
 1

 
 

 
 

ACTA DE PLE DE 4 D'OCTUBRE DE 2011 
 

A Gironella, quan són les 21:00 hores, prèvia convocatòria a l’efecte i per tal de 
celebrar sessió ordinària de Ple, reuneixen a la Casa consistorial sota la 
presidència del Sr. Alcalde,  David Font Simon, amb l’assistència la secretària 
de la corporació, Montserrat Morera Camprubí, els regidors membres que a 
continuació s’especifiquen, tractant-se seguidament  el següent ordre del dia: 
 
Membres assistents: 
 
Sílvia Corbera Torrentbó 
Joan Manuel Pla Casas 
Josep M. Castellà Antich 
M. Àngels Sallés Perarnau 
Martí Santamaria Masforroll 
Sílvia Giner Joaquin 
Mònica Flores Morales 
Joan Torra Sellarés 
Casimir Moneny Sánchez 
Aleyois Guerrero Sánchez 
Joan Pujols Calveras 
 
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.- RESOLUCIÓ, SI S’ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL 
COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2010. 
 
04.- RESOLUCIÓ, SI S’ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS A LA MODIFICACIÓ 
DE L’ORDENANÇA DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL. 
 
05.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU,  DE MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS 
PER A L’EXERCICI 2012. 
 
06.- MOCIÓ EN SUPORT A L’ESCOLA CATALANA. 
 
07.- ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SUBVENCIÓ PEL FINANÇAMENT 
DE LA DESPESA CORRENT OCASIONADA PEL FUNCIONAMENT DE LES 
PLACES DE LA LLAR D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL 
 
08.- PRECS I PREGUNTES. 
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01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Es procedeix a la votació de l’Acta del Ple de data 26 de juliol de 2011, 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 80/2011 fins el número 
95/2011. 
 
03.- RESOLUCIÓ, SI S’ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL 
COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2010. 
 
Vist el Compte General format de l’exercici 2010, juntament amb tota la seva 
documentació annexa, segons la legislació vigent. 
 
Vistos els informes de Secretaria-Intervenció números 10/2011 i 11/2011 i el 
Dictamen de la Comissió de Comptes emès en data 26 de juliol de 2011. 
 
Atès que s’ha exposat al públic perquè es poguessin presentar reclamacions, 
objeccions o observacions i que s’ha presentat aquestes per part del Sr. Joan 
Torra i Sellarés en representació del Grup Municipal del PSC. 
 
Atès que les reclamacions, objeccions o observacions han estat informades per 
Secretaria-Intervenció, informe número 21/2011. 
 
Atès l’Informe de la Comissió Especial de Comptes de data 21 de setembre de 
2011. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Desestimar les al·legacions presentades per Joan Torra i Sellarés en 
representació del Grup Municipal del PSC, pels motius expressats en l’informe 
de la Comissió de Comptes de data 21 de setembres de 2011. 
 
2n.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2010. 
 
3r.- 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. 
 
4t.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en dret 
sigui possible per l’execució dels presents acords. 
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No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
 
El Sr. Joan Torra, demana que es llegeixin les al·legacions i l’informe de 
Secretaria.  
 
Les al·legacions literalment són com segueixen: 
 
“JOAN TORRA I SELLARÉS, actuant en nom i representació del grup PSC-PM 
a l’Ajuntament de Gironella, davant vostè compareix respectuosament i com 
millor procedeixi en dret 
 
EXPOSA: 
 
Que el passat dia 26 de juliol va ser sotmès a primer informe de la Comissió 
Especial de Comptes d’aquest Ajuntament el Compte General corresponent a 
l’exercici 2010. 
 
Que donant compliment a allò que disposa l’article 212 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, RDL 2/2004, de 5 de març, aquest primer 
informe de la Comissió Especial de Comptes s’ha sotmès al tràmit d’informació 
pública per tal que durant el període legalment establert, els interessats puguin 
presentar-hi al·legacions contra el mateix, mitjançant edicte publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de data 28 de juliol de 2011. 
 
Que ostentant el grup polític que represento legitimat per aquest acte, 
mitjançant el present es formulen les següents 
  
AL·LEGACIONS: 
 
El Compte General presenta defectes comptables importants que desvirtuen 
greument el resultat econòmic financer, incomplint el principi essencial de tota 
comptabilitat quin és reflectir amb exactitud la realitat econòmic financera i 
patrimonial de l’ens local; més concretament  
 
Primera.- Es comptabilitzen despeses per indemnitzacions (desplaçaments, 
dietes, etc.) sense justificar. 
 
Segona.- La dotació realitzada per saldos de dubtós cobrament és baixa i no 
reflecteix la realitat dels drets pendents efectivament de cobrament, desvalorant 
el resultat econòmic. 
 
Tercera.- No hi figuren totes les factures de despesa corrent de l’exercici. 
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Quarta.- No s’ha comptabilitzat correctament les inversions en obres no 
finalitzades en l’exercici, quant a finançament de les mateixes i realitat de l’obra 
executada. 
 
Aquestes incorreccions comptables desvirtuen amb gravetat el resultat 
pressupostari i la imatge fidel de la Corporació, presentant-se un resultat que 
no s’ajusta a la realitat, ja que de la incorrecta imputació comptable en els 
termes del que s’ha exposat resulta un resultat econòmic molt pitjor del que es 
presenta comptablement, i quina quantificació exhaustiva aquesta part es 
reserva fins el moment de debatre la proposta d’aprovació en el Ple municipal. 
 
Per tot això 
 
SOL·LICITA: 
 
Que es tingui per presentat en temps i forma el present escrit d’al·legacions 
contra el primer informe de la Comissió Especial de Comptes sobre el Compte 
General de l’Ajuntament de Gironella corresponent a l’exercici 2010 i en mèrits 
del que en ell s’exposa es tingui en consideració i es procedeixi a rectificar els 
errors materials comptables que desvirtuen el resultat pressupostari i la imatge 
econòmic financera real de la Corporació amb caràcter previ a l’emissió del 
segon informe de la Comissió, previ a la presentació del Compte General al Ple 
de la Corporació per a la seva aprovació. 
 
Gironella, a 1 de setembre de 2011.”. 
 
L’informe és: 

“INFORME DE SECRETARIA- INTERVENCIÓ NÚM 21/2011 
 
La sotasignant na Montserrat Morera Camprubí, Secretària-Interventora de 
l’Ajuntament de Gironella, comarca del Berguedà, en relació AL·LEGACIONS 
COMPTE GENERAL 2010, PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL PSC 
emet el següent, 

INFORME, 
En el període d’informació pública del Compte General corresponent a l’exercici 
2010 s’han presentat les següents al·legacions: 

 
— Al·legació núm. 1, presentada per Joan Torra i Sellarés, en representació 
del Grup Municipal del PSC - PM amb núm. 1516/2011 de registre d’entrada i 
de data 1 de setembre de 2011. 
 
