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ACTA DE PLE DE 6 DE JUNY 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
Roger Ballús Nuñez
Lluís Vall Carrillo
David Saborido Gonzalez
M. Teresa Terricabres Pous
Marc Rojas Saña
Joana Pons Soto
Excusa l’assistència:
Josep M. Castellà Antich
Albert Xoy Serra

tractant-se seguidament el següent ordre del dia:
01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
02.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. M. TERESA TERRICABRES POUS
COM A REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA.
03.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
04.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL PER LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT.
05.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL SISTEMA
D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA AL MUNICIPI DE GIRONELLA.
06.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS
ESTATUTS DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ.
07.- MOCIÓ DE REBUIG ALS ATACS DEL GOVERN ESPANYOL CONTRA LA
LLEI DE MESURES URGENTS PER AFRONTAR L'EMERGÈNCIA EN L'ÀMBIT
DE L'HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA.
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 Ordinari de data 2 de maig de 2016,
a mà alçada, el resultat de la qual és el següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT.
Abans de donar pas al 2n. punt de l’ordre del dia, el Sr. David Font sol.licita
introduir un punt d’urgència, qual és la presa de possessió de la Regidora Sra.
M. Teresa Terricabres Pous.
La urgència és aprovada per UNANIMITAT.
02.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. M. TERESA TERRICABRES POUS
COM A REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA.
Vist que per acord del Ple celebrat en sessió de data 7 de març de 2016, va
acordar la presa de coneixement de la renúncia voluntària de na Mònica Flores
Morales del lloc de Regidora a l’Ajuntament, en compliment de l’article 9.4 del
Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
L’Ajuntament va sol.licitar a la Junta Electoral General l’enviament de les
credencials de na M. Teresa Terricabres Pous, següent electe que accepta el
càrrec en la llista de les eleccions municipals celebrades el maig de 2015.
L’Ajuntament va rebre aquestes credencials el dia 6 de juny de 2016.
Per tot això, el Ple d’aquest Ajuntament,
ACORDA:
1r.- Acceptar la presa de possessió de na M. Teresa Terricabres Pous del
càrrec de Regidora de l’Ajuntament en substitució de na Mònica Flores Morales
després de la renúncia voluntària d’aquesta.
I per això i d’acord amb el procediment legalment establert, es pregunta a na M.
Teresa Terricabres Pous si:
“¿Jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Gironella amb lleialtat al
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat?”
(article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a
la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques).
Ho juro per imperatiu legal.
Acte seguit el Sr. David Font li fa entrega de l’insignia del municipi.
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03.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia del número 38/2016 fins el número
52/2016.
04.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL PER LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT.
Atès que el Ple de la Corporació en sessions de data 2 de novembre de 2015 i
1 de febrer de 2016 va aprovar inicial i provisionalment la modificació puntual
del Pla General per la millora de l’accessibilitat.
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió de data 28 d’abril de
2016 va aprovar definitivament la modificació puntual, supeditant la publicació
al DOGC i conseqüent executivitat a la presentació d’un text refós que
incorporés diverses prescripcions.
Vist el Text Refós redactat pels Serveis Tècnics Municipals.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar el Text Refós de la modificació puntual del Pla General per la
millora de l’accessibilitat.
2n.- Elevar l’expedient de la modificació esmentat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme perquè resolgui sobre la seva publicació i executivitat.
3r.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en dret
sigui possible per l’execució dels presents acords.
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri.
El Sr. David Font informa que la Comissió d’Urbanisme va aprovar la
modificació amb dues salvetats, una que la normativa només es podia tenir en
compte en edificis plurifamiliars i si aquestes construccions afecten la via
pública és necessària la presentació d’un pla especial per garantir que no hi
hagi cap afectació de serveis.
El Sr. Marc Rojas diu que, vist l’informe dels Serveis Tècnics i les aportacions
de la Comissió d’Urbanisme, queda acreditat el seu posicionament del darrer
Ple (abstenció) i hi votaran a favor.
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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05.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL SISTEMA
D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA AL MUNICIPI DE GIRONELLA.
