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ACTA DE PLE DE 26 DE JULIOL 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 LES ACTES DE LA SESSIONS 
ANTERIORS. 

 
02.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
 
03.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 75/11 DE 
DESIGNACIÓ DE TRESORER. 
 
04.- NOMENAMENT, SI S’ESCAU, DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE 
DELIMITACIÓ. 
 
05.- INFORME, SI S’ESCAU, ENVERS LA CREACIÓ DE LA NOVA COMARCA 
DEL LLUÇANÈS. 
 
06.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2012. 
 
07.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LES ORDENANCES FISCALS DE 
LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL I DE L’ESCOLA D’ART I DISSENY 
MUNICIPAL, CURS 2011/2012. 
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08.- MODIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA NÚM. 33. 
 
09.- PROPOSTA DE MOCIÓ DE BERGUEDÀ AMB EL POBLE SAHRAUÍ ALS 
GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA 
SOBRE ELS FETS OCORREGUTS AL SÀHARA OCCIDENTAL. 
 
10.- MOCIÓ EN RELACIÓ AL SERVEI D’URGÈNCIES, CAP DE SETMANA, 
DE GIRONELLA. 
 
11.- PRECS I PREGUNTES.  
 
 
 
 
 
01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LA SESSIONS 
ANTERIORS. 
 
Es procedeix a la votació de l’Acta del Ple de data 11 de juny de 2011 i a l’Acta 
del Ple de data 30 de juny de 2011, a mà alçada, el resultat de la qual és el 
següent: 
 
S’APROVEN PER UNANIMITAT 
 
 
02.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
 
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia del número 35/2011 fins el número 
79/2011. 
 
Diu el Sr. Joan Torra que en els Decrets que aproven factures i propostes i 
manca la relació de les mateixes i si es poden facilitar. 
 
03.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 75/11 DE 
DESIGNACIÓ DE TRESORER. 
 
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia del número 75/2011 de designació de 
Tresorer. 
 
Demana el Sr. Joan Torra que es llegeixi la part dispositiva. 
 
Literalment és com segueix: 
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“PRIMER. Designar, de conformitat amb l’article 2.f) del Reial decret 
1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a 
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, com a 
Regidor Tresorer d’aquest Ajuntament a la Sra. Sílvia Corbera Torrentbó. 

 
SEGON. Rellevar al Regidor Tresorer de l’obligació de prestar fiança, fent 
constar que tots els membres de la Corporació es fan responsables solidaris del 
resultat de la seva gestió. 

 
TERCER. Notificar la present Resolució al designat, que haurà d’acceptar 
expressament aquest nomenament, fent-se càrrec de les seves funcions 
mitjançant la signatura de l’Acta d’Arqueig. 

 
QUART. Comunicar als bancs, Caixa General de Dipòsits i establiments 
anàlegs, el nomenament del Regidor Tresorer després de l’acceptació del seu 
càrrec.”. 
 
 
04.- NOMENAMENT, SI S’ESCAU, DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE 
DELIMITACIÓ. 
 
Vist l’escrit del Departament de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, segons el qual el Govern de la Generalitat ha 
d’impulsar l’elaboració del mapa municipal i comarcal de Catalunya i a aquest 
efecte, inicia l’elaboració del mapa municipal de Gironella i Casserres. 
 
Atès que per a l’inici de l’expedient cal procedir al nomenament de la Comissió 
municipal de delimitació. 
 
Vist l’article 28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Nomenar la Comissió municipal de delimitació de Gironella formada per: 
 

- President: David Font Simon 
- Vocals: Sílvia Corbera Torrentbó 

   Joan Manuel Pla Casas 
- Tècnic: Joan Carles Jabardo Garcia 
- Secretària: Montserrat Morera Camprubí. 

 
2n.- 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. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
05.- INFORME, SI S’ESCAU, ENVERS LA CREACIÓ DE LA NOVA COMARCA 
DEL LLUÇANÈS. 
 