Resum del contingut de l’al·legació: 
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1. La primera al·legació diu que es comptabilitzen despeses per 
indemnitzacions (desplaçaments, dietes, etc) sense justificar: 
 
En els expedients que obren al Departament de Comptabilitat hi ha l’aprovació 
de les dietes i desplaçaments per part de la Junta de Govern Local signades 
per l’interessat i autoritzades per l’òrgan corresponent. 

 
2. La dotació realitzada per saldos de dubtós cobrament és baixa i no reflecteix 
la realitat dels drets pendents efectivament de cobrament, desvalorant el 
resultat econòmic: 
 
En l’informe de Secretaria- Intervenció numero 10/2011 es detalla el càlcul que 
s’ha realitzat per els saldos de dubtós cobrament i en l’expedient com annex hi 
figura el càlcul. 

 
3. No hi figuren totes les factures de despesa corrent de l’exercici: 
 
L’informe 10/2011 fa referència a les factures que per la dinàmica municipal no 
tenien partida pressupostaria, però que es van comptabilitzar en la seva totalitat 
mitjançant el concepte “factures pendents d’aplicació”. Figuren totes elles al 
compte 413 de la liquidació de l’exercici del 2010, per un import total de 
179.543,33 € 

 
4. No s’ha comptabilitzat correctament les inversions en obres no finalitzades 
en l’exercici, quant a finançament de les mateixes i realitat d’obra executada: 

 
L’informe 10/2011 ja detalla la comptabilització de les inversions de l’exercici 
2010. S’ha procedit a comptabilitzar les adjudicacions i l’aprovació de totes les 
certificacions aprovades en data 31 de desembre i els ingressos proporcionals 
a l’ esmentada despesa. En l’ esmentat informe ja es detalla d’incorporació de 
romanent que cal contemplar a l’exercici 2011. 
 
Això es tot el que cal informar, quedant aquest informe supeditat a un altre de 
major criteri. 
No obstant això la Corporació decidirà en superior criteri. 
Gironella,  20 de setembre de 2011.”. 
 
El Sr. Joan Torra, envers aquest punt fa les següents consideracions: 
 

- Comptabilització per indemnitzacions, dietes, etc., sense justificar, en 
teoria hi figura tota la documentació signada, però en la pràctica no hi 
figura tota la documentació signada i poc especificada ja que es limita a 
dir desplaçament a Barcelona sense especificar a on. I és una anomalia 
quan no està signat ni per l’interessat, ni pel Regidor ni per intervenció.  
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Per aquest motiu està en desacord quan es denega el primer punt de les 
al·legacions. D’altra banda la part moral també deixa molt que desitjar. 
Quan es veu un desplaçament a Viladomiu Nou (6 €) o a Puig-reig 
(Ràdio), creu que el comportament de l’Alcalde és denigrant. Ni ell no 
havia fet ni recorda cap Alcalde que ho hagués fet. Diu que no és 
il·legals però si immoral.  

 
- Respecte a la segona al·legació, diu que des del moment que no se 

segueixen les instruccions, o es segueixen a la baixa, vol dir que ens 
enganyem a nosaltres mateixos. I malgrat que tècnicament es pot aplicar 
aquest tant per cent, no és el recomanat, i l’informe de la Diputació de 
Barcelona diu que s’ha fet una previsió a la baixa. 

 
- No hi figuren totes les despeses corrents de l’exercici: això es va 

reconèixer a la Comissió de Comptes en la qual es va dir que tot i 
figurar-hi comptablement, hi ha 179.000 € que no hi ha hagut partida i 
han passat a l’any 2011. Això vol dir que els pressupostos del 2011 són 
enganyosos. Si comptablement això és correcte, creu que és una 
immoralitat que l’Ajuntament de Gironella a l’exercici 2010 es gastés en 
despesa corrent 179.000 € que no figuraven al pressupost. Això és una 
negligència greu d’Alcaldia, de la regidoria d’hisenda i de tot l’Equip de 
Govern. A més, dubta de que en aquests 179.000 € hi hagi totes les 
factures. 

 
- Respecte a les obres no finalitzades, la seva comptabilització incorrecte 

es presta a maquillar l’exercici de la manera que convingui. Per tant el 
tancament en 300.000 € no és correcte, que aquest podria ser, fins i tot, 
d’1.000.000 €. 

 
Pe tot això, diu que el seu grup està en desacord amb el Compte General de 
l’exercici del 2010. Diu que el millor que es podria fer és retirar-lo del Ple i 
repassar-ho tot, i si es vol aprovar, recomana que es facin els passos oportuns 
per fer una auditoria dels comptes de l’Ajuntament de Gironella. 
 
El Sr. Joan Pujols, després d’escoltar tot el que es diu, creu que l’Equip de 
Govern fa les coses confoses. Si per un cantó es deuen 179.000 €, i per un 
altre encara hi ha factures per presentar i d’altres que no s’han comptabilitzat, 
opina que les coses s’han fet malament. Demana com es pagarà aquest deute 
en aquest any. Si no s’ha pogut pagar el 2010, menys es pot pagar el 2011. 
Llavors s’apujaran els impostos? Si s’apugen, normalment ja sap greu, però 
amb la crisis, si s’apugen per pagar això ..., és un desastre. 
 
El Sr. David Font, envers aquestes manifestacions diu: 
 
 



 7

 
 
 
 
 

- En la Comissió de Comptes es va reconèixer aquests 179.000 €, i que 
atès que no es va fer cap modificació pressupostària a final d’any, han 
quedat afectats a l’any 2011. Tots el regidors de l’Equip de Govern van 
ser informats. Respecte a la seva comptabilització, és correcte. Envers 
el Decret de final d’any, es va aguantar bastants setmanes per factures 
de l’any 2010, quan en anys anteriors es tancava el decret a 15 de 
desembre. 

 
- En el tema de la comptabilització de les inversions no finalitzades, la 

seva comptabilització està explicitada en la documentació del Compte 
General del 2010, que desconeix que si des del 15 de juliol de 2011, que 
se’l va convocar, algun regidor de l’oposició se l’ha dignat a mirar. Per 
tant és molt fàcil presentar al·legacions sense comprovar al detall 
cadascuna de les coses. 

 
- Respecte als saldos de dubtós cobrament, malgrat que Diputació tingui 

els seus criteris, qui controla els Ajuntaments és la Generalitat i la 
Sindicatura de Comptes. A través de consulta efectuada personalment a 
la Sindicatura de Comptes i amb resposta de l’auditor, Sr. Valentí Morral, 
els criteris seguits per part de Secretaria-Intervenció són correctes, 
criteris que es van explicar a la Comissió de Comptes i que consten a la 
documentació de Compte General, que reitera, que té dubtes que des 
del 15 de juliol al 4 d’octubre, algun regidor de l’oposició hagi vingut a 
mirar. 

