Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2019/14

PLE

Ordinària

Data

5 / de novembre / 2019

Durada

Des de les 21:00 fins a les 21:37 hores

Lloc

SALA DE PLENS

Presidida per

TERESA TERRICABRES POUS

Secretari

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77745335E

ALBERT XOY SERRA

SÍ

77746641V

ANNA FERRER COMA

SÍ

39362101Q

DAVID FONT SIMON

NO

39388643Q

DAVID SABORIDO GONZÁLEZ

SÍ

77732419D

JOSEP CAMPS CALVERAS

SÍ

39381475R

LLUÍS VALL CARRILLO

SÍ

39356952L

Lurdes Roset Gamisans

SÍ

39378755H

MIQUEL SERRA PEÑA

SÍ

40990957N

SANTI FELIUS MUÑOZ

SÍ

39343075B

TERESA TERRICABRES POUS

SÍ

77743537H

YASMINA SERRI CAMPRUBI

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. DAVID FONT SIMON:
«Vacances»

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

Codi Validació: 9DTK7SEY9GNQE5GMW22RKZDPF | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 9

Tipus de convocatòria

Número: 2019-0013 Data: 16/01/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 16/01/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 16/01/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aproven per unanimitat

A favor

ANNA FERRER COMA
DAVID SABORIDO GONZÁLEZ
JOSEP CAMPS CALVERAS
LLUÍS VALL CARRILLO
Lurdes Roset Gamisans
MIQUEL SERRA PEÑA
SANTI FELIUS MUÑOZ
TERESA TERRICABRES POUS

En contra

ALBERT XOY SERRA
YASMINA SERRI CAMPRUBI

Abstencions

---

Absents

---

Considerant que es va emetre informe de Secretaria en relació amb el procediment i la
Legislació aplicable per procedir a la Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la TAXA
PER LA UTILITZACIÓ DE LOCALS PÚBLICS MUNICIPALS.
Vista la Memòria d’alcaldia
Considerant que es va emetre informe tècnic-econòmic del cost del serveis
Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar la Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la TAXA PER LA
UTILITZACIÓ DE LOCALS PÚBLICS MUNICIPALS, en els termes que figura en l’expedient
SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició
d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per
termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les
reclamacions que estimin oportunes.
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Tipus de votació: Nominal
A favor: 8, En contra: 2, Abstencions: 0, Absents: 0

ACTA DEL PLE

Favorable

Número: 2019-0013 Data: 16/01/2020

Expedient 1610/2019. Aprovació o Modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora de la
taxa per la utilització de locals publics municipals

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
[http://gironella.eadministracio.cat].
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el
termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.

La Sra. Teresa Terricabres contesta que els preus s’han basat en la despesa que hi pugui
haver en funció de cada activitat. Pel que fa referència al tècnic de so, s’ha fet una inversió
molt important en l’equipament tècnics del Local del Blat, i és necessari un tècnic de so per
treballar-hi.
El Sr. Lluís Vall afegeix que al Local del Blat la inversió en equip de so és molt elevada, i no
es podia permetre que qualsevol persona o tècnic pugui treballar-hi. Veient l’activitat que hi ha
en aquest local s’han establert unes taxes consensuades, i s’ha agafat com a referència un
concurs públic d’un altre municipi. De cara al 2020 sortirà el concurs públic per gestionar
l’equip de so i llum. No ho hem fet aquest 2019 perquè el local s’ha inaugurat a mig any, i
havíem de veure com gestionar-ho. De totes maneres, si es fa un concurs, aquesta empresa
tindrà l’exclusivitat del servei. Ara estem treballant amb una persona de Gironella, però hi ha
la voluntat de treure el concurs tant per aquest local, com per totes les activitats festives del
municipi.
El Sr. Albert Xoy, aclareix que ell en tot moment ha parlat de tècnics, no qualsevol persona
sense formació, sinó de persones amb formació suficient. Afirma que un concurs públic
donarà l’exclusivitat a una empresa, però a l’hora de fer el concurs s’ha de valor la durada
d’aquest.
La Sra. Teresa Terricabres explica que al 2020 ja es plantejarà la durada del concurs, i
s’afegeixen als enexes els pressuposts que s’han fet fins ara. S’ha de tenir present que el
manteniment dels locals és elevat i no es poden cedir sempre a cost 0, ja que com menys
valor li atorguem des de l’ajuntament, menys valor li atorguen els usuaris.
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El Sr. Albert Xoy manifesta la manca de voluntat de l’equip de govern a l’hora de treballar
conjuntament temes que afecten els vilatans, com ara les ordenances fiscals, i demana la
retirada d’aquest punt de l’ordre del dia. Exposa que l’ordenança marca uns preus en funció
de l’activitat, i demana com es determina el preu de cada activitat. També explica que no
troba lògic que l’ajuntament determini un tècnic de so i llums, proposa que les entitats o
persones que fan ús del local puguin escollir el tècnic de so, o es faci un concurs públic per a
que totes les empreses puguin optar a aquesta feina.

