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ACTA DE PLE DE 7 D'ABRIL DE 2015
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
M. Àngels Sallés Perarnau
Martí Santamaria Masforroll
Sílvia Giner Joaquin
Mònica Flores Morales
Alfons Ballús Cots
Roger Ballús Núñez
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.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC A
L’ÀMBIT DEL SOL NO URBANITZABLE DEL CÀMPING DE GIRONELLA
DELS MUNICIPIS DE GIRONELLA I CASSERRES.
04.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PREU JUST PER MUTUO ACORD
(TAXACIÓ INDIVIDUAL) DE L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ PER MINISTERI
DE LLEI ENVERS LA FINCA SITUADA A LA PARTIDA DE CAP DEL PLA.
05.- INICIACIÓ, SI S’ESCAU, D’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA
PER RAONS URBANISTIQUES, DECLARACIÓ DE NECESSITAT
D’OCUPACIÓ, ALS TERRENYS AFECTATS PER L’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE “ITINERARI DE VIANANTS ENTRE EL NUCLI DE CAL BLAU I
GIRONELLA A LA CARRETERA BV-4132 Z. TM GIRONELLA-TM
CASSERRES”.
06.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I GOVERN OBERT DE GIRONELLA.
07.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ DE GIRONELLA.
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08.- MOCIÓ PER A L’IMPULS DE LA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULES
SOCIALS EN LA CONTRACTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA LOCAL.
09.- MOCIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT A L’ESPORT CATALÀ.
10.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL CONVENI URBANÍSTIC PER A
LA CESSIÓ DEL SÒL DESTINAT A VIALS I PARCS I JARDINS A VILADOMIU
VELL.
11 .- 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 febrer de 2015,
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 8/2015 fins el número
26/2015.
03.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC A
L’ÀMBIT DEL SOL NO URBANITZABLE DEL CÀMPING DE GIRONELLA
DELS MUNICIPIS DE GIRONELLA I CASSERRES.
Atès el projecte de Pla Especial Urbanístic relatiu a l’àmbit del sol no
urbanitzable del càmping de Gironella dels municipis de Gironella i Casserres i
la finalitat del qual és l’adaptació i ampliació de les instal·lacions i usos
existents al vigent Pla General d’Ordenació Urbana de Gironella i a les vigents
Normes subsidiàries de Casserres i de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental
redactat per l’equip redactor.
Vist l’informe de Secretaria – Intervenció número 07/2015 i l’informe dels
Serveis Tècnics Municipals de data 2 de març de 2015.
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic relatiu a l’àmbit DEL
SOL NO URBANITZABLE DEL CÀMPING DE GIRONELLA DELS MUNICIPIS
DE GIRONELLA I CASSERRES i la finalitat del qual és l’adaptació i ampliació
de les instal·lacions i usos existents al vigent Pla General d’Ordenació Urbana
de Gironella i a les vigents Normes subsidiàries de Casserres redactat i
formulat per VILADASES, SL en els termes que consten en l’expedient.
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SEGON. Obrir un període d’informació pública durant un termini de 45 dies,
mitjançant anunci en el tauler electrònic d’edictes de l’Ajuntament, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en un diari de major difusió d’acord amb el que determina l’article
23.2.b) de la Llei 6/2009.
Durant aquest període l’expedient quedarà a disposició de qualsevol que el
vulgui examinar o obtenir-ne còpies perquè es presentin les al·legacions que es
considerin pertinents.
TERCER. Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències
urbanístiques per a les àrees del territori objecte del planejament, les noves
determinacions de les quals suposin modificació del règim urbanístic vigent. La
durada de la suspensió és d’un any. Aquestes àrees afectades per la suspensió
són les següents:
“Àmbit del càmping amb les següents parcel.les cadastrals”:
- Polígon 4, parcel.la 76.
- Polígon 7, parcel.la 17.
- Polígon 7, parcel.la 15.
- Polígon 4, parcel.la 75.
Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial.
QUART. Cal citar personalment al tràmit d’informació pública als propietaris
dels terrenys que estiguin compresos en aquest.
CINQUÈ. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves
competències sectorials, que l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que
una disposició autoritzi un termini més llarg, i sotmetre’l a consulta del públic
interessat.
SISÈ. Conclosa la informació pública, remetre les al·legacions presentades a
l’equip redactor per al seu informe.
SETÈ. Ateses les consultes efectuades i en coordinació amb l’òrgan ambiental,
redactar la Memòria Ambiental.
VUITÈ. 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.
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04.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PREU JUST PER MUTUO ACORD
(TAXACIÓ INDIVIDUAL) DE L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ PER MINISTERI
DE LLEI ENVERS LA FINCA SITUADA A LA PARTIDA DE CAP DEL PLA.
Atès que per part dels titulars de la finca situada a la partida de Cap del Pla,
amb referència cadastral 755001DG0575S0001YH es va formular advertiment
d’inici d’expedient de justpreu a l’ampar de l’article 114 de la Llei d’Urbanisme
de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
Atès que en data 27 de febrer de 2015, l’Alcalde dicta Provisió per tramitar el
corresponent expedient per a la determinació del preu just, sol·licitant al
Secretari que emeti informe sobre la legislació aplicable i els tràmits a seguir,
per portar a terme l’expropiació esmentada pel procediment de taxació
individual i que els serveis tècnics emetin informe de classificació i qualificació
de la finca esmentada, amb la seva valoració i fixació del preu.
Vist l’informe de Secretaria – Intervenció número 06/2015.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics municipals de data 2 de març envers la
classificació i qualificació de la finca, així com la seva valoració i fixació del preu
en un import de 150.477,39 €.
Atesa la manifestació dels propietaris de la finca esmentada en la que es dona
la seva conformitat a la valoració que consta en l’expedient.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents,
ACORDS
PRIMER. Donar per rebuda la manifestació de conformitat dels propietaris de la
finca situada a Cap del Pla, amb referència cadastral 755001DG0575S0001YH,
en què es va acceptar la quantitat fixada com a preu just de la seva finca.
SEGON. Donar per conclòs l’expedient i procedir a l’acta d’ocupació de la finca
i al pagament.
TERCER. Notificar als propietaris afectats la decisió adoptada.
QUART. Inscriure l’expropiació en el Registre de la Propietat.
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.
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El Sr. David Font, informa que l’acord és de l’expedient que es va iniciar el
2012 arrel de la petició per als propietaris de l’expropiació per ministeri de llei, a
qual petició l’Ajuntament va acordar que era improcedent. Després es van
presentar al.legacions i s’ha dut a terme una negociació durant 9 mesos i es
prefereix pactar aquest import abans ‘arribar al Jurat d’expropiació.
El Sr. Joan Torra diu que és una valoració molt per sobre del seu preu real. I es
qüestiona si no és cap avantatge arribar als tribunals. A l’any 2012 es va fer
una valoració de 60.000 € i ara es passa a una de 150.000 €, que surt d’una
base de 80.000 € i amb correccions s’arriba als 150.000 €. No es creu que hi
hagi tant valor afegit a aquestes correccions. D’altra banda tenim un valor
cadastral de 95.000 €. Per tant creiem que és un preu abusiu i inacceptable. A
més hi ha una discordància entre els metres reals i els que consten. Per tant,
creu que el més positiu seria deixar aquest punt sobre la taula i estudiar-lo més
detingudament, doncs pagarem molt més del que valen aquests terrenys. Si es
dóna una ullada al mercat, entén que el preu està fora mercat.
El Sr. Joan Pujols diu que si això és veritat, creu que l’import s’ha mal pactat. Si
ja es tenia un preu, anar pactant a l’alça no es pot permetre. Si ara ve una altra
persona amb el mateix tema, es farà el mateix. Per tant creu que no està ben
portat.