 
Per tots aquest motius i amb el convenciment que s’ha fet la feina tal i com la 
legislació marca, es desestimen les al·legacions. 
 
Li diu el Sr. Joan Torra que no posi en dubte de si ells fan la feina bé o 
malament perquè la feina real que s’aprova és la que fa l’Equip de Govern. 
L’oposició es serveis de la documentació que pot o de la que es considera 
adient. Amb la documentació que s’ha consultat i s’ha tingut accés, s’ha tingut 
suficient per argumentar el que s’ha dit. Nosaltres també hem fet les nostres 
consultes i el què està clar és que no quadren unes amb les altres. La 
comptabilitat és molt complexa i si es fa comptabilitat creativa, es pot enganyar 
a un mateix. La situació és més dolenta del que reflecteix el Compte General. I 
el que aplaudiria és que es comencessin a corregir aquestes desviacions des 
d’aquest any i al desembre informés que només tenim 0 € afectats. Llavors el 
felicitaré. Del contrari, s’haurà de tornar a discutir. 
 
El Sr. David Font, recull el prec i quan es tanqui el 2011 es veurà el resultat, 
però és voluntat d’aquest Equip de Govern tancar el millor possible per 
Gironella. I quan es tinguin tancats el números del 2011, es farà una 
presentació pública perquè tothom sigui coneixedor de la situació de Gironella. 
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Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
8 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U. 
3 vots en contra dels membres presents del Grup Municipal de P.S.C. 
El membre present del Grup Municipal d’E.R.C no efectua el seu vot. 
 
04.- RESOLUCIÓ, SI S’ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS A LA MODIFICACIÓ 
DE L’ORDENANÇA DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL. 
 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 26 de juliol de 2011 va 
aprovar inicialment la modificació de l’ordenança de la Llar d’Infants Municipal. 
 
Atès que en el B.O.P. de data 12 d’agost apareix inserit l’edicte d’exposició al 
públic als efectes de presentar al·legacions i reclamacions. 
 
Atès que en el període esmentat s’han presentat dues al·legacions a nom de 
Joan Torra i Sellarés, en representació del Grup Municipal del PSC i Rafaela 
Gonzalez Camprubí, sol·licitant respectivament revocar l’acord del Ple de 
sessió de data 26 de juliol de 2011 i deixar sense efecte l’esmentada 
ordenança. 
 
Examinades les al·legacions per la Comissió d’Hisenda. 
 
Vist l’Informe de Secretaria-Intervenció número 20/2011. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Desestimar les al·legacions presentades per Joan Torra i Sellarés, en 
representació del Grup Municipal del PSC i Rafaela Gonzalez Camprubí atès 
que l’import que es modifica, en el seu conjunt, no excedeix el cost real del 
servei al qual va destinat. 
 
2n.- Aprovar amb caràcter definitiu la modificació de l’ordenança de la Llar 
d’Infants Municipal. 
 
3r.- Publicar aquest acord definitiu i el text íntegre de la modificació de 
l’ordenança de la Llar d’Infants Municipal en el B.O.P. i tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, entrant en vigor l’endemà de la seva publicació. 
 
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. 
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Demana el Sr. Joan Torra, que es llegeixin les al·legacions presentades, que 
literalment són: 
 
“JOAN TORRA I SELLARÉS, en nom del Grup Municipal Socialista, en exercici 
de les responsabilitats polítiques que li pertoquen, a V. es dirigeix i  
 
EXPOSA: 
 
Que, el Ple de l’Ajuntament de Gironella, en sessió ordinària de data 26/7/2011, 
ha aprovat inicialment l’ordenança fiscal de la Llar d’Infants Municipal, curs 
2011/2012, acord que es publica el en B.O.P. de data 12/08/2011. 
 
Que, la modificació, aprovada significa augments de fins el 39%, en relació al 
curs 2010/2011, aplicats de manera desigual –de 7% a 39%-, i injusta, amb el 
recolzament únic d’un estudi econòmic, deficient i que no és referent de res, 
atès que aquest curs es desenvoluparà en un equipament nou i amb més 
places, fet que comportarà millor equilibri ingressos-despeses. 
 
En conseqüència, creiem possible quadrar els números de la Llar d’Infants 
Municipal amb un augment de taxes més suau o, fins i tot, mantenint les del 
curs anterior, tota vegada que les despeses bàsiques no haurien de 
sobrepassar els 200.000 € anuals, cost compensable a parts iguals -1/3- entre 
usuaris, Ajuntament i Generalitat. 
 
Per tot l’exposat, aquest Grup Municipal efectua les següents 
 
AL·LEGACIONS: 
 
Revocar l’acord pres del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 
26/7/2011, quant a l’ordenança fiscal de la Llar d’Infants Municipal, curs 
2011/2012. 
 
Refer l’estudi econòmic de costos i segons el mateix mantenir o augmentar 
raonablement les taxes i, atès que l’horari del centre és de 8:00 a 19:00 hores, 
aplicar-les sense fragmentacions horàries, com en els últims cursos. 
 
Gironella a nou de setembre de 2011.”. 
 
“RAFAELA GONZALEZ COMPRUBÍ. 
 
EXPOSO:  
 
Actuo com a portant-veu d’un grup de pares i mares usuaris de l’escola bressol 
municipal Estel de Gironella. 
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Respecte a la publicació al BOPB de l’edicte el 12 d’agost de les ordenances 
fiscals de la llar d’infants Municipal i l’escola d’art i disseny municipals per al 
curs 2011/2012 presentem un seguit d’al·legacions sobre les mateixes: 
 
Al·legació 1.- No haver publicat al BOPB, ni a les cartelleres municipals i a la 
web municipal el contingut de les ordenances fiscals aprovades per ple. 
 
Al·legació 2.- Considerem que l’escola bressol, a més de ser l’inici del procés 
de socialització dels nostres fills i filles és un servei de suport als pares i mares 
que treballem, confiem i necessitem uns serveis públics educatius de qualitat. 
En el temps de crisi econòmica en que ens trobem i la situació econòmica de 
gran part de famílies de la nostra vila demanem la reflexió de l’augment 
significatiu sobre els preus de la llar d’infants del curs anterior, tal i com l’equip 
de govern actual es va comprometre en el programa electoral. 
 
Al·legació 3.- Tal i com som informats per el Síndic de Greuges no es poden 
modificar les condicions ni econòmiques ni de servei un cop hi ha hagut el 
procés de preinscripció i de matriculació. 
 