Vist l’escrit de la Direcció General d’Administració Local sol·licitant informe als 
Ajuntaments i Consells Comarcals afectats de la proposta de creació de la nova 
comarca del Lluçanès. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Informar favorablement la creació de la nova comarca del Lluçanès. 
 
2n.- 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. 
 
Demana el Sr. Joan Torra quins són els municipis que la formaran. 
 
Li diu el Sr. David Font que són: Alpens, Lluçà, Olost, Perafita, Prats de 
Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Boi de Lluçanès i Sant Martí d’Albars. 
 
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, SI S’ESCAU, DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2012. 
 
Vist l’escrit del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, sol·licitant l’acord de l’Ajuntament envers les festes locals per a l’any 
2012. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
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1r.- Establir com a festes locals per a l’any 2012 al municipi de Gironella, les 
següents: 
 

- 28 de maig de 2012 – Dilluns 2ª Pasqua. 
- 20 d’agost de 2012 – Dilluns Festa Major. 

 
2n.- 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 el Sr. David Font que en l’escrit del Departament de principis de juliol 
donava com a màxim el 31 de juliol per comunicar les festes locals del 2012. i 
al no poder fer la iniciativa de l’any passat, i preveient de fer-ne una més àmplia 
per poder establir una festa concreta a nivell municipal, s’ha optat per agafar la 
festa anterior, que és la 2a. Pasqua. 
 
Diu el Sr. Joan Torra que el seu grup no podrà donar suport, ja que entén que 
fa molts anys que s’està donant voltes a aquest tema i per tant hi ha hagut 
temps suficient per fer una consulta popular ben feta, donat que l’última vegada 
no va donar els fruits esperats. I ha passat el temps, i una altre vegada, d’una 
manera precipitada s’ha de decidir. Lamenta no haver pogut fer en el seu 
moment la consulta majoritària. 
 
El Sr. Joan Pujols, diu que hi està d’acord, però li hagués agradat fer una 
consulta i trobar una altra data. Creu que el millor dia per als comerços i la 
indústria és l’endemà de la Patum (divendres de Patum). 
 
El Sr. David Font reitera el que va dir a la Comissió Informativa, que hi ha la 
voluntat de posar sobre la taula les diferents alternatives que puguin sortir dels 
grups polítics i de la ciutadania civil per fer una consulta que pugui determinar 
definitivament una segona festa local pel Municipi. 
 
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. 
 
 
07.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LES ORDENANCES FISCALS DE 
LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL I DE L’ESCOLA D’ART I DISSENY 
MUNICIPAL, CURS 2011/2012. 
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Vist l’expedient incoat per les ordenances fiscals de la Llar d’Infants Municipal i 
de l’Escola d’Art i Disseny Municipal que han de regir el curs 2011/2012. 
 
Vistos els estudis econòmics realitzats així com la memòria d’alcaldia. 
 
Vist l’informe 17/2011 de Secretaria-Intervenció. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Aprovar inicialment les ordenances fiscals de la Llar d’Infants Municipal i de 
l’Escola d’Art i Disseny Municipal. 
 
2n.- Exposar al públic les ordenances esmentades per un període de 30 dies al 
B.O.P. i Tauler d’Anuncis, comptadors des de l’endemà de la inserció de 
l’Edicte al B.O.P. als efectes de possibles reclamacions o al·legacions. En cas 
de no produir-se’n les ordenances s’entendran definitivament aprovades i es 
publicaran el text íntegre de les modificacions als efectes de la seva entrada en 
vigor l’endemà de la seva publicació. 
 
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. 
 
La Sra. Mònica Flores explica que, a part de la puja de quota mensual, s’aplica 
el servei de permanència (complementari fora de l’horari escolar) diferenciant 
de 8 a 9, a 8€/mensuals i de 5 a 7 de la tarda, a 15€/mensuals. 
 