ACTA DEL PLE

La Sra. Teresa Terricabres explica que s’han modificat les taxes de l’ordenança per adaptarles a la utilització dels locals, s’ha afegit la taxa per ús de la pista de pàdel municipal, les
llums de la pista exterior de volei platja, i la instal·lació de cartells publicitaris al pavelló
poliesportiu. Al Local del Blat s’hi ha incorporat una taxa per l’ús de l’equipament de so i de
llums, 30€ una hora, 60€ fina dues hores, de dues a 4 hores 120€, de 4 a 6 hores 180€, de 6
a 8 hores, 240€, i més de 8 hores, 300€. Pel que fa a la neteja s’ha contemplat la neteja
exterior, per 250€, i la interior, 150€. El preu de la pista de pàdel és de 8€ cada 30 minuts, i
les llums de la pista exterior de volei platja 1€/hora la llum. També s’han afegit fiances per les
claus, i una fiança extraordinària en cas de concerts i festes d’entre 200€ i 500€. En queden
exemptes les entitats sense ànim de lucre i els centres educatius.

Número: 2019-0013 Data: 16/01/2020

QUART. Facultar a ALCALDE per subscriure els documents relacionats amb aquest
assumpte.

El Sr. Albert Xoy afegeix que ells defensen una taxa per l’ús del local, però no estan a favor
de l’exclusivitat del tècnic de so.

Expedient 1606/2019. Moció envers la possible instal·lació d’una incineradora de
residus industrials a cercs, al recinte de l’antiga central tèrmica de carbó de cercs Grup Municipal Junts per Gironella

ANNA FERRER COMA
DAVID SABORIDO GONZÁLEZ
JOSEP CAMPS CALVERAS
LLUÍS VALL CARRILLO
Lurdes Roset Gamisans
MIQUEL SERRA PEÑA
SANTI FELIUS MUÑOZ
TERESA TERRICABRES POUS

En contra

---

Abstencions

ALBERT XOY SERRA
YASMINA SERRI CAMPRUBI

Absents

---

El passat mes d’octubre es va rebre la notícia, a través dels mitjans de comunicació, que
una empresa estava disposada a posar en marxa una incineradora de residus industrials a
l’antiga central tèrmica de Cercs, posant sobre la taula que era un projecte que el propi
ajuntament de Cercs n’estava al corrent.
Un mes després, encara no es disposa d’informació del projecte en concret i segueix sent
tot una incògnita del tamany, tipologia o volum que aquesta incineradora podria tenir.
Informació, per altra banda, que tampoc consta haver rebut el govern de la Generalitat de
Catalunya, ens que hauria d’aprovar la seva obertura o no en cas que segueixi endavant.
En el cas que finalment tirés endavant el projecte, és de suposar que aquest comportaria
afegir una quantitat no determinada de més emissions i impactes ambientals sobre el medi,
amb possibles afectacions a la salut de les persones que viuen a la comarca. I fins i tot,
podria suposar anar en la línia oposada al que hauria de ser una defensa de fer front a
l’emergència climàtica i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Cal tenir en compte que la normativa europea en matèria de residus (2018/851/CE)
estableix una jerarquia en la gestió de residus que, obligatòriament, ha de respectar per
ordre de prioritat: la prevenció, la preparació per a la reutilització, la valoració material, altres
formes de valorització (inclosa la valorització energètica) i, en última instància, la deposició
en abocador. En aquest últim aspecte, la UE ha establert que per a l’any 2035 només el
10% dels residus s’han de destinar a l’abocador.
Aquest esquema ja se segueix, segons informa l’Agència de Residus de Catalunya, en el
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A favor

Número: 2019-0013 Data: 16/01/2020

Tipus de votació: Nominal
A favor: 8, En contra: 0, Abstencions: 2, Absents: 0

ACTA DEL PLE

Favorable

cas dels residus industrials, doncs segons les dades del 2018 la gestió preponderant és la
valorització material amb un 77%, mentre que la valorització energètica representa el 0,5% i
la destinació a dipòsit controlat o abocador se situa en el 14,7%.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Junts per Gironella proposa al Ple d’aquest
Ajuntament l’aprovació dels següents