Diu el Sr. Joan Torra que aquest serà un punt de referència i un mal precedent.
El Sr. Alcalde, diu que si bé hi ha una primera valoració al 2010, hi ha d’altres al
2014 i al 2015. Perquè l’equip de Govern arriba a aquesta conclusió? Perquè
en una situació similar, es va endegar el mateix expedient per una parcel.la de
400 m2 qualificada com a vial i valorada per l’Ajuntament en 60.000 € i per el
propietari en 305.000 €. L’expedient va anar al jurat d’expropiació als tribunals i
finalment el cost d’aquesta parcel.la és de 101.800 €. Per tant, arribats a aquest
punt, i si bé és cert que el terreny és rústic i urbà d’equipaments i protecció de
cementiri i que es va proposar fer permuta per tres parcel.les (proposta que els
propietaris no van acceptar) s’ha arribat a aquest acord per aquest import. I,
donada l’experiència, si el tema arriba al Jurat d’expropiació no es pot garantir.
Demana el Sr. Joan Torra si hi ha algun informe d’algun jurista extern dient que
el Jurat d’expropiació pugui valorar el terreny més alt. Diu per tant que el criteri
de l’equip de Govern és la por. I creu que és més digne que en el cas que
s’hagi de pagar més, ho haurà dit una autoritat.
Contesta el Sr. David Font aquestes manifestacions dient que hi ha molts
exemples d’aquestes valoracions del Jurat d’expropiacions en bastants
Ajuntaments. I per tant, tenim l’experiència negativa, no ens volem arriscar.
D’altra banda s’ha pactat a terminis anuals.
Diu el Sr. Joan Torra que no comparteix el criteri i que és donar uns diners que
no toquen. I que s’ha de córrer el risc. També es crea precedent.
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El Sr. Joan Pujols diu que amb aquestes manifestacions, entén que si s’anés a
judici, els costos serien elevats. I si ara ja hi ha un acord, el que s’ha de fer és
agarfar-ho com experiència.
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.- INICIACIÓ, SI S’ESCAU, D’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA
PER RAONS URBANÍSTIQUES, DECLARACIÓ DE NECESSITAT
D’OCUPACIÓ, ALS TERRENYS AFECTATS PER L’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE “ITINERARI DE VIANANTS ENTRE EL NUCLI DE CAL BLAU I
GIRONELLA A LA CARRETERA BV-4132 Z. TM GIRONELLA-TM
CASSERRES”.
Vist el projecte redactat per part de la Diputació de Barcelona “Itinerari de
vianants entre el nucli de Cal Blau i Gironella a la Carretera BV-4132 Z. TM
GIRONELLA – TM CASSERRES”, amb un pressupost d’execució per contracte
amb IVA inclòs de 151.087,86 € i un pressupost d’expropiacions de 8.216,90 €.
Vista la relació de béns i drets afectats per l’expedient d’expropiació per raons
urbanístiques d’execució dels sistemes urbanístics de caràcter públic, i que
encapçala aquest expedient, així com la designació nominal dels interessats.
Vist l’informe de Secretaria – Intervenció número 08/2015.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar el projecte “Itinerari de vianants entre el nucli de Cal Blau i
Gironella a la Carretera BV-4132 Z. TM GIRONELLA – TM CASSERRES”, amb
un pressupost d’execució per contracte amb IVA inclòs de 151.087,86 € i un
pressupost d’expropiacions de 8.216,90 €, redactat per la Diputació de
Barcelona.
SEGON. Considerar que l’aprovació de l’execució dels sistemes urbanístics de
caràcter públic té implícita la declaració d’utilitat pública de l’expropiació forçosa
dels béns i drets que s’enumeren en el punt següent, necessaris per a
l’execució del projecte “Itinerari de vianants entre el nucli de Cal Blau i Gironella
a la Carretera BV-4132 Z. TM GIRONELLA – TM CASSERRES”, amb un
pressupost d’execució per contracte amb IVA inclòs de 151.087,86 € i un
pressupost d’expropiacions de 8.216,90 €.