El Sr. Joan Torra diu que, en aquest servei, el seu grup discrepa de la manera 
que es fan els números. Entenent que no es porta un control estricte de la 
despesa, la qual cosa fa que es necessitin uns determinats ingressos. I per 
altra banda tenim uns ingressos inferiors dels que ens pertanyen motivats per 
la discrepància de que no es rep la subvenció adequada pel número d’alumnes 
que hi ha. Llavors si hi ha aquestes desviacions tant en ingressos com 
despeses, això fa que sembli que la quota s’ha de pujar. Però el pitjor de tot, és 
que la llar d’infants té un dèficit del 45%. Any darrera any hi ha dèficit i no es 
troba la manera de corregir-lo. Per tant no es pot aprovar la puja, perquè 
encara que vingui emparada amb uns números, la solució passar per fer un 
estudi minuciós del perquè només disposem d’uns determinats ingressos i del 
perquè tenim unes determinades despeses. Si no es fa això bé, tots els 
indicadors que ens serveixen per aplicar preus, són nuls. Per tant, no tenim un 
referent fiable i per tant no podem dir, ni que està bé ni que està malament. El 
que sí que es pot dir, és que no es gestiona bé a nivell econòmic des d’aquest 
Ajuntament.  
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El Sr. Joan Pujols, diu que la puja no és desastrosa ja que no és la més cara de 
la comarca. El que pugui pagar, que pagui, i el que no pot, se l’hauria d’ajudar. 
Respecte a la subvenció qüestiona que com és possible que Gironella (amb els 
infants que hi ha) tingui una subvenció molt més petita que els altres pobles de 
la mateixa categoria. Creu que l’Ajuntament no ha gestionat bé les coses o no 
ha demanat bé les subvencions. 
 
Li diu el Sr. David Font que la subvenció es fa d’acord amb els criteris del 
Departament d’Educació de la Generalitat, i el càlcul es fa en base del nombre 
de nens matriculats. Envers el tema de les ajudes, l’ordenança ja preveu els 
casos en que es poden adreçar a Serveis Socials i tramitar l’ajut en base als 
criteris establerts (menjador – escolarització). Finalment de cara la subvenció 
2011/2012, diu que es repassaran els números i es mirarà que el criteri aplicat 
sigui el correcte, per poder obtenir el màxim de subvenció. 
 
Pel que fa l’ordenança d’Art i Disseny la Sra. Mònica Flores explica que la 
quota queda en 50 €, els monogràfics en 250 € i les quotes mensuals en 95 €. 
 
El Sr. David Font diu que els motius de que hagi minvat el grau de cobertura 
són la reducció en aproximadament 40.000 € de la subvenció del Departametn i 
la substitució llarga d’una baixa per malaltia. 
 
Diu el Sr. Joan Torra que aquesta escola ja té un llarg historial de dèficit que ha 
portat a l’Ajuntament a la situació actual. Semblava que el tema s’havia 
reconduït amb una cobertura del 95-98%, però aquests últims anys es torna a 
desviar negativament, i això no pot passar en aquest serveis atès que no és 
obligatori i la majoria d’alumnes són de fora de Gironella. Per tant l’escola 
s’hauria de cobrir al 100%. Per aquest curs s’està perdent un 13% 
(aproximadament uns 40.000 €) i en temps d’austeritat l’Ajuntament de 
Gironella no s’ho pot permetre. I si han sortit inconvenients, s’haurien d’haver 
pres mesures. Si hi ha més costos aquests haurien de repercutir, a l’igual que 
si hi ha menys ingressos. El que no pot ser és que recaiguin a l’Ajuntament, ja 
que aquest dèficit qui el pagarà realment seran els habitants de Gironella. No 
pot ser que dels impostos de Gironella es beneficiï la gent de fora de Gironella. 
Per tant, aquest servei també necessita un estudi acurat, amb la particularitat 
de que s’ha de fer un estudi detallat de les característiques de l’alumnat. 
 
Diu el Sr. David Font que aquest any ha estat atípic pels motius exposats. Si no 
hagués estat així, s’estaria en la línia de la cobertura del 100%. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
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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 abstenció del membre present del Grup Municipal d’E.R.C. 
 