Atès que es considera oportú procedir a la modificació del sistema d’actuació
fixat al Pla General de COOPERACIÓ per al desenvolupament dels següents
àmbits i sectors afectats:
-

UA 1. COSTAT FINCA RACONS.
UA 2. PLAÇA DE L’ESTACIÓ.
UA 4. BASSACS
UA 5 EQUIPAMENT SECTOR VORA RIU.
UA 6. SANT ANTONI.
SUD 4R. SECTOR RIERA D’OLVAN.

Pels motius següents:
1.En el Pla General vigent (aprovat el 18 de setembre de 2002 per la CUB), es
va fixar per al desenvolupament de diversos àmbits d’Unitats d’Actuació i
sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat Residencial (SUD) el sistema d’actuació
de COOPERACIÓ.
2.Atès els canvis que s’han produït en el sector immobiliari, el temps
transcorregut des de l’aprovació del Pla General i les converses mantingudes
amb propietaris de terrenys afectats, es considera que l’opció més adequada
per poder portar a terme el desenvolupament dels diversos àmbits d’Unitats
d’Actuació i Sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat Residencial (SUD), és el
sistema de COMPENSACIÓ.
Vist l’informe de Secretaria Intervenció número 06/2016 sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir en relació amb la modificació.
Atès que en data 27 d’abril de 2016, es va emetre informe dels Serveis Tècnics
Municipals en relació amb la modificació del sistema d’actuació, en què es
consideraba que l’opció més adequada per desenvolupar els àmbits i sectors
esmentats és el de COMPENSACIÓ.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar inicialment la modificació del sistema d’actuació establert al Pla
General d’ordenació de Gironella per al desenvolupament dels àmbits i sectors
següents:
-

UA 1. COSTAT FINCA RACONS.
UA 2. PLAÇA DE L’ESTACIÓ.
UA 4. BASSACS
UA 5 EQUIPAMENT SECTOR VORA RIU.
UA 6. SANT ANTONI.
SUD 4R. SECTOR RIERA D’OLVAN.
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que passarà del sistema d’actuació de COOPERACIÓ al sistema de
COMPENSACIÓ.
2n.- Sotmetre la modificació proposada a informació pública mitjançant anunci
en el tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona així com concedir audiència als interessats per termini
comú d’un mes, i tot això als efectes de formular quantes al.legacions,
suggeriments o reclamacions es puguin estimar convenients pels interessats.
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 explica que es proposa una modificació del Pla General en
aquells sectors que estan pendents de desenvolupar-se. Es proposa el canvi
de cooperació (iniciativa de l’Ajuntament) a compensació. Amb això s’evita les
ordres d’execució per part de l’Ajuntament així com les tensions de tresoreria,
ni haver de fer embargaments, etc. També per evitar que els processos
urbanístics quedin aturats perquè els propietaris no paguen i l’Ajuntament no
pot absorbir els costos (un exemple és el municipi de Berga). En els sectors
que l’Ajuntament té el 50% de la propietat seguirà gaudint de la iniciativa de
desenvolupar l’actuació.
El Sr. Marc Rojas diu que aquest canvi no implica res per l’Ajuntament i no hi
ha cap impediment per a la seva tramitació.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT.
06.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS
ESTATUTS DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ.
Vist que l’Agència de Desenvolupament del Berguedà en sessió celebrada el
dia 30 de març de 2016 va adoptar entre d’altres, els acords següents:
“Primer. Incorporar com a nou membre la Confederació Sindical de la Comissió
Obrera Nacional de Catalunya.
Segon. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de l’Agència de
Desenvolupament del Berguedà, que consisteix en modificar l’apartat setè de
l’article 1, afegint com a membre número 37 la Confederació Sindical de la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya.
Segon. Sotmetre a informació pública l’expedient de modificació dels Estatuts
de l’Agència mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el
tauler d’anuncis, durant el termini de trenta dies hàbils per tal que els
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interessats o interessades puguin presentar les al·legacions, reclamacions,
objeccions i/o suggeriments que considerin convenients.