Al·legació 4.- Suposem, vist que no se’ns ha facilitat el reglament de règim 
intern del servei, donem per suposat que no existeix. No s’entrega a les 
famílies en el procés de preinscripció ni matriculació del servei, no està a 
disposició de l’escola bressol municipal ni se’ns ha facilitat després de fer-ne la 
demanda explícita en la instància 28/7/2011 E/000104 2011. Per tant la 
fragmentacions de les jornades a les que s’apliquen taxes diferents, serveis de 
permanència, reserva de places,.... no està definida en cap document de 
regulació del servei aprovat per ple municipal. Pot ser si en recomanacions de 
la Generalitat però no aprovat per la corporació local, ni actual ni en anteriors 
mandats. 
 
Al·legació 5.- Aquesta fa referència a les formes de comunicació cap a les 
famílies a part del procés administratiu, que fan que s’han comunicat aquestes 
propostes tard i en una forma no correcta (carta rebuda després de l’inici del 
curs escolar i per correu ordinari). La carta que envia la regidora 
d’ensenyament per donar-vos la benvinguda del curs escolar és la mateixa que 
literalment diu “us informem d’algunes dades del vostre interès relatives al 
proper curs” i informa de la data d’inici i de la modificació de preus. El respecte 
per als usuaris dels serveis públics és just i necessari. 
 
SOL.LICITO: 
 
Que havent presentat aquest escrit en temps i forma, tinguin formulades les 
al·legacions detallades i, admetre-les: 
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• Que es redacti un reglament de règim intern del centre, sigui aprovat per 
el Ple Municipal i públic per vilatans i usuaris del centre tal i com marca 
la llei. 

• Que es constitueixi el consell escolar del centre. 
• Que la proposta de taxes sobre aquest servei sigui elaborada després 

de realitzar un estudi econòmic més acurat que el que detalla la web 
municipal. O en el cas de la seva existència sigui fet públic. 

• Que no es modifiquin les condicions d’accés que van ser pactades de 
paraula i aplicades durant cursos anteriors als pares i mares d’infants 
matriculats durant aquest curs escolar, ja que modifiquen la proposta de 
servei tant en la fase de preinscripció com de matriculació del curs 
escolar 2011/12. 

 
En resum sol.licitem deixar sense efectes aquestes ordenances fiscals fins que 
s’acompleixin tots els punts anteriors. 
 
08/09/2011”. 
 
Creu el Sr. Joan Torra, que aquestes al·legacions són defensables. Quan es 
parla de l’estudi econòmic, aquest és orientatiu, i per tant no ha de ser l’únic 
referent en què basar-se per aplicar els preus. Qualsevol empresa, quan vol 
aplicar unes tarifes, té present el què ha passat, però també té en compte el 
què pot passar. Llavors, amb l’equipament nou, hi haurà unes places i per tant 
uns ingressos. També es suposa que les despeses de manteniment, d’alguns 
punt serà zero. Per  tant és el moment més inadequat perquè l’estudi presenti 
aquest desequilibri. Segons aquest, l’Ajuntament ha de fer una aportació de 
100.000 € (45%). Per equilibrar això, caldria augmentar els 128.000 € en un 
84%. D’aquests 237.000 € de costos, creu que la imputació de 13.000 € de 
costos medials és exagerada (15%). La imputació de la partida dels funcionaris 
(5.400 €) també és exagerada. I els 6.550 € d’amortitzacions tècniques és una 
barbaritat. Per tant es creu que la despesa és de 200.000 €. Malgrat que 
comptablement els costos referenciats són correctes, no s’haurien d’imputar. 
Llavors si s’aplica una tarifa lineal de 70-80 €, els ingressos són superiors als 
de l’estudi. 
 
Demana el Sr. Joan Torra, quants alumnes hi ha i quina és la previsió pel curs 
que es comença. 
 
Li diu el Sr. David Font, que 47 alumnes, hi que hi ha una previsió de 3 més. 
 
Opina el Sr. Joan Torra que són poques. 
 
Li diu el Sr. David Font que no s’ha de confondre les places creades i 
disponibles (59+16) amb les places matriculades. 
 



 12

 
 
 
 
 
Li sorprèn al Sr. Joan Torra les places que encara hi ha vacants, doncs tenia 
entès que es feia el nou centre per poder cobrir la demanda. Malgrat això i fent 
els números d’acord amb aquestes dades, els 200.000 € de despeses es 
compensen. 
 
El Sr. David Font envers les al·legacions presentades, argumenta: 
 

- Respecte a les presentades per la Sra. Rafaela González, dir que està 
publicat, al BOP i en el tauler d’anuncis, l’edicte i la documentació està a 
disposició de tothom. Es creu que un bon servei s’ha de potenciar, i això 
té un preu. D’altra banda no existeix a dia d’avui un reglament de règim 
intern del centre. S’està treballant en ell des de la regidoria i direcció del 
centre. Envers la comunicació, és una cosa que s’ha fet voluntàriament. 

- Respecte al tema dels números i agafant els costos de 200.000 € del Sr. 
Joan Torra, cal dir el següent: 

o Pel que fa als costos medials, es pot discrepar d’ells, però no són 
diferents dels que el PSC aprovava a l’any 2006.  
 
Puntualitza el Sr. Joan Torra, que respecte a ells, està bé que 
estiguin comptabilitzats, però que no s’han de tenir en compte per 
aplicar els preus. I en el 2006 no es van tenir en compte. 

 
o Si s’agafen els costos dels 200.000 € i s’agafen els ingressos 

reals (descomptant els ajuts), la subvenció de la Generalitat i una 
subvenció extra per al curs 2011-2012 de la Diputació, surt un 
dèficit de la Llar d’Infants de 63.291 €. Si s’aplica el criteri d’1/3, 
1/3 i 1/3, que vostè diu, queden aproximadament 114.000 € a 
repartir entre pares i Ajuntament (s’ha tret el terç de la Generalitat 
perquè aporten uns diners). Això equival a un cost per cada part 
d’aproximadament 57.000 €. Llavors segons això, la quota 
mensual hauria d’haver estat de 81,59 €. Això són 4 € més del 
que es porta a aprovació. A part d’això, aquestes noves tarifes és 
un canvi de model que serveix per equiparar Gironella a altres 
llars d’infants, no sols de la Comarca, sinó de Catalunya. 
Finalment, malgrat dues famílies paguen els 100 €/mensuals, 
totes les altres paguen imports menys cars que altres llars 
d’infants del Berguedà. També cal tenir en compte que se supera 
la ràtio establerta de professors i s’apliquen mesures d’estalvi 
(jornada personal, reduccions de neteja, subministraments, etc.). 
El compromís del 2012, en base als costos i ingressos reals, és 
tornar a estudiar els preus per al curs 2012-2013. 