 
08.- MODIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA NÚM. 33. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 7 de febrer de 2011 va 
aprovar l’ordenança número 33, reguladora de la taxa per a la prestació del 
servei de perruqueria i podologia al Casal de la Gent Gran de Gironella. 
 
Atès que és procedent ampliar la prestació de serveis que es realitzen al Casal 
de la Gent Gran per part de professionals. 
 
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció número 18/2011. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Modificar l’ordenança número 33 reguladora de la taxa per a la prestació 
del servei de perruqueria i podologia al Casal de la Gent Gran de Gironella en 
els seus articles 1 i 6 i annexos que detallen els serveis que es presten. 
 
2n.- Exposar al públic aquest acord per un període de 30 dies mitjançant edicte 
al B.O.P. i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes de que els possibles 
interessats puguin presentar al·legacions. Si passat aquest termini no se’n 
produeix cap, l’aprovació de la modificació serà definitiva, procedint a la 
publicació de les modificacions al B.O.P. per a la seva entrada en vigor 
l’endemà d’aquesta publicació. 
 
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. 
 
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. 
 
 
09.- PROPOSTA DE MOCIÓ DE BERGUEDÀ AMB EL POBLE SAHRAUÍ ALS 
GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA 
SOBRE ELS FETS OCORREGUTS AL SÀHARA OCCIDENTAL 
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Atesa la crueltat exercida per les forces de seguretat i l’exèrcit marroquí al 
desmuntar el Campament no violent Justícia i Dignitat de Gdeim Izik la 
matinada del 8 de novembre de 2010, a 15 km de l’Aaioun, al Sàhara 
Occidental ocupat. 
 
Atesa la brutal repressió que, des de llavors, s’està duent a terme als barris 
sahrauís de l’Aaioun en forma d’ocupacions de vivendes, detencions arbitràries 
a joves, desaparicions forçades i tortures, arrossegant un saldo de més de 20 
morts i milers de ferits entre la població civil sahrauí. 
 
Atesa l’escalada de violència i odi que les forces armades marroquines han 
fomentat entre els colons marroquins, a qui han facilitat armes per agredir a la 
població civil sahrauí, que reclama per la via pacífica no violenta per a 
aconseguir el dret inalienable a l’autodeterminació. 
 
Atès el bloqueig informatiu que el govern de Marroc ha imposat, impossibilitant 
l’entrada de periodistes i observadors dels drets humans, silenciant la veu de 
les persones sahrauís i no sahrauís que es troben als territoris ocupats, i 
mostrant una versió tergiversada dels fets. 
 
Atès que des de 1975 l’ordenament internacional no accepta la colonització de 
cap territori, i molt menys la invasió militar mitjançant l’ús de la força en 
l’administració colonial de territori no autònom, que encara no ha pogut exercir 
el seu dret de lliure determinació.  
 
Atès que des de l’ocupació militar il·lícita de l’exèrcit marroquí el 1975 fins als 
nostres dies, Marroc exerceix el terrorisme d’estat contra tota persona, sahrauí 
o no, que defensi la lluita legítima d’aquest poble. 
 
Atès que el Govern de l’estat espanyol té una actitud passiva davant l’atroç 
intervenció militar marroquina i està sobreposant els interessos econòmics i 
geopolítics al compliment dels drets humans, defugint les responsabilitats com 
a antiga potència administradora sobre els territoris ocupats del Sàhara 
Occidental en vies de descolonització.  
 
Atès que l’estat espanyol ha venut armes al Marroc per més de 35 milions 
d’euros entre el 2009 i el primer semestre de 2010, incomplint la Llei de Control 
del Comerç Exterior de Material de Defensa i de Doble Ús (Llei 53/2007, de 28 
de desembre) i el Codi de Conducta de la Unió Europea.  
 
Atès que manifestem que l’única solució favorable per al poble sahrauí és 
l’aplicació, en tota la seva extensió, del seu dret d’autodeterminació mitjançant 
un referèndum, en les condicions ja expressades en la legalitat internacional. 
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Atès que la Vila de Gironella està agermanada amb la Daira Eyderia als 
campaments de refugiats sahrauís a Tindouf, Algèria. 
 