ACORDS
PRIMER. Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Gironella a la incineradora de residus
industrials que es vol situar a l’antiga central tèrmica de Cercs donat que no se’ns donen ni
les informacions ni les garanties que puguin evitar els possibles efectes negatius exposats en
la part dispositiva
SEGON. Demanar a l’Ajuntament de Cercs, a la Generalitat de Catalunya i a l’empresa que
ha sorgit com a promotora d’aquesta iniciativa privada que posin a la llum pública tota la
informació documental disponible sobre el projecte que es vol tirar endavant.
TERCER. Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat que, en la línia expressada
pel propi govern, marqui com a prioritària l’aplicació de l’agenda 2030 i l’aprovació d’una llei
catalana de Residu Zero.
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Per això, davant de les notícies aparegudes i cap tipus d’informació oficial i contrastable al
respecte, aquest projecte està generant un rebuig considerable a tota la comarca, i ha sorgit
una plataforma anti-inicineradora de Cercs per reclamar que aquest projecte no tiri
endavant. La ciutadania ha de poder disposar d’absoluta transparència, que a dia d’avui no
existeix.
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A banda, volem posar en valor la gran feina que està fent la ciutadania de la comarca del
Berguedà apostant per ser una comarca més sostenible i compromesa amb el medi ambient
en general, així com també l’aposta de ser un territori on les oportunitats de les empreses
puguin venir de diversos sectors i no de cap en concret, facilitant així el progressiu
creixement de la comarca en termes de població i també d’activitat econòmica. Hem sigut
una comarca que hem patit algunes crisis importants i d’uns sectors en concret, i hem
d’aprendre’n per no focalitzar totes les nostres activitats econòmiques amb una sola activitat.

ACTA DEL PLE

Però si el projecte tira endavant, la crema de residus comportaria determinats efectes
negatius sobre el propi medi natural i podria ser negatiu per les persones, donades les
micropartícules i els contaminants que generarien aquesta combustió, en una zona on
existeix una forta inversió tèrmica i podria provocar una acumulació d’aquests i que acabessin
incorporant-se als organismes vius (plantes, animals o persones) provocant certes
afectacions. És imprescindible, però, conèixer quins serien aquests residus i quines
conseqüències concretes tindrien per a la salut de les persones, ja que les pròpies
normatives que regulen aquestes activitats exigeixen d’un nivell de control i seguretat que
eviti qualsevol efecte negatiu sobre el territori on estan ubicades.