 
Considera el Sr. Joan Torra que aquest model és totalment indefensable. No es 
pot comparar Gironella amb altres municipis. Si es té dos centres, ja s’ha 
d’assumir més despesa. En quan al model d’horari, cal aplicar tarifes lineals. En  
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quan als números exposats, les bonificacions o ajuts s’han d’imputar a 
Benestar Socials, i no a la llar d’infants. Per tant, sense tenir en compte això, 
els números defensables són els que ha dit el PSC, així com el seu model 
(horari a determinar amb tarifa lineal). 
 
Finalment el Sr. Joan Torra, envers les al·legacions presentades, dubta de la 
legalitat de l’aplicació de les tarifes un cop iniciat el curs. Demana si és legal, 
l’aplicació de la tarifa l’endemà de la seva publicació. 
 
Se li respon per part de Secretaria que sí, i el Sr. David Font informa que 
Gironella sempre porta a Ple les noves tarifes abans de l’inici del curs. Té 
constància que Berga encara no ha portat a aprovació l’ordenança de l’escola 
de música per al curs 2011-2012. Per tant, una vegada publicades, les tarifes 
que avui s’aproven es començaran a aplicar. No s’aplicaran en caràcter 
retroactiu. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
8 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U. 
3 vots en contra dels membres presents del Grup Municipal de P.S.C. 
1 vot a favor del membre present del Grup Municipal d’E.R.C. 
 
 
05.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU,  DE MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS 
PER A L’EXERCICI 2012. 
 
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. 
 
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. 
 
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  
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complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
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. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives 
esmentades anteriorment. 
 
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, i l’informe de Secretaria-intervenció número 
22/2011. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
A C O R D S: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que 
haurà de regir per a l’exercici 2012 i següents.  
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  
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Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres 
Ordenança Fiscal núm. 10 Taxa per les entrades de vehicles a 

través de les voreres i les reserves de 
via publica per aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena 

Ordenança fiscal núm. 16 Taxa per expedició de documents 
administratius 

Ordenança Fiscal núm. 21 Taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció integral de l’administració 
municipal en les activitats i instal·lacions

Ordenança Fiscal núm. 26 Taxa per la prestació de serveis en la 
Piscina Municipal 

Ordenança Fiscal núm. 27 Taxa per la prestació de serveis en 
Cementiris Locals, conducció de 
cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local.  

Ordenança Fiscal núm. 29 Taxa per la recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres 
residus sòlids urbans. 

Ordenança fiscal núm. 30 Taxa pel subministrament d’aigua 
 
Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord 
primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és 
coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general 
aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al 
Butlletí Oficial de la Província: 
 
Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres 
Ordenança Fiscal núm. 10 Taxa per les entrades de vehicles a 

través de les voreres i les reserves de 
via publica per aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena 

Ordenança fiscal núm. 16 Taxa per expedició de documents 
administratius 

Ordenança Fiscal núm. 21 Taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció integral de l’administració 
municipal en les activitats i instal·lacions

Ordenança Fiscal núm. 26 Taxa per la prestació de serveis en la 
Piscina Municipal 

  



 16

 
 
 
 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 27 

 
 
 
 
 
 
Taxa per la prestació de serveis en 
Cementiris Locals, conducció de 
cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local.  

Ordenança Fiscal núm. 29 Taxa per la recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres 
residus sòlids urbans. 

Ordenança fiscal núm. 30 Taxa pel subministrament d’aigua 
 
Quart- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2012, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer 
cop. 
 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria 
per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model 
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona. 

 
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província, es farà pública l’adaptació 
de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades 
seguidament:  
 
Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres 
Ordenança Fiscal núm. 10 Taxa per les entrades de vehicles a 

través de les voreres i les reserves de 
via publica per aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena 

Ordenança fiscal núm. 16 Taxa per expedició de documents 
administratius 

Ordenança Fiscal núm. 21 Taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció integral de l’administració 
municipal en les activitats i instal·lacions

Ordenança Fiscal núm. 26 Taxa per la prestació de serveis en la 
Piscina Municipal 

Ordenança Fiscal núm. 27 Taxa per la prestació de serveis en 
Cementiris Locals, conducció de 
cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local.  
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Ordenança Fiscal núm. 29 

 
 
 
 
 
Taxa per la recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres 
residus sòlids urbans. 

Ordenança fiscal núm. 30 Taxa pel subministrament d’aigua 
 
Cinquè.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament 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. 
 
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. 
 
Sisè.- Facultar a l’Alcalde – President tant àmpliament com en dret sigui 
possible per l’execució dels presents acords. 
 
No obstant això, el Ple decidirà en superior criteri. 
 
El Sr. David Font explica les modificacions de les ordenances fiscals, com són 
les bonificacions a l’impost de construccions; l’increment de la taxa del 
Cementiri en l’IPC de l’agost; bonificacions en el servei d’escombraries; 
increment en abonats a la piscina per establir un criteri homogeni en aquests; 
bonificació a obertura d’establiments; recuperació de la taxa per expedició de 
documents reduint els seus preus; i l’ordenança de l’aigua, en la qual, tenint en 
compte la modificació dels trams per part de l’ACA es regulen 3 trams de 
consum amb l’única motivació d’incentivar l’estalvi. Amb aquest canvi i 
l’increment del preu en els 3 trams, el rebut per consum mínim passa de 27 € a 
26,67 €. Però cal tenir en compte l’augment del rebut total com a conseqüència 
de l’increment del cànon de sanejament. Finalment per a ús industrial no es 
penalitza el tercer tram. Respecte al subministrament a Municipis limítrofes, 
també s’incrementa. 
 
El Sr. Joan Torra, comenta que està d’acord amb la contenció d’alguns tributs 
sempre i quan es prenguin les mesures oportunes en la reducció de la 
despesa, i que el servei quedi equilibrat i no hi hagi una desviació important. En 
quan a l’Impost sobre Construccions, es segueixen contemplant les 
bonificacions existents. 
 
Li contesta afirmativament el Sr. David Font. 
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Pregunta el Sr. Joan Torra què passa si es solapen dues bonificacions, són 
compatibles. 
 
Li diu el Sr. David Font que preval la major. 
 
En quan al servei d’aigües, el Sr. Joan Torra, diu que no veu bé la puja 
substancial del 2n. tram. (38%), sobretot si es té en compte el consum dels 
industrials. Considera que aquest segon tram ja és molt elevat per l’industrial. 
 
Li diu el Sr. David Font, que s’està parlant d’indústries puntuals amb consums 
elevats mensuals, i no dels majors establiments de Gironella. Reitera que s’ha 
aplicat el criteri de l’ACA en quan als trams. 
 