Tercer. Disposar que transcorregut el termini anteriorment esmentat sense que
s’hagin presentat al·legacions, reclamacions, objeccions i/o suggeriments
l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat d’adoptar un nou
acord, i sense perjudici de dictar la corresponent resolució per a la publicació
íntegra dels estatuts modificats.
Quart. Notificar aquesta resolució als membres de l’Agència als efectes de
procedir a donar compliment al procediment establert en l’article 313 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals, delegant a aquesta Agència, si així ho consideren
convenient la tramitació de l’expedient de modificació estatutària.”
Vist que els estatuts de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà publicats
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 12 de novembre de
2015 estableixen que la incorporació de nous membres requerirà la ratificació
de totes les entitats consorciades.
Atès que l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya disposa
que la modificació d’estatuts del consorci, amb l’acord previ del seu òrgan
superior de govern, ha de ser ratificada pels ens, les administracions i les altres
entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva
aprovació.
Vist allò establert en l’article 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, i l’article 52.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, la competència per a l’adopció d’aquesta resolució li correspon al
Ple Municipal.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar l’adhesió de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera
Nacional de Catalunya a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, i
aprovar la modificació dels estatuts reguladors de l’Agència consistent en la
incorporació en l’apartat setè de l’article 1 dels estatuts de “37. Comissió
Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya”.
Segon.- Delegar la gestió de la tramitació de l’expedient de la modificació
estatutària a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà, pel seu coneixement i a l’efecte corresponent.
Quart.- Facultar al Sr. 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. David Font informa que en l’última Junta es va aprovar l’inclusió de
CCOO i per tant es demana a tots els socis l’aprovació de la modificació dels
estatuts en aquests termes.
Entén el Sr. Marc Rojas que aquest inclusió es positiva pel futur de l’agència.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT.
07.- MOCIÓ DE REBUIG ALS ATACS DEL GOVERN ESPANYOL CONTRA
LA LLEI DE MESURES URGENTS PER AFRONTAR L'EMERGÈNCIA EN
L'ÀMBIT DE L'HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA.
L’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és una situació
de desemparament en què es troben moltes llars com a conseqüència de la
precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi. En molts casos
es veuen incapaces de fer front al pagament de la factura energètica dels seus
habitatges al trobar-se a l’atur, en una situació de sobreendeutament o de
manca d’ingressos suficients per arribar a final de mes. Aquesta situació de
vulnerabilitat que afecta a moltes persones els planteja haver d’escollir quines
són les despeses prioritàries per a la seva subsistència renunciant a
l’alimentació o a un habitatge digne.
El món local, coneixedor de les de les problemàtiques reals que afecten als
veïns i veïnes, des de l’inici de la crisi ha estat fent front als problemes derivats
de la pobresa energètica i l’emergència habitacional. Mesures, que gràcies a la
proximitat i a la immediatesa han servit de mur de contenció per pal·liar la greu
situació dels que pateixen.
Des de la Comissió s’ha instat als Estats membres a adoptar mesures per
protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va
associat a d’altres situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un
habitatge digne. El Parlament europeu ha requerit als governs per tal de que
donin resposta a les famílies perquè “ningú hauria de morir a Europa per no
tenir calefacció” i en una resolució ha reconegut que “si el govern regional o
local” és capaç de trobar els recursos amb els quals pot finançar, ni que sigui
parcialment aquesta política, que es faci”.

En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei
6/2013, ratificat pel Parlament, pel qual es modificava el Codi de Consum de
Catalunya per garantir que no es pugui interrompre el subministrament
energètic deixant sense calefacció als consumidors més vulnerables i prohibint
la desconnexió durant els mesos d’hivern. La Generalitat va aprovar la norma
amb l'objectiu que es fes efectiva la moratòria amb la qual no es pogués tallar
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ni la llum ni el gas a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat entre els
mesos de novembre i març.
Davant d’aquesta situació de vulnerabilitat i desemparament de bona part de la
població catalana, l’única resposta política per part del govern central ha estat
la d’interposar recursos d’inconstitucionalitat que paralitzen les normatives i
suposen el que ha estat una constant en la legislatura, la judicialització de
conflictes polítics.