La Sra. Teresa Terricabres explica que l’equip de govern està d’acord amb tot l’exposat, i està
en contra la incineradora. Defensa que no es té informació més enllà de les suposicions. Tots
els efectes de les partícules existeixen, però destaquem que ens falta informació més
concreta del projecte, que no ens consta que hagi arribat. En una comarca que s’està fent el
porta a porta i s’està treballant en aquest tema, és incoherent que hi hagi una incineradora,
perquè va en contra del model de comarca i local que es vol. Nosaltres votem en contra de la
incineradora però no podem afirmar que sigui un projecte ja pactat perquè no hem rebut cap
projecte.
El Sr. Xoy contesta que la revista Gat per Llebre, el Cercle d’Ecologia Alternatius de
Catalunya, i Ecologistes de Catalunya en parlen, i son ambientòlegs i experts en el tema i que
coneix els efectes nocius. Pel que fa a les dades de residus, és un document publicat per la
pròpia promotora. Per últim afegeix que actualment no existeix cap filtre de microparticules
que pugui reduir el llançament de qualsevol fum que provingui de la crema de residus.
Defensa aprovar la moció, i posicionar-se en contra de la incineradora, però no creu que
l’argument de la manca d’informació sigui suficient per no posicionar-se fermament.
La Sra. Teresa Terricabres explica que l’equip de govern està en contra de la possible
instal·lació de la incineradora.
El Sr. Albert Xoy demana incloure la moratòria a la moció.
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El Sr. Albert Xoy defensa que cal que la ciutadania i les institucions es manifestin en contra de
la instal·lació de la incineradora de residus perquè destruirà la comarca, però afirma que
aquesta moció és descafeïnada. Explica que al segon paràgraf es diu que no es disposa
d’informació del projecte i se’n desconeix el tamany, però que l’empresa EMSpain va publicar
un document que serveix de referència per veure l’impacte que la incineradora tindria a la
comarca. Per exemple, cremarien 332 mil tonelades de residus sòlids industrials, i segons
l’Agencia Catalana de Residus a Catalunya es generen 440.000 tonelades de residus sòlids
industrials, i per tant, cremarà sobre un 80% dels residus sòlids urbans. També explica,
segons l’informe, la tipologia de residus que volen cremanar i les quantitats, com ara, rebuig
de vehicles fora d’ús, rebuig de la indústria del paper, rebuig divers de la indústria del
reciclatge... i per tant, cremarà unes mil tonelades de residus industrials. Aquestes dades fan
veure l’envergadura del projecte. Als paràgrafs 3 i 6 es fan servir molts condicionals, “que
podria ser nociu per la salut”... i està demostrar científicament que hi ha hagut increments per
sobre les estadístiques en malalties. Per exemple, l’antiga central tèrmica, que era menys
contaminant, va propiciar l’increment per sobre la mitjana de malalties, va ser condemnada
com a primer delicte mediambiental d’Espanya, i personalment creuen que aquest és un camí
que no cal tornar a seguir. Seguidament enumera efectes de la salut de les partícules que
se’n desprendrien, com ara malalties respiratòries cròniques i cerebrovasculars, cremades a
la pell, asma, etc, En el paràgraf 4 i 5 es parla de la normativa europea, i la Unió Europea no
considera la incineració com una valorització energètica, sinó com un tractament de final de
canonada, és a dir, com una disposició, com un abocador. Per exemple, amb el Porta a Porta,
que ha sigut un gran avanç per la comarca, hem aconseguit reduir un 40% els residus a
dipòsits, i el que s’ha de fer és que les empreses reciclin tot el que es pugui, i així potser no hi
hauran 330 mil tones a cremar, i afegeix que aquest tema s’ha portar amb secretisme i és
difícil de creure que ningú n’hagi sabut res. Quan l’alcalde de Cercs va explicar que havia
acompanyat el promotor a la Generalitat, vol dir que la Generalitat en tenia coneixement,
encara que no fos amb un registre d’entrada. Recorda que l’Associació de Cases Rurals de
l’Alt Berguedà que estan en contra del projecte, i són els que coneixen millor el territori, entre
altres associacions. Per últim, demana incloure la moratòria a la moció per votar-hi a favor.

ACTA DEL PLE

QUART. Traslladar els acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Consell
Comarcal del Berguedà, a l’Ajuntament de Cercs i a la Plataforma anti-incineradora de
Cercs.

El Sr. Santi Felius explica que l’equip creu que falta informació més concreta, i és una crítica
a la falta d’informació general, i s’exigeix que es doni informació del projecte. Els riscs que
heu exposat son suposats, segurament verídics, però no quantificables encara, ja que no hi
ha informació específica del projecte.
El Sr. Lluís Vall afegeix que la moció és una declaració d’intencions perquè aquest projecte
atempta contra el model de comarca verda al que es vol anar. A més, el grup promotor, no és
l’empresa a la que feu referència. Aquest document que menciones és un estudi que ha fet
l’empresa i que posa a disposició, però no és del projecte de Cercs en concret, i per això no
volem publicar dades que no son d’aquest projecte en concret. Presentem una moció en la
que ens posicionem a favor del model de comarca verda.
El Sr. Albert Xoy explica que ell no ha mencionat percentatges d’exposició de dioxines, i
qüestiona a l’equip de govern.

Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0
A favor

ALBERT XOY SERRA
ANNA FERRER COMA
DAVID SABORIDO GONZÁLEZ
JOSEP CAMPS CALVERAS
LLUÍS VALL CARRILLO
Lurdes Roset Gamisans
MIQUEL SERRA PEÑA
SANTI FELIUS MUÑOZ
TERESA TERRICABRES POUS
YASMINA SERRI CAMPRUBI

En contra

---

Abstencions

---

Absents

---

Per sorpresa, i sense la prèvia informació, el govern de Cercs va anunciar el dia 1 d’octubre,
que l’empresa EmSpain Waste&Treatment posarà en marxa l’antiga central tèrmica de Cercs
per cremar residus industrials. Tirar endavant aquest projecte comportaria afegir més
emissions i impactes ambientals al medi i a la salut de les persones que viuen a la comarca. A
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Expedient 1609/2019. Moció contra la incineradora de residus situada a l’antiga central
termica de cercs – Grup Municipal ERC
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El Sr. Albert Xoy insisteix en presentar la moratòria a la Generalitat si s’està en contra de la
incineradora ja que atempta contra el model de comarca verda, que és el que pot aturar el
projecte, sinó, és només una declaració d’intencions. Afirma que hi ha manca d’informació
sobre el projecte, i per això l’ajuntament s’ha de posicionar totalment en contra, ja que si el
projecte tira endavant tindrà una repercussió negativa en el turisme, l’ocupació, la
restauració...