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TERCER. Aprovar la relació de béns i drets l’ocupació dels quals és
estrictament indispensable per a l’execució del projecte “Itinerari de vianants
entre el nucli de Cal Blau i Gironella a la Carretera BV-4132 Z. TM GIRONELLA
– TM CASSERRES”, amb un pressupost d’execució per contracte amb IVA
inclòs de 151.087,86 € i un pressupost d’expropiacions de 8.216,90 € i que
consta en l’expedient.
QUART. Publicar aquesta relació mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la
Província, en el tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament i en el periòdic de
major difusió de la Província, i notificar individualment als afectats perquè
puguin fer les al·legacions que considerin oportunes, en el termini de quinze
dies.
CINQUÈ. Si hi ha al·legacions, emetre informe tècnic i jurídic sobre aquestes.
SISÈ. Ateses les al·legacions formulades per aquells que compareguin en la
informació pública, el Ple de l’Ajuntament resoldrà en el termini màxim de vint
dies sobre la necessitat de l’ocupació, fent una descripció detallada en l’acord
dels béns i drets a què afecta l’expropiació.
SETÈ. 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 l’Alcalde que s’aprova el projecte que porta implicit expropiacions a
varis propietaris. El cost del projecte és assumit per la Diputació i les
expropiacions les assumeix l’Ajuntament.
Demana el Sr. Joan Torra si l’Ajuntament de Gironella pot expropiar terrenys
d’altres municipis.
S’informa que sí, ja que l’actuació és de l’Ajuntament de Gironella.
Demana el Sr. Joan Torra com es resolt el tema dels propietaris desconeguts.
L’informa la Secretària que mitjançant edictes.
Demana el Sr. Joan Torra, que si no apareixen aquests propietaris, només es
farà una part de projecte.
S’informa que al ser un projecte de vialitat, l’ocupació directa és implicita i
s’executa tota l’actuació.
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.
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06.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I GOVERN OBERT DE GIRONELLA.
Vist l’expedient incoat pel Reglament Municipal de participació ciutadana i
Govern obert de Gironella.
Vist l’informe 10/2015 de Secretaria – Intervenció.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar inicialment el Reglament Municipal de participació ciutadana i
Govern obert de Gironella i que obra en l’expedient.
2n.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, l’expedient, per
un termini de 30 dies, mitjançant anunci publicat en el B.O.P., D.O.G.C., en un
dels mitjans de comunicació escrita diària, i en el tauler electrònic d’anuncis de
la Corporació, perquè puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i
suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament el
reglament, sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
3r.- Aprovat definitivament el Reglament publica’l íntegrament en el B.O.P. als
efectes de la seva vigència 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.
Diu el Sr. David Font que amb aquest reglament es regulen aspectes de la llei
de la transparència i alhora regula mecanismes de participació per acostar
l’Administració al ciutadà.
Opina el Sr. Joan Torra que hauria de ser més obert, però com pot ser
modificable, li sembla bé.
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 DE
L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ DE GIRONELLA.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de novembre de 2011 va aprovar
l’Ordenança Municipal de Circulació de Gironella.
Atès que s’ha procedit a actualitzar els imports de les sancions.
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Vist l’informe 11/2015 de Secretaria – Intervenció.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Municipal de Circulació
de Gironella i que obra en l’expedient.
2n.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, l’expedient, per
un termini de 30 dies, mitjançant anunci publicat en el B.O.P., D.O.G.C., en un
dels mitjans de comunicació escrita diària, i en el tauler electrònic d’anuncis de
la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se
reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovada
definitivament la modificació de l’ordenança, sense necessitat d’acord exprés
pel Ple.
3r.- Aprovada definitivament la modificació publicar-la íntegrament en el B.O.P.
als efectes de la seva vigència 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.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT.
