostres privilegis conservats”, i a Cardona, 
els regiments reclutats duien banderes negres amb la llegenda “Viurem lliures o 
morirem”.
 
També el juliol de 1713, quan la ciutat de Barcelona decidí lluitar a ultrança, els 
consellers canviaren les seves gramalles de color porpra, les túniques que els 
donaven rang d'autoritat, per gramalles negres, per simbolitzar que la lluita 
només era possible a victòria o mort.  

  

 
Quan les tropes borbòniques assetjaven Barcelona el 1714, en molts punts de 
la muralla i en moltes cases de la ciutat hi van aparèixer banderes negres o 
senzills mocadors del mateix color com a símbol de resistència. 
 
És per tot això que el Grup Municipal de CIU proposa al Ple d’aquest 
Ajuntament l’adopció dels següent acords: 
 
ACORDS: 
 
1r. Que, en el marc de la Diada Nacional de Catalunya, el proper Onze de 
Setembre, i amb motiu de la commemoració del Tricentenari de la pèrdua de 
les llibertats catalanes, en un lloc destacat i preferent d’aquest Ajuntament 
s’hissi o pengi una Bandera negra amb la llegenda Viurem lliures, al costat de 
la bandera nacional catalana, o de la bandera de la llibertat, l’estelada, com a 
mostra de record i d’homenatge a tots els qui fa tres-cents anys van lluitar per 
defensar les Constitucions de Catalunya, dels quals en som, o ens en sentim, 
hereus directes. D’aquesta manera es farà palès, en aquesta data tan simbòlica 
i en aquest moment transcendental del procés independentista, el compromís  
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cívic i democràtic d’aquesta institució per recuperar i preservar la memòria 
històrica i les llibertats nacionals d’aquest país.  
 
2n. Què aquest Ajuntament faci una crida perquè tothom s’afegeixi a la 
iniciativa i s’engalanin les finestres i balcons de les cases particulars amb 
senyeres, estelades i banderes negres, per demostrar públicament la 
necessària i imprescindible conjuminació, en aquest moment final del procés, 
de la solidesa institucional amb la força popular, que es mobilitzarà unida una 
vegada més, per damunt de les diferències ideològiques. 
 
El Sr. Joan Torra demana que es llueixi les dues, tant la negra com la catalana, 
i que no es supleixi aquesta última. 
 
Diu el Sr. Joan Pujols que no es supleixi la catalana, sino que aquesta 
s’afegeixi a la negra. 
 
Diu el Sr. David Font que la que onejarà sempre és la senyera. L’altra es 
situarà en un altre lloc. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
Abans de precs i preguntes el Sr. David Font proposa incorporar un punt 
d’urgència: 
 
REFINANÇAMENT, SI S’ESCAU, PER A LA CANCEL.LACIÓ DE L’OPERACIÓ 
DE PRÉCTEC FORMALITZADA PER L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA AMB 
EL FONS PER AL FINANÇAMENT PEL PAGAMENT A PROVEÏDORS (ICO). 
 
La urgència s’aprova per unanimitat. 
 
 
10.- REFINANÇAMENT, SI S’ESCAU, PER A LA CANCEL.LACIÓ DE 
L’OPERACIÓ DE PRÉCTEC FORMALITZADA PER L’AJUNTAMENT DE 
GIRONELLA AMB EL FONS PER AL FINANÇAMENT PEL PAGAMENT A 
PROVEÏDORS (ICO). 
 
Atès que el RD-Llei 8/2014, de 4 de juliol d’aprovació de mesures urgents per el 
creixament, la competitivitat i l’eficàcia, en el seu article 3 possibilita la 
concertació –durant l’any 2014- de noves operacions d’endeutament per 
cancel.lar parcial o totalment el seu deute pendent amb el FFPP, establint que 
per a la formalització d’aquestes operacions és precís sol.licitar autorització al 
MINHAP. 
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Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:  
 
1r.- Concertar una nova operació per a refinançar l’operació subscrita amb 
càrrec al mecanisme de finançament del Fons de pagament a proveïdors amb 
La Caixa. 
 
2n.- Adjudicar la concertació de l’operació de refinançament en les condicions 
següents. 
 

- Import: 667.067,47 € 
- Interès: EURIBOR + 2,5% 
- Termini: 30 trimestres (7 anys i mig) 

 
3r.- Sol.licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el 
refinançament de l’operació formalitzada amb càrrec al fons. 
 
4t.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en dret 
sigui possible per l’execució dels presents acords. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
 
El Sr. David Font explica que s’ha publicat ara el juliol un RD Llei que permet la 
concertació de noves operacions d’endeutament per cancel.lar el crèdit ICO. 
Això beneficia a la Coporació, doncs hi ha millora en les despeses financeres. 
Les condicions inicials de l’ICO (anys d’amortització) no varien. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
Respecte a la modificacio de crèdit el Sr. Joan Torra demana si la inversió a la 
que està destinada, excepte la biblioteca, s’ha executat en la seva totalitat. 
 
El Sr. David Font informa que aquests imports fan referència a obres 
adjudicades al 2013 i que s’han executat el 2014, excepte l’obra de l’aigua que 
encarà està pendent d’executar. 
 
Respecta a la modificació per a la biblioteca, el Sr. Joan Torra diu que s’ha 
d’anar amb cura amb la utilització del romanent positiu i que no s’hauria de fer  
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cap crèdit per la construcció de la biblioteca. Si queda alguna cosa per fer 
d’aquesta obra serà per culpa del Govern de la Generalitat. 
 
Li diu el Sr. David Font que les finances de la Generalitat no són bones i que 
per tant cal quadrar la financiació de la biblioteca. La baixa obtinguda en 
l’adjudicació ajuda, però malgrat tot això, no hi ha previst cap crèdit per 
inversió. 
 
Respecte a la factura del subministrament de l’aigua, el Sr. Joan Torra diu que 
ha estat la millor opció. Creu que el millor és que tothom rebi la factura 
unificada. 
 
I no havent-hi  més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió 
a les 21:40 hores , de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta.   
 