El Decret Llei 6/2013 va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional l’abril de 2015,
després que el Govern Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat,
al·legant que s’envaïen competències estatals en matèria de règim energètic
Ara, la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar els problemes d’exclusió
residencial i de pobresa energètica va ser aprovada pel Parlament de
Catalunya per unanimitat. L’objectiu era donar resposta a les situacions de
vulnerabilitat en que es troben les persones més afectades per la crisis
econòmica i social.
Aquesta llei, fruit del consens polític i social, era un bon instrument que ha
permès donar cobertura i emparament a persones amenaçades de
desnonament del seu habitatge o del tall en els subministraments bàsics
d’energia.
Una llei que, malauradament ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional
per part del govern central en funcions. El govern del PP ha interposat un
recurs d’inconstitucionalitat contra la llei demostrant una vegada més la seva
manca de sensibilitat social.
Davant d’aquest nou atac a l’autonomia local i a la nostra ciutadania més
desfavorida, el passat 3 de maig es va celebrar una cimera amb els grups
parlamentaris, els promotors de la iniciativa legislativa popular, la Taula
d’entitats del Tercer Sector, la Plataforma pel dret a un habitatge digne, els
sindicats UGT i CCOO, i els representants del món local de l’Associació
Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, on es va
acordar “deixar sense efectes pràctics la resolució del Tribunal Constitucional.
És va acordar l’elaboració d’una nova llei d’emergència social que reculli tot allò
que ara ha quedat suspès per tal de donar resposta amb mesures útils,
pràctiques i segures, a la ciutadania que pot veure’s afectada per una onada de
desnonaments o de talls de subministrament energètic.
El món local en el seu conjunt, i els Ajuntaments en singular, com
administracions més properes als ciutadans, continuarem malgrat la
interposició de recursos i la suspensió de normatives, ajudant a la gent perquè
servir als nostres ciutadans i especialment, als més vulnerables, és la nostra
raó de ser.
Per tot això abans esmentat, l’Ajuntament en Ple, proposa l’adopció dels
següents:
A CORDS
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Primer.- Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent
recursos contra normatives que protegeixen les persones més vulnerables
afectades per una situació d’emergència d’habitatge o de pobresa energètica.
Segon.- Denunciar l’actitud política miop i la manca de sensibilitat social del
Govern espanyol que malgrat els requeriments comunitaris no ha formulat cap
normativa en matèria de protecció dels consumidors i de les persones que es
troben en situació de desemparament.
Tercer.- Donar suport a l’acord de la cimera entre Govern, Parlament i entitats
municipalistes i socials d’elaborar ràpidament una normativa que integri
diferents mesures i que permeti recuperar eines d’actuació en aquesta matèria
per part de les administracions locals i de la Generalitat.
Quart.- Demanar a les entitats bancàries i financeres que assumeixin també el
seu paper en la solució dels conflictes habitacionals.
Cinquè.- Reiterar el compromís social i la unitat de les institucions catalanes
per donar solucions conjuntes per tal que els municipis que són governs locals i
administracions de proximitat, continuem donant suport a les famílies i
persones que més ho necessiten.
Sisè.- Donar coneixement dels acords al Parlament de Catalunya, al Govern de
la Generalitat, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la
Federació de Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de Greuges, a l’Agència
Catalana de Consum, a l’Organització de Consumidors i Usuaris, al govern
espanyol i a la Unió Europea.
El Sr. David Font explica que la referència de la Llei dels habitatges encara
està en tràmit de recurs davant el Tribunal Constitucional i això implica que es
pot tornar a activar els desnonaments. En aquest cas tot el teixit municipal a
través de les seves associacions varen convenir fer dues coses. La primera,
demanar al Govern que faci un altre tipus de Llei que pugui salvar aquesta
suspensió per part del tribunal, i la segona, un acte de rebuig dels Ajuntaments
per evidenciar que el món local no està d’acord amb aquest Govern Central
que no escolta la veu del poble.
El Sr. Marc Rojas diu que aquesta moció va en la línia de la que varen
presentar el desembre de 2015, i per tant hi estan d’acord.
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.

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.