Diu el Sr. Joan Torra que li sembla i fins un cert punt, raonable equiparar els 
trams amb l’ACA, inadmissible que un servei com el de l’aigua sigui deficitari. 
Creu que no es controla la despesa. Malgrat aplicar uns preus que no són 
baixos, s’està perdent un 3%. Opina que no es poden perdre aquests diners, i 
creu que no es porta una bona gestió de l’aigua, en el sentit de que la despesa 
és exagerada. 
 
Respecte a la taxa de la piscina el Sr. Joan Torra diu que Gironella no es pot 
permetre que en 79 dies de funcionament hi hagi una pèrdua de 34.000 €. Fent 
memòria, diu que això no havia passat mai i que com a molt s’havien perdut 
5.000 €. Creu que és una mala gestió i diu que calen mesures (no puja dels 
preus). Creu que algunes de les errades que comporta aquest dèficit és obrir-la 
abans, en condicions desfavorables. Diu que aquest dèficit és imperdonable i 
cal prendre unes mesures dràstiques d’austeritat, tot això sense tenir en 
compte la quantitat d’aigua que s’ha llençat aquest estiu. 
 
Respecte aquestes manifestacions, el Sr. David Font diu que en els últims 3 
anys, els ingressos van en la línia entre els 39.000 € - 40.000 €. Respecte les 
despeses, el personal (atesa la grandesa de la piscina) té un cost de 33.000 € 
(socorristes) més aproximadament uns 7.000 € (taquillers). Aplicant-li la part 
dels costos medials, la despesa en personal és de 46.000 €. Tenint en compte 
els subministraments de clor, neteja i llum, la despesa és la que es necessita 
per mantenir la piscina en condicions per bany i complir la normativa per 
prestar el servei. 
 
El Sr. Joan Torra no posa en dubte que aquest any hagi tingut aquest cost. El 
que diu és que cal reduir la despesa planificant el serveis, tenint el personal 
que toca, per les hores que hagin de fer i controlant les entrades. 
 
El Sr. Joan Pujols envers l’aigua diu que cal controlar-la ja que les pèrdues són 
importants. Quan no hi hagi tanta abundància es podria regar el camp de futbol 
amb aigua directe del riu i s’estalviaria amb diners i amb aigua. 
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Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
8 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U. 
3 abstencions dels membres presents del Grup Municipal de P.S.C. 
1 vot a favor del membre present del Grup Municipal d’E.R.C. 
 
 
06.- MOCIÓ EN SUPORT A L’ESCOLA CATALANA. 
 
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el català 
com a  llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat 
ratificat per una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
que imposa un ultimàtum per al seu compliment. Aquest fet atempta clarament 
contra el model d’escola catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit 
els darrers 30 anys, basat en la no separació dels infants i joves per raó de 
llengua i gràcies al qual la nostra societat al qual la nostra societat gaudeix d’un 
nivell de cohesió social acceptable.  
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les 
aules han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de 
reconeixement per part de diverses institucions europees i internacionals i ha 
estat avalat per evidències empíriques en l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el 
qual es constata que el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a 
Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de 
l’Estat espanyol.  
Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu 
desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del 
castellà, en diferents àmbits socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç 
en l’acollia i la inclusió social dels infants i joves dels darrers moviments 
immigratoris, tot contribuint a mantenir la cohesió social de les nostres ciutats i 
oïbles.  
 
Per tot això, es proposa al Ple els següents  
 
ACORDS:  
 
Primer: manifestar el rebuig de les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a 
la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en 
perill el sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya.  
 
Segon: manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, 
així com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia 
a dir, sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin 
seguir.  
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Tercer: instar al Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord  amb 
aquestes  sentències i instar al Govern català a no fer cap pas enrere i a 
complir el que diu la Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua 
vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. 
 
Quart: fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, al govern català, al govern espanyol i als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el 
Senat espanyol, així com a la plataforma Somescola.cat, impulsora d’aquesta 
iniciativa.  
 
Cinquè: 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 
 
 
El Sr. David Font proposa incloure un punt d’urgència en relació a la subvenció 
de la Llar d’Infants pel curs 2010-2011, ja que va arribar un cop convocat el Ple. 
 
Es procedeix a la votació de la urgència a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
07.- ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SUBVENCIÓ PEL FINANÇAMENT 
DE LA DESPESA CORRENT OCASIONADA PEL FUNCIONAMENT DE LES 
PLACES DE LA LLAR D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL 
 
 
Vist l’escrit per part de la Direcció General de Centres Públics, dels 
Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, comunicant que 
per al Curs escolar 2010 – 2011 el Departament d’ensenyament atorga una 
subvenció de 1.600 € per alumne equivalent. 
 
Atès que a l’Ajuntament de Gironella li correspon una subvenció de 83.200,00 € 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords; 
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PRIMER.-  Acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Centres 
Públics del Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya a 
l’ajuntament de Gironella, destinada a minorar les quotes que suporten les 
famílies pel servei d’ensenyament per un import de 83.200,00 €. 
 
SEGON.-  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. 
 
Explicar el Sr. David Font que l’import atorgat és de 83.200 €. 
 
Comenta el Sr. Joan Torra que s’ha millorat respecte el curs anterior, però 
lamenta la retallada retroactiva que ha aplicat la Generalitat. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
08.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Joan Torra planteja el següent: 
 
Demana que també els hi facin arribar còpia dels Decrets d’Alcaldia. 
 
El Sr. David Font diu que ja estan a la seva disposició abans del Ple, quan es 
dóna compte. 
 
Demana el Sr. Joan Torra si ho demana, se li facilitarà còpia. 
 
Li diu el Sr. David Font que es mirarà a nivell legal. 
 
No obstant això opina que el Decret de vacances de l’Alcalde o la Secretària si 
que s’hauria de comunicar ja que creu que han d’estar informats. 
 
Li sorprèn que en l’ordre del dia dels Plens, no hi hagi cap punt de 
correspondència ni afers sobrevinguts. 
 
Envers les preguntes escrites: 
 
1.- Avaluar les incidències advertides a les piscines municipals aquest estiu. 
Explicar el volum i els motius de la fuita d’aigua. 
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La Sra. M. Àngels Sallés explica que quan es van voler posar en marxa les 
instal·lacions per la temporada d’estiu 2011 (principis de juny) es varen detectar 
possibles fuites d’aigua a la franja perimetral de la piscina mitjana, de les quals 
els serveis tècnics municipals en varen redactar informe (16 de juny de 2011). 
Per tal d’eliminar aquesta aigua i poder iniciar la temporada d’estiu, es va 
decidir fer un drenatge perimetral consistent en l’excavació manual d’una rasa 
de 25cm d’ample per una fondària de promig de 30 cm, la col·locació d’un tub 
de dren de 110mm, el recobriment de tot amb grava, una manta de protecció i 
la col·locació de nova gespa. 
 