Per tots aquests motius, Berguedà amb el Poble Sahrauí proposa al Ple 
municipal l’adopció dels següents acords: 
 

1. Condemnar la brutal intervenció militar que estant exercint les forces de 
seguretat i l’exèrcit marroquí sobre la població sahrauí. 

 
2. Denunciar la violació sistemàtica dels drets humans als territoris ocupats 

del Sàhara Occidental per part del Regne de Marroc.  
 

3. Exigir al Regne de Marroc que cessi la censura informativa i el bloqueig 
informatiu que està duent a terme als territoris ocupats del Sàhara 
Occidental sobre els mitjans de comunicació internacional, que viola la 
llibertat de premsa. 

 
4. Exigir al Govern de l’estat espanyol una condemna als atacs violents de 

les forces d’ocupació marroquines sobre la població sahrauí. 
 

5. Demanar al govern de l’estat espanyol que suspengui les vendes 
d’armament autoritzades i encara no executades a Marroc, per valor de 
50 milions d’euros.    

 
6. Instar al Govern de l’estat espanyol a coordinar les accions necessàries 

per a culminar el procés de descolonització del Sàhara Occidental, a 
través de la convocatòria d’un referèndum d’autodeterminació, d’acord 
amb la legalitat internacional i amb les resolucions de les Nacions 
Unides. 

 
7. Expressar la nostra solidaritat amb el poble sahrauí en la seva lluita per 

l’exercici del dret d’autodeterminació que posi fi al procés de 
descolonització i a l’ocupació marroquina. 

 
8. Expressar la nostra solidaritat a totes les persones dels països àrabs 

que s'han unit per reclamar justícia i dignitat, fent front a governs 
corruptes i que violen sistemàticament els DDHH.  

 
9. Traslladar aquest acord a la Presidència del Govern de l’estat espanyol, 

al Ministeri d’Afers Exteriors, al Consolat de Marroc a Barcelona, al 
President del Parlament de Catalunya i a la Delegació del Frente 
POLISARIO a Catalunya.  
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Informa el Sr. David Font que és una moció que ha entrat una entitat de 
Gironella. Des de l’Equip de Govern es volen proposar unes modificacions que 
són: 
 

- 2n. paràgraf. Eliminar la paraula brutal. 
- 1r. acord. Eliminar la paraula brutal. 
- Ens els punts 3-4 canviar el verb “exigir” pel verb “reclamar” 
- En el punt 3 canviar (tema semàntic) “la viola” per “violant”  
- En el punt 9, és traslladar l’acord a la Presidenta del Parlament de 

Catalunya. 
 
Així la proposta és la següent: 
 
Atesa la crueltat exercida per les forces de seguretat i l’exèrcit marroquí al 
desmuntar el Campament no violent Justícia i Dignitat de Gdeim Izik la 
matinada del 8 de novembre de 2010, a 15 km de l’Aaioun, al Sàhara 
Occidental ocupat. 
 
Atesa la repressió que, des de llavors, s’està duent a terme als barris sahrauís 
de l’Aaioun en forma d’ocupacions de vivendes, detencions arbitràries a joves, 
desaparicions forçades i tortures, arrossegant un saldo de més de 20 morts i 
milers de ferits entre la població civil sahrauí. 
 
Atesa l’escalada de violència i odi que les forces armades marroquines han 
fomentat entre els colons marroquins, a qui han facilitat armes per agredir a la 
població civil sahrauí, que reclama per la via pacífica no violenta per a 
aconseguir el dret inalienable a l’autodeterminació. 
 
Atès el bloqueig informatiu que el govern de Marroc ha imposat, impossibilitant 
l’entrada de periodistes i observadors dels drets humans, silenciant la veu de 
les persones sahrauís i no sahrauís que es troben als territoris ocupats, i 
mostrant una versió tergiversada dels fets. 
 
Atès que des de 1975 l’ordenament internacional no accepta la colonització de 
cap territori, i molt menys la invasió militar mitjançant l’ús de la força en 
l’administració colonial de territori no autònom, que encara no ha pogut exercir 
el seu dret de lliure determinació.  
 