ACTA DEL PLE

El Sr. Santi Felius respon que un projecte d’aquesta envergadura necessita xifres i no
suposicions, que son verídiques segurament, i que es necessiten xifres quantificables del
projecte en concret. I afirma que l’equip de govern està en contra.

El Sr. Albert Xoy, demana si el punt tercer, la moratòria a la Generalitat, hi votaran a favor. I
que si només es votarà en contra el punt de l’adhesió a la plataforma, aquest es pot retirar de
la moció.
La Sra. Teresa Terricabres explica que si es retira aquest punt, l’equip de govern votarà a
favor de la moció.

B) ACTIVITAT DE CONTROL
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La Sra. Teresa Terricabres proposa poder votar els acords de la moció punt per punt, ja que
l’adhesió a la plataforma sigui una decisió de tota una institució, sinó que hauria de ser una
decisió individual.

ACTA DEL PLE

més suposa un sabotatge contra la situació d'emergència climàtica actual.
Aquest projecte contradiu la normativa europea en matèria de residus (2018/851/CE), que
estableix que la recuperació de matèria dels residus és prioritària, per davant de la
“recuperació energètica” i planteja un canvi en la prioritat de la gestió pública de residus. La
valorització energètica no es pot considerar ni comptabilitzar com a valorització dels residus i
no és la via correcta en la gestió de residus, on s’hauria de prioritzar per sobre de tot la
reducció en origen.
La crema de 1000 tones de residus diaris comportaria un evident risc per la salut de les
persones i també el medi. No hi ha cap filtre que retingui les micropartícules i els
contaminants que genera la combustió, com dioxines i furans, Compostos Orgànics
Persistents (COP), metalls pesants, ftalats, gasos d’efecte hivernacle, gasos àcids, partícules
superfines, etc. De fet amb aquest model de producció d’energia es generen el doble
d’emissions de CO2 que cremant carbó, a més de les altres emissions tòxiques. Totes
aquestes substàncies contaminants, tal i com demostren els estudis científics, un cop
alliberades al medi, es bioacumulen i s’incorporen als organismes vius, les plantes, animals i
persones, provocant greus malalties.
Aquesta macro-instal·lació de crema de residus industrials va contra el projecte de comarca
verda, pel qual molts berguedans i berguedanes estan treballant. També va contra el turisme
de qualitat de muntanya, la producció d’aliments ecològics, el repoblament de la comarca,
entre d’altres, i marca un punt de no-retorn després de la feina feta per part de la població i
les entitats del Berguedà. L'afectació sobre la qualitat de vida vida dels berguedans i
berguedanes serà molt negativa, i comportarà la destrucció de llocs de treball, especialment
en sector turisme, i un efecte amplificador en el despoblament que ja pateix el Berguedà,
entre altres conseqüències econòmiques.
Diverses entitats locals i comarcals, i veïnes i veïns de Cercs i de la resta de la comarca han
creat la Plataforma anti-incineradora de Cercs per reclamar que no es tiri endavant aquest
projecte, per tal de protegir el territori i la gent que hi viu.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Repúblicana de Gironella proposa al
Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents
ACORDS
PRIMER.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Gironella a la incineradora de residus
industrials que es vol situar a l’antiga central tèrmica de Cercs.
SEGON.- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat una moratòria en les
autoritzacions de les plantes de nova creació, un pla de tancament de les incineradores
actuals, i l'aprovació d'una llei catalana de Residu Zero.
TERCER.- Traslladar els acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Consell
Comarcal del Berguedà, a l’Ajuntament de Cercs, i a la Plataforma anti-incineradora de
Cercs.

Donar compte dels decrets d'Alcaldia
Es dona compte dels Decrets d'Alcaldia del 2019/256 al 2019/282

C) PRECS I PREGUNTES

El Sr. Albert Xoy pregunta per la memòria de la despesa de Festa Major.

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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El Sr. Lluís Vall respon que està pendent, i els proveïdors encara estan pendents de cobrar
per la situació de comptabilitat. S’ha incorporat una persona dos dies a la setmana en aquest
departament, i tant bon punt tinguem la informació la farem arribar.