Efectuada la rasa en dos dels costats de la piscina mitjana (costat sud i costa 
test), es va detectar que de forma immediata es reduïa considerablement el 
volum d’aigua acumulada a la zona de gespa. Així doncs, es va optar per 
finalitzar aquesta actuació provisional per tal d’eixugar tota la zona de gespa 
propera a la piscina mitjana a l’espera de poder saber quina era la causa real 
que provocava aquestes pèrdues d’aigua. 
 
En el decurs de les obres, es van efectuar unes proves ràpides per intentar 
detectar d’on venien aquestes fugues d’aigua, consistents en parar i engegar 
l’impulsió de la canonada que alimenta la piscina mitjana i es va constatar que 
mentre l’impulsió estava aturada, les pèrdues d’aigua eren mínimes, per la qual 
cosa es va poder deduir que, en principi, era aquesta la canonada malmetre en 
un punt proper a la piscina mitjana. 
 
Un cop acabada la temporada d’estiu, segons recomanacions dels serveis 
tècnics municipals, es va procedir a iniciar els treballs per localitzar l’averia. Es 
van començar de forma manual i amb maquinària petita per localitzar 
exactament les canonades d’impulsió i retorn. Fets els treballs, s’ha constatat 
que la canonada d’impulsió s’ha malmès de forma important (s’ha donat 
gairebé en 2cm) en la T de derivació que alimenta la piscina mitjana, per la qual 
cosa es produïen les pèrdues d’aigua (hi han fotografies annexes). 
 
A dia d’avui, s’està localitzant un altre punt d’alimentació de la piscina per 
comprovar que no estigui malmès, i es procedirà a l’arranjament de l’avaria i les 
comprovacions necessàries perquè tot funcioni correctament. 
 
Els volums consumits a les piscines durant la temporada d’estiu, han estat: 
 
Piscina gran – 4.744 metres cúbics (uns 52 metres cúbics de mitjana diària) 
Piscina mitjana – 7.631 metres cúbics (uns 83 metres cúbics de mitjana diària) 
Piscina petita – 147 metres cúbics (uns 1,6 metres cúbics de mitjana diària) 
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Demana el Sr. Joan Torra si aquestes pèrdues són raonables? Respecte els 
informes municipals, malgrat el d’aquests anys, de segur que també hi ha del 
2010. I tot això malgrat les obres de l’any passat.  
 
D’aquestes informa el Sr. David Font que l’Ajuntament va assumir el cost de la 
galeria de serveis i que totes les obres de reparació que es van fer van ser 
suportades al 100% per l’empresa que va realitzar les obres d’inversió en el 
seu dia. L’any passat a l’única piscina que es van detectar pèrdues va ser la 
gran i aquestes van ser reparades en el seu dia. 
 
El Sr. Casimir Moneny, diu que les pèrdues actuals venen del fallo de les obres 
de l’any passat que van tibar els tubs i per això s’ha separat. Això vol dir que no 
es va tenir prou cura i ara s’està pagant. 
 
El Sr. David Font, diu que, ara quan s’ha fet l’obertura s’ha citat a totes les 
empreses que van participar en l’obra del 2010. I si realment es pot arribar a 
demostrar que ha estat culpa d’una actuació d’alguna d’aquestes empreses, 
l’Ajuntament iniciarà els tràmits per reclamar el cost que suposi l’arranjament. 
 
Diu el Sr. Joan Torra que el que és inadmissible és que s’hagi esperat a l’últim 
moment i durant tot l’estiu s’hagi perdut aigua, sabent que estava malmès. 
 
Li diu el Sr. David Font que aquesta informació no és certa, doncs hi ha els 
informes de l’empresa que va participar l’any passat especificant els consums 
diaris i aquests són correctes. 
 
2.- Avaluar les incidències que origina el sistema elèctric de la zona esportiva. 
Detallar la intervenció realitzada per evitar aquests tipus de problemes. 
 
La incidència que es va originar aquest estiu en la zona esportiva, és degut a 
l’averia que es va ocasionar en la sala de comptadors de la zona esportiva l’any 
anterior (any 2010). 
 
Per solucionar el problema ocasionat, es va executar un projecte per unificar 
els subministraments de la piscina, camp de futbol i tenis. Tots aquests ara 
estaran dins el mateix subministrament elèctric. Cosa que fins ara no passava. 
 
Dels dos subministraments que fins ara hi havia en la zona esportiva, un d’ells 
s’anul·larà i l’altre s’ha sol·licitat una ampliació de potencia, que l’ajuntament ja 
ha efectuat el pagament però la companyia comercialitzadora UNION FENOSA 
encara no l’ha executat i encara s’està funcionant amb el subministrament antic 
sense ampliar la potència. Tenim a dia d’avui inspecció favorable de l’ECA 
conforme la nova instal·lació s’ha fet amb els criteris actuals de legalitat. 
 
És per aquest el motiu que hi va haver la incidència que es comenta. 
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Cert és que sinó fos perquè van coincidir una sèrie simultaneïtats en aquest 
subministrament difícil és que torni a passar, ja que els tres equipaments 
funcionin  al mateix moment és difícil que es torni a produir. I en cas de que es 
pugui produir, s’ha d’avisar per poder preparar la instal·lació perquè no torni a 
passar. 
 
El Sr. Casimir Moneny, informa que la incidència no és puntual, doncs ha tornat 
a passar i està passant contínuament cada setmana. Quan van els llums del 
camp de futbol i pistes de tennis, el llum salta i un senyor del cap de futbol hi va 
i torna a donar el llum. 
 
La Sra. M. Àngels Sallés diu que la inversió elèctrica en la zona esportiva són 
103.000 €. I la potència real que es contracta és de 70 Kw. 
 
Especifica l’Alcalde que l’Ajuntament es reserva la petició d’ampliar fins a 139 
Kw., i només es contracten els 70 Kw. perquè hi ha un informe tècnic que 
especifica que n’hi ha prou. I ara s’està pendent que l’empresa faci l’ampliació. 
 
Diu el Sr. Casimir Moneny que ara és il·legal que una persona entri allà i pugui 
quedar electrificada, i si alguna cosa passa allà serà responsabilitat de la 
regidora. 
 
La Sra. M. Àngels Sallés, diu que s’informarà d’aquesta manifestació i en el 
proper Ple informarà. 
 
3.- Justificar els controls sanitaris que es realitzen a l’aigua bevible. Mostrar les 
últimes analítiques realitzades. 
 
El Sr. Manel Pla posa a disposició dels regidors els controls sanitaris. 
 
El Sr. Joan Torra diu que el que vol és una mica d’explicació de la cloració 
correcta de l’aigua, ja que hi ha hagut persones que han expressat el seu 
dubte. 
 