08.- MOCIÓ PER A L’IMPULS DE LA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULES
SOCIALS EN LA CONTRACTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA LOCAL.
El passat 5 de març de 2015, l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament de Presidència, l’Associació Catalana de Municipis i
la Federació de Municipis de Catalunya van signar un conveni de col·laboració
per a l’impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de
l’Administració Pública Local, en compliment de la Resolució 577/X del
Parlament de Catalunya que va instar el Govern de la Generalitat a establir
acords per tal d’impulsar l’aplicació de les clàusules socials a la contractació
pública de la resta d’administracions catalanes.
Atès que, en els termes del conveni esmentat, la contractació pública ha de
tenir un caràcter estratègic i contribuir indirectament al desenvolupament de
polítiques d’interès general, l’administració catalana treballa per a l’extensió de
la utilització de les clàusules contractuals de caràcter social, de conformitat
també amb la quarta generació de Directives europees aprovades el mes de
febrer de 2014.
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Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Instrucció
1/2014, de 9 de gener, de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació
Pública per a l’increment de la transparència i l’optimització dels procediments
de contractació pública, i a través de diverses actuacions i instruments
específics, ha determinat i fomentat la incorporació de clàusules socials en els
expedients de contractació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i
dels ens que integren el seu sector públic.
Atès que l’Administració local, per la seva part, ha començat a incorporar
aspectes socials en la seva contractació, com a administració més propera a la
ciutadania, en el marc de les accions públiques de foment de l’ocupació, de les
accions positives de gènere i de les accions positives per a persones que
integren algun dels col·lectius més desfavorits.
Atesa la voluntat d’expressar el compromís d’aquest ajuntament amb la
progressiva incorporació de les clàusules contractuals de caràcter social en els
expedients de contractació que s’hi porten a terme.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- Adoptar el compromís d’incorporar, sempre que sigui possible,
clàusules socials en els expedients de contractació pública i col·laborar amb la
Generalitat de Catalunya, les entitats municipalistes i els altres ens locals en la
difusió i l’impuls del seu ús per les administracions públiques.
Segon.- Prendre com a referència per a la incorporació de les clàusules la
Guia per a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social, aprovada per
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de
Catalunya i les actualitzacions que se’n facin.
Tercer.- Trametre còpia d’aquest acord al Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).
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.
09.- MOCIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT A L’ESPORT CATALÀ.
El foment de l’educació física i l’esport, així com l'obligació de posar els mitjans
necessaris per facilitar una adequada utilització de l’oci i el temps lliure
constitueixen un mandat Constitucional als Poders Públics, a més d’una
responsabilitat obligada de tots els qui treballem i vetllem pel benestar comú.
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Les activitats físiques i esportives constitueixen un element clau de
l’educació, la cultura, la integració i la vida social en els nostres pobles,
viles i ciutats, d’aquí el suport del món municipal. L’esport s’ha convertit en
un fenomen social universal i, actualment, és per a la nostra societat un
instrument d’equilibri i integració amb el món que ens envolta. La pràctica de
l’esport contribueix a reduir desigualtats socials i culturals, així com a una
millora de la salut i el benestar. L’esport és un element educatiu tant per a
l’esportista d’elit com per a qui se'n serveix per mantenir-se en forma. La
promoció i el desenvolupament de les activitats esportives han de ser, i de fet
són, d’interès general.
Tot i així, l’esport, en el seu vessant més modest i de base, està veient en els
darrers temps com es posa en greu perill la seva continuïtat i
desenvolupament degut a certes accions legislatives i actuacions públiques
de les diferents instàncies de govern. L’esport català en el seu conjunt:
esportistes, voluntaris, clubs, consells, federacions, i la mateixa Unió de
Federacions i el món municipal han denunciat públicament el passat 19 de
març tots els greuges que s’estan perpetrant contra el sector i el seu teixit
associatiu i ha advertit de les conseqüències que aquests perjudicis provocaran
a curt termini.