Atès que des de l’ocupació militar il·lícita de l’exèrcit marroquí el 1975 fins als 
nostres dies, Marroc exerceix el terrorisme d’estat contra tota persona, sahrauí 
o no, que defensi la lluita legítima d’aquest poble. 
 
Atès que el Govern de l’estat espanyol té una actitud passiva davant l’atroç 
intervenció militar marroquina i està sobreposant els interessos econòmics i  
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geopolítics al compliment dels drets humans, defugint les responsabilitats com 
a antiga potència administradora sobre els territoris ocupats del Sàhara 
Occidental en vies de descolonització.  
 
Atès que l’estat espanyol ha venut armes al Marroc per més de 35 milions 
d’euros entre el 2009 i el primer semestre de 2010, incomplint la Llei de Control 
del Comerç Exterior de Material de Defensa i de Doble Ús (Llei 53/2007, de 28 
de desembre) i el Codi de Conducta de la Unió Europea.  
 
Atès que manifestem que l’única solució favorable per al poble sahrauí és 
l’aplicació, en tota la seva extensió, del seu dret d’autodeterminació mitjançant 
un referèndum, en les condicions ja expressades en la legalitat internacional. 
 
Atès que la Vila de Gironella està agermanada amb la Daira Eyderia als 
campaments de refugiats sahrauís a Tindouf, Algèria. 
 
Per tots aquests motius, Berguedà amb el Poble Sahrauí proposa al Ple 
municipal l’adopció dels següents acords: 
 

1. Condemnar la intervenció militar que estant exercint les forces de 
seguretat i l’exèrcit marroquí sobre la població sahrauí. 

 
2. Denunciar la violació sistemàtica dels drets humans als territoris ocupats 

del Sàhara Occidental per part del Regne de Marroc.  
 

3. Reclamar al Regne de Marroc que cessi la censura informativa i el 
bloqueig informatiu que està duent a terme als territoris ocupats del 
Sàhara Occidental sobre els mitjans de comunicació internacional, 
violant la llibertat de premsa. 

 
4. Reclamar al Govern de l’estat espanyol una condemna als atacs violents 

de les forces d’ocupació marroquines sobre la població sahrauí. 
 

5. Demanar al govern de l’estat espanyol que suspengui les vendes 
d’armament autoritzades i encara no executades a Marroc, per valor de 
50 milions d’euros.    

 
6. Instar al Govern de l’estat espanyol a coordinar les accions necessàries 

per a culminar el procés de descolonització del Sàhara Occidental, a 
través de la convocatòria d’un referèndum d’autodeterminació, d’acord 
amb la legalitat internacional i amb les resolucions de les Nacions 
Unides. 
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7. Expressar la nostra solidaritat amb el poble sahrauí en la seva lluita per 
l’exercici del dret d’autodeterminació que posi fi al procés de 
descolonització i a l’ocupació marroquina. 

 
8. Expressar la nostra solidaritat a totes les persones dels països àrabs 

que s'han unit per reclamar justícia i dignitat, fent front a governs 
corruptes i que violen sistemàticament els DDHH.  

 
9. Traslladar aquest acord a la Presidència del Govern de l’estat espanyol, 

al Ministeri d’Afers Exteriors, al Consolat de Marroc a Barcelona, a la 
Presidenta del Parlament de Catalunya i a la Delegació del Frente 
POLISARIO a Catalunya.  

 
Diu el Sr. Joan Torra que el seu grup sempre s’ha mostrat partidari de que els 
temes no són estrictament locals, potser no és l’Administració Local on s’han 
de resoldre. D’altra banda si és una proposta d’un grup, no sap fins a quin punt 
es pot modificar. Entén que es presenta tal i com és i s’aprova o no s’aprova, 
llevat que s’hagi arribat a un acord amb aquesta Entitat. Finalment no és un 
tema que ens afecta expressament i tinguem que ser decisius, per tant el 
nostre grup s’abstindrà. 
 