El Sr. Manel Pla explica que els controls es fan cada dia a diferents llocs per 
part de l’empresa Rial. Envers les analítiques que es fan legalment cada dos 
mesos són fetes per un laboratori de Berga. Analitzant l’última (22/09/2011) els 
valors estan dins els paràmetres. 
 
Diu el Sr. Casimir Moneny que la potabilitat de l’aigua del poble no pot ser 
analitzada per un laboratori, sinó que ho ha de fer un farmacèutic. Recorda que 
quan ell era regidor de sanitat que totes les analítiques eren signades per un 
farmacèutic. El laboratori és el que fa l’analítica i qui recull l’aigua i la signa és 
el farmacèutic. 
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El Sr. Manel Pla diu que es pren nota per el proper Ple. 
 
4.- Explicar la posició de l’ICS i el CatSalut en relació a la petició de tornar a 
considerar les decisions presses quan el serveis d’urgències i transport sanitari 
de cap de setmana al CAP Gironella. 
 
El Sr. Josep M. Castellà diu que després de l’aprovació de la moció presentada 
per via d’urgència en el passat ple del mes de juliol, i tal i com es va acordar 
amb la mateixa, es va donar tràmit de trasllat de la mateixa a l’Institut Català de 
la Salut i també al Servei Català de la Salut. 
 
En data 29/09/2011 registra entrada amb número 1695/2011 d’aquest 
ajuntament, resposta per part del Servei Català de la Salut – Regió Sanitària de 
la Catalunya Central. La resposta diu el següent: 
 
“Il·lm Sr, 
 
En relació a la comunicació que ens feu, a data d’entrada 4 d’agost del 2011, i 
que fa referència al Ple de l’Ajuntament de Gironella, de data 26 de juliol del 
2011, agraeixo el vostre interès en fer-me coneixedor de les vostres inquietuds. 
 
I si em permeteu, us vull fer arribar un seguit de consideracions: 
 
L’ABS del Baix Berguedà té dos centres d’atenció que podien considerar de 
capçalera ja que la població està quasi uniformement distribuïda en aquestes 
dues poblacions: Gironella i Puig-reig, si bé per proximitats poblacionals 
Casserres està més a prop de Puig-reig. 
 
La decisió que s’ha pres, ens ha permès que l’ABS del Baix Berguedà continuï 
efectuant els mateixos serveis i fins i tot incrementant la presència física dels 
professionals sanitaris i la guàrdia d’atenció continuada es fa de manera 
localitzable, ampliant l’horari d’atenció els dissabtes i diumenges. 
 
No es pot considerar que el servei es localitzi a una de les dues poblacions que 
més població atenen. Aquesta consideració no és adient amb l’existència d’una 
Area Bàsica de Salut ja que els professionals ho són de l’ABS i no d’un centre 
determinat. 
 
El centre de Puig-reig és més nou, més ampli, amb instal·lacions més 
modernes i permet la coexistència de llocs de descans per a professionals del 
transport sanitari i dels professionals de les guàrdies localitzables que pel fet de 
no viure a poblacions de l’ABS han de tenir un centre on referenciar-se. Cap 
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altra fet ha motivat que Puig-reig sigui considerat l’espai físic de referència de 
l’ABS. Res més lluny de la nostra intenció que fer prevaldre una població per 
sobre d’altra. 
 
Com ja us varem comunicar tota decisió es monitorada i avaluada, el nostre 
compromís és estar atents, de tal manera, que si es produeixen situacions que 
ho justifiquin reconsiderar aquesta decisió una vegada valorades la magnitud, 
la idoneïtat i els guanys que es puguin obtenir. 
 
Resto a la vostra disposició per a qualsevol aclariment sobre el tema. 
Cordialment, 
Xavier Caballero 
Director sector sanitari del Berguedà 
Regió Sanitària Catalunya Central”. 
 
Demana el Sr. Casimir Moneny si el regidor un cop rebuda aquesta carta ha 
parlat amb el Sr. Caballero. 
 
El Sr. Josep M. Castellà, li diu que sí, i que s’ha quedat que vindrien i falta 
concretar la data. I respecte aquestes explicacions, manifesta la seva 
contradicció. 
 
El Sr. Casimir Moneny, diu que Gironella sempre ha estat el centre de 
referència, no només per la població, sinó també per proximitat a altres 
localitats com Olvan i Casserres. Creu que cal insistir amb aquesta proposta. 
 
El Sr. Josep M. Castellà hi està d’acord i el Sr. David Font diu que la posició de 
l’Equip de Govern és la mateixa que en l’anterior Ple i en la propera reunió amb 
el Sr. Caballero es tornarà a insistir en el mateix, i reconsideri la decisió. 
 
5.- Avaluar el servei de neteja que es realitza al nucli antic. Donar compte de la 
periodicitat del servei i, atès que és un servei extern, dels controls que 
s’efectuen d’aquests treballs. 
 
La Sra. Sílvia Corbera, explica que la neteja al casc antic es realitza dilluns, 
dimecres i divendres. Les zones peatonals es fa amb un bufador el dijous. S’ha 
detectat una problemàtiva amb el bufador a les zones peatonals (no acaba de 
funcionar) i s’ha decidit amb l’empresa adjudicatària que es faria amb 
l’escombra i pala. Envers els controls, es fan ocularment per part de 
l’encarregat de la Brigada d’Obres. 
 
Diu el Sr. Joan Torra, que és lamentable que aquesta problemàtiva es 
contempli a partir de sol.licitar-ho. 
 
Diu la Sra. Sílvia Corbera que s’estava valorant globalment el municipi i la 
problemàtiva al casc antic ja se sabia i de totes les zones s’està parlant amb 
l’empresa. 
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Un cop contestades totes les preguntes escrites el Sr. Josep M. Castellà 
contesta la pregunta pendent de l’anterior Ple: 
 
Informa que el 50% és impossible, ja que també s’ha pagat el 25 i 75%. Per 
norma no es paga mai el 100% dels ajuts socials. Respecte el curs 2010-2011, 
a l’escola privada es van donar uns 500 € i a la pública uns 600 €, i a l’Institut 
uns 92 €. Pel que fa a aquest curs a la privada ja han arribat els ajuts a uns 500 
€ i a la pública 428 € i a l’IES 426 €. 
 
Finalment el Sr. David Font informa als regidors i públic que es va fer petició a 
l’INE d’un canvi de locals de votació, i s’unifica el local del C/Balmes i de 
l’Escola d’Art i Disseny a la nova Llar d’Infants. 
 
 
I no havent-hi  més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió 
a les 23:45 hores, de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta.   
 
 
                                                                                     Vist i plau 
La Secretària,                                                               L’Alcalde, 
  
 
 
 
 
 
Montserrat Morera Camprubí.                              David Font Simon. 
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