L’aplicació de l’esmentada Llicència Única, que pretén el finançament de les
federacions estatals i l’alta competició en detriment de les federacions
autonòmiques i l’esport de promoció; la Llei de l’exercici de les professions
de l’esport que menysprea el paper de les federacions i menysté la qualitat
dels professionals federatius en l’exercici de les seves tasques; la situació del
voluntariat esportiu, que no reconeix la figura del pocket money i obvia la
realitat dels més de 400.000 voluntaris que, només a Catalunya, fan possible
dia a dia la pràctica de l'activitat física al nostre país i suposa un estalvi de més
de 200 milions d’euros a l’erari públic; la supressió de l’exempció en l’Impost
de Societats per a entitats sense ànim de lucre que no ingressaven més de
100.000 euros anuals, que ara hauran de presentar l’impost i suposarà una
burocratització i un augment dels costos de gestió de clubs i associacions que
tampoc reportarà un augment de la recaptació fiscal; l’augment de l’IVA del
8% al 21% en els serveis directament relacionats amb la pràctica esportiva i
l’educació física quan aquests siguin prestats per clubs no declarats de caràcter
social, per empresaris individuals o per societats mercantils; l’exigència a
participants en proves esportives a la carretera, tals com els triatlons o les
curses ciclistes, d’una assegurança per Responsabilitat Civil equivalent a
l’assegurança per a la conducció de vehicles a motor fixada en un mínim de 70
milions d’euros; l’aplicació de la recent modificada Llei de costes, que
amenaça amb no solucionar la problemàtica dels clubs nàutics de platja
catalans tan arrelats al territori, tot exigint que assumeixin uns costos de
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remodelació desmesurats i basats en criteris tècnics desconnectats de la
realitat dels esports nàutics; la Llei contra el blanqueig de capitals, que ha
establert uns deures i obligacions d’elevada fiscalització sense tenir en compte
els efectes que això provoca en entitats petites en què els seus col·laboradors
són únicament voluntaris que treballen de forma altruista pel foment de la
pràctica esportiva.
L’aplicació de cadascuna d’aquestes mesures i la suma d’elles suposen, en
definitiva, un greu perjudici i risc al sector esportiu que acabarà per
desarticular-se i desaparèixer per passar a estructures submergides al marge
de qualsevol regulació esportiva.
Per tot això, i davant dels greuges als quals s’està sotmetent el conjunt del
sector esportiu català, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Gironella a l’esport català en el
seu conjunt i al teixit associatiu vinculat a l’activitat física que formen
esportistes, voluntaris, clubs, consells esportius, federacions esportives, la Unió
de Consells Esportius de Catalunya i la mateixa Unió de Federacions
Esportives de Catalunya.
Segon.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la retirada de l’esmentada
Llicència Única.
Tercer.- Instar al Parlament de Catalunya a permetre l’accés a l’exercici
professional dels tècnics, instructors i entrenadors federatius.
Quart.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la figura del
pocket money en la regulació del voluntariat esportiu.
Cinquè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la reincorporació a la Llei
de l’Impost de Societats de l’exempció prevista per a entitats sense ànim de
lucre amb els següents requisits:
“a) Que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals.
b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a
retenció, no superin els 2.000 euros anuals.
c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a
retenció.”
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Sisè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a recuperar el tipus reduït del
8% sobre l’Impost sobre el Valor Afegit per als serveis prestats a persones
físiques que practiquin esport o educació física relacionats, sempre que tals
serveis estiguin directament relacionats amb les esmentades pràctiques i siguin
prestats per particulars, empreses o clubs no reconeguts com de caràcter
social.
Setè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a incloure en l’annex II sobre
marxes, proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments del Reial
Decret 1428/2003, de 21 de novembre, la correcta remissió a la normativa
esportiva en quant assegurança per danys i responsabilitat civil dels esportistes
participants en proves esportives en carretera, quan aquests no impliquin la
conducció de vehicles a motor.