Respecte les modificacions, el Sr. David Font diu que no modifiquen, sino que 
matisen. En el fons es diu el mateix.  
 
No hi està d’acord amb aquestes manifestacions el Sr. Joan Torra. 
 
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. 
 
 
Seguidament per part del grup municipal PSC es presenta una moció 
d’urgència. El Sr. Joan Torra argumenta aquesta dient: 
 
La moció es refereix al CAP de Gironella, i en concret, a la modificació dels 
serveis d’urgència del cap de setmana i al servei de trasllat en el sentit de que 
serà un servei molt menor que es tindrà. Però amb el que no s’està d’acord és 
que de referència s’estipuli el CAP de Puig-reig enlloc del CAP de Gironella. Si 
es fa història, quan es van crear els dos CAPS sempre es va dir que el de 
referència seria Gironella. Per tant no té cap lògica que quan no hi hagi metge 
a Gironella, s’hagi de trucar a Puig-reig. Creu que el centre neuràlgic del Baix 
Berguedà és Gironella. 
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Es procedeix a votar la urgència. I aquesta és aprovada per unanimitat. 
 
10.- MOCIÓ EN RELACIÓ AL SERVEI D’URGÈNCIES, CAP DE SETMANA, 
DE GIRONELLA. 
 
FETS: 
 
L’Institut Català de la Salut i el Servei Català de la Salut, a l’ABS Baix Berguedà 
han reestructurant el servei d’urgències de cap de setmana, i com a 
conseqüència aquest servei es localitza al CAP Puig-reig. 
 
La decisió no sembla coherent, tota vegada que al Baix Berguedà el CAP de 
referència és el CAP Gironella, per diverses raons: 
- Nombre de població. – Millors comunicacions amb els municipis que 
conformen l’ABS. – Millor situació geogràfica dins de l’ABS. 
 
Consegüentment, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
acords: 
 
1.- Demanar a l’ICS i al CatSalut tornar a considerar aquesta decisió per a què 
el servei d’urgències de cap de setmana es localitzi al CAP Gironella. 
 
2.- Demanar a l’ICS i al CatSalut que el servei de transport sanitari de cap de 
setmana (les 24 hores) es localitzi també al CAP Gironella. 
 
El Sr. Casimir Moneny, explica que el cap de setmana, a Puig-reig hi ha un 
metge de les 8 del matí a les 8 de la tarda i a Gironella de les 8 del matí a les 2 
de la tarda. S’ha centralitzat el servei a Puig-reig i s’entén que Gironella, per 
població i per a desplaçaments en les urgències ha de ser el centre. Respecte 
a les ambulàncies, hi ha un servei de dia a Gironella (8 matí – 8 tarda). A la nit i 
el cap de setmana és a Puig-reig. Creu que el servei d’ambulàncies hauria 
d’estar les 24 hores a Gironella. 
 
El Sr. Josep M. Castellà, diu que s’està d’acord. Quan van venir a informar 
d’aquest tema, ja es tenia tot lligat i no es va poder dir res. Ja es va manifestar 
que el centre hauria de ser Gironella. També es va protestar per les 
ambulàncies, doncs per no perdre un lloc se’n deixava una a Gironella durant el 
dia i a la nit a Puig-reig. Se’ls va informar de que això no funcionaria perquè les 
ambulàncies són a Berga i els xofers de Gironella i Puig-reig han d’anar a 
buscar l’ambulància a Berga. 
 
Diu el Sr. David Font que el seu grup votarà a favor d’aquesta moció, però seria 
bo analitzar, no només el servei de cap de setmana, sinó analitzar la 
reestructuració que han fet de dilluns a divendres, que també té alguna 
afectació. I es podria intentar demanar que reconsiderin que els dimarts-dijous  
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el CAP tanqui a les 15 hores i intentar, pels mateixos criteris (centralitat, millor 
ubicació, CAP de referència, etc...) demanar també que sigui obert a Gironella. 
 
