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ACTA DE PLE DE 2 DE MAIG DE 2016 
 

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 
Josep M. Castellà Antich 
Roger Ballús Nuñez 
Lluís Vall Carrillo 
David Saborido Gonzalez 
Marc Rojas Saña 
Joana Pons Soto 
 

Excusa l’assistència: 
 

Albert Xoy Serra 
 

 

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, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS 01/2016. 
 
04.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA AL 
PROTOCOL DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL 
DE LA COMARCA DEL BERGUEDÀ. 
 
05.- 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 4 d’abril de 2016, 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 35/2016 fins el número 
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37/2016. 
 
03.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS 01/2016. 
 
Atès que es vol dur a terme l’externalització del servei de socorrisme aquàtic 
per a la piscina municipal de Gironella – estiu 2016. 
 
Vista la memòria d’Alcaldia. 
 
Vistos els informe de Secretaria – Intervenció núm. 07/2016 i 08/2016. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 01/2016 que obra 
a l’expedient en la modalitat de nous crèdits, finançat amb càrrec a baixes de 
crèdits d’altres aplicacions. 
 
2n.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler electrònic de 
l’Ajuntament, durant un termini de quinze dies, durant els quals els interessats 
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es 
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’han presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un termini d’un 
mes per a resoldre-les. 
 
3r.- Facultar al Sr. Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en 
dret sigui possible per l’execució dels presents acords. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
 
El Sr. David Font diu que es fa un canvi de model en la contractació dels 
socorristes de la piscina el que implica una modificació de pressupost (baixa 
despeses de personal i manteniment – alta capítol 2). Amb això s’incrementen 
les hores, passant de 2.150 hores actuals a 2.580 hores. Per tant és un 20% 
més de cobertura del servei. Un altre motiu és la greu dificultat que vàrem tenir 
l’any passat de trobar professionals.  
 
El Sr. Marc Rojas diu que el seu grup s’abstindrà ja que no estan a favor 
d’externalitzar determinats serveis. Diu que l’externalització d’aquest servei pot 
induir una busca de maximització de beneficis per l’empresa en contra del 
servei prestat. Ens mantindrem a l’expectativa i quan hagi passat l’estiu farem 
valoració. 
 
El Sr. David Font diu que el que s’ha garantit el mateix preu que cobraven els 
socorristes en plantilla (preu conveni) i aquest és el que s’ha traslladat al 
concurs. Diu que són conscients del canvi, però creu que ha d’anar millor. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
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7 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U. 
2 abstencions dels membres presents del Grup Municipal d’E.R.C. 
 
04.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA AL 
PROTOCOL DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL 
DE LA COMARCA DEL BERGUEDÀ. 
 
Vist el protocol de prestacions econòmiques de caràcter social de la comarca 
del Berguedà redactat per un grup de treball coordinat pel Consell Comarcal del 
Berguedà i la Diputació de Barcelona i amb la participació del personal tècnic 
de serveis socials de tots els Ajuntaments de la comarca, qual finalitat és 
regular ajuts econòmics per a les persones o famílies que es trobin en 
situacions d’especial necessitat social i/o emergència per a l’atenció de 
situacions d’estat o risc d’exclusió social. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Gironella al Protocol de prestacions 
econòmiques de caràcter social de la comarca del Berguedà, amb l’objecte de 
fixar els ajuts econòmics per a els persones o famílies que es trobin en 
situacions d’especial necessitat social i/o emergència per a l’atenció de 
situacions d’estat o risc d’exclusió social. 
 
2n.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Berguedà. 
 
3r.- Donar trasllat del present acord a la Direcció General d’Administració Local 
del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya de conformitat amb l’article 309.1 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
4t.- Publicar el present acord al D.O.G.C. i a la web del Registre de convenis de 
col.laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de 
la Transparència, a fi de donar compliment a la Llei 26/2010, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com a la 
web municipal i tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament. 
 
5è.- Facultar al Sr. Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en 
dret sigui possible per l’execució dels presents acords. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
 
El Sr. David Font explica que es tracta d’una modificació del protocol vigent que 
valorava el contingut econòmic. És un reglament que s’ha treballat 
conjuntament des del Consell Comarcal amb els tècnics de la comarca i la 
Diputació de Barcelona. Defineix els beneficiaris, els criteris de valoració i 
s’adjunta una calculadora virtual per facilitar les tasques tècniques. Tot això va 
vinculat a la partida pressupostària d’ajudes d’urgència social que en cap cas 
es veu afectada. És un document que ha tingut consens polític comarcal. 
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Diu el Sr. Marc Rojas que votaran a favor, perquè pensen que totes les ajudes 
concedides a aquestes famílies són necessàries en aquests temps de crisis i 
perquè tothom tingui igualtat d’oportunitats. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
05.- PRECS I PREGUNTES. 
 
La Sra. Joana Pons fa els següents precs i preguntes: 
 

1- Procés de construcció de l’escola. Demana com està. 
 
El Sr. Roger Ballús diu que, més enllà del compromís del Director General que 
entrarà en acord al 2016, s’estan mantenint converses per mirar d’agilitzar 
aquesta inclusió, però no hi ha res ferm. 
 

2- Com està el tema del pediatre. 
 
Li diu el Sr. Josep M. Castellà que es van donar 2 mesos de marge. S’està 
esperant que el mes que ve hi hagi una altra reunió a la que es convidaran a 
les mares perquè elles, es va dir, que donarien un vot de confiança a la 
pediatra que s’havia posat.  

 
 
I no havent-hi  més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió 
a les 21:15 hores , de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.   
 
 