Vuitè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la preexistència
dels clubs nàutics de platja del litoral català i les seves particulars
característiques esportives, socials i culturals i a facilitar la creació de zones
poliesportives permanents a la platja.
Novè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a excloure com a subjectes
obligats de la Llei contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a
les entitats sense ànim de lucre que els seus ingressos no superin els 100.000
euros anuals.
Desè.- Donar suport i recolzament a l’esport català i el seu teixit associatiu
difonent la campanya encetada pel món associatiu esportiu en contra dels
greuges que pateix, que posen en risc la seva continuïtat.
Onzè.- Donar trasllat dels Acords d’aquest Ple al Govern de la Generalitat, a la
Secretaria General de l’Esport, al Govern espanyol, al Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport, al Consejo Superior de Deportes, als Grups Parlamentaris del
Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i
del Senat, al Consell Esportiu, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i
a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
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.
Abans de precs i preguntes, el Sr. David Font, demana la incorporació d’aquest
punt:
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10.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL CONVENI URBANÍSTIC PER A
LA CESSIÓ DEL SÒL DESTINAT A VIALS I PARCS I JARDINS A VILADOMIU
VELL.
Explica que l’AAVV de Viladomiu quan va fer la cessió, va ssumir carrers, vials i
parcs i jardins. Aquesta en concret està a Puig-Llançada i els propietaris van
decidir fer la cessió gratuïta a l’Ajuntament.
Votada l’urgència, és aprovada per UNANIMITAT.
10.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL CONVENI URBANÍSTIC PER A
LA CESSIÓ DEL SÒL DESTINAT A VIALS I PARCS I JARDINS A VILADOMIU
VELL.
Atès que és voluntat de l’Associació de Veïns de Sant Marc de la colònia de
Viladomiu
Vell
cedir
la
finca
amb
referència
cadastral
7816116DG0571N0001UO destinada a vialitat i parcs i jardins i col·laborar així
en el desenvolupament del planejament urbanístic.
Atesa la negociació duta a terme amb propietaris compresos dins la unitat
d’actuació esmentada envers el conveni urbanístic per a la cessió del sòl
destinat a vialitat i parcs i jardins.
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció número 12/2015.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar inicialment el text del conveni urbanístic per a la cessió del sòl
destinat a vials i parcs i jardins i que consta a l’expedient.
2n.- Sotmetre el text inicial del conveni urbanístic a informació pública durant el
termini d’un mes, mitjançant anunci al BOP, DOGC, diari de més difusió i en el
tauler d’edictes de l’Ajuntament, als efectes de que en aquest termini es puguin
realitzar les al·legacions que s’estimin pertinents.
3r.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació per a la signatura del
conveni urbanístic i per a 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.
11.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Joan Pujols demana quina part dels terrenys al costat del cementiri s’han
comprat.
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Li diu el Sr. David Font que és la part que va de la més nova fins a tocar les
cases de dalt.
Demana el Sr. Joan Pujols si amb aquests terrenys es pot ampliar el cementiri.
Li contesta afirmativament el Sr. David Font.
El Sr. David Font, atès que és l’últim ple ordinari d’aquesta legislatura, agraeix
a tots els regidors que han format part de l’Ajuntament la bona entesa que
sempre hi ha hagut per tirar endavant les coses del municipi. Agraeix la
participació de tots en el dret d’exercir com electes i de representar la
ciutadania. Confio que per a tots hagi estat una bona experiència personal i
enriquidora a nivell intern.
El Sr. Joan Torra agraeix també el tracte que l’equip de Govern ha tingut en
tota la legislatura i anima a tothom que tingui interès a seguir, que segueixi.
El Sr. Joan Pujols també dóna les gràcies per tot. Diu que li ha agradat, que ha
tingut una experiència, que s’ho ha passat bé i ha conegut tot un seguit de
persones molt agradables.
I no havent-hi més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió
a les 21:50 hores, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.