Li diu el Sr. Casimir Moneny que això no ho concediran ja que Puig-reig ha de 
donar servei dos dies a la tarda i Gironella en dóna 3. Però si es consegueix 
que el cap de setmana hi hagi l’ambulància a Gironella i els metges estiguin 
presents a Gironella, s’haurà aconseguit molt, atesa la manera que van 
plantejar el tema. 
 
Finalment diu que aquesta moció cal presentar-la al Director de l’Àrea Bàsica, a 
l’Institut Català de Salut i al Cat-Salut. 
 
També opina el Sr. David Font que es pot fer arribar a tot el personal de l’àrea 
bàsica tant de Gironella, com de Puig-reig, Casserres i Olvan. 
 
Per últim el Sr. Joan Torra diu que, igual que Berga vetlla per la seva capitalitat, 
Gironella ha d’exigir els seus privilegis, i si Gironella és el CAP de referència, 
cal exigir-ho. 
 
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.  
 
Obra aquest punt el Sr. David Font entregant el desglossament de les àrees de 
treball i de les Comissions Informatives als grups municipals del PSC i ERC. 
 
El Sr. Joan Torra formula aquests precs i preguntes: 
 
1.- Nomenament de Tresorer: Demana de quina manera es visualitza la 
responsabilitat solidària de tots els membres de l’equip de govern a la no 
presentació d’aval per part del tresorer designat. Demana si la resta de regidors 
presentaran aval. 
 
Informa la Secretària que en municipis en que no és obligatòria la plaça de 
Tresorer, es pot nomenar tresorer a un funcionari o a un membre de la 
Corporació. L’Ordre que regula aquest nomenament a un membre de la 
Corporació estableix la rellevació de l’obligació de prestar fiança. Respecte a 
les responsabilitats, tant la llei de Bases com la de Catalunya, les estableix, a 
l’igual que estableix que tots els membres de la Corporació es fan responsables 
solidaris del resultat de la gestió del tresorer. 
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2.- Demana quins són els criteris que es fan servir per les subvencions de 
llibres escolars, doncs s’observen diferències. 
 
Informa el Sr. David Font que es va fer aplicació d’un protocol genèric del 
Consell Comarcal que té en compte diferents conceptes com són la situació 
econòmica-familiar, etc. Un cop aplicats aquests factors surt el % que pertoca 
de subvenció a cada cas concret. Per tant, les famílies s’adrecen a Serveis 
Socials, els quals apliquen el Protocol i en base a aquest, s’atorguen els ajuts. 
El que no es controla des de l’Ajuntament quines són les necessitats de llibres 
ja que ho marquen les diferents escoles. 
 
Demana el Sr. Joan Torra si sempre es dóna el 50%, o és casualitat. També 
sorprèn que hi hagi més ajuts escolars de l’Anunciata que de la Pública. Per 
tant o manca informació, o sembla que no s’apliquen bé els barems. 
 
Li diu el Sr. Josep M. Castellà, que el càlcul del % d’aquestes subvencions es 
calcula de forma automàtica. S’omplen uns formularis, per part de Serveis 
Socials es fa el seguiment de la família, i del barem que dóna al finals, saps el 
% que li pertoca d’ajut. Per tant que ara hi hagi més casos del 50% és 
casualitat. Respecte a les dues escoles, el que s’analitza i valora és la família. 
 
Diu el Sr. David Font, que també cal tenir present el redireccionament que fa 
Inspecció, de les escoles. 
 
Demana el Sr. Joan Torra al regidor que vetlli que aquestes subvencions 
s’apliquin bé i creu que el factor redireccionament no justifica els més alts ajuts 
a l’Anunciata. I tot que no té suficients indicadors de que es fa malament, si que 
en té suficients per dir que a les escoles els hi falta informació per fer arribar a 
les AMPAS. 
 
 
I no havent-hi  més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió 
a les 22:00 hores , de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta.   
 
 
                                                                                     Vist i plau 
La Secretària,                                                               L’Alcalde, 
  
 
 
 
 
 
Montserrat Morera Camprubí.                              David Font Simon. 
 


