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ACTA DE PLE DE 5 DE JUNY DE 2012
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
Martí Santamaria Masforroll
Sílvia Giner Joaquin
Mònica Flores Morales
Casimir Moneny Sánchez
Aleyois Guerrero Sánchez
Joan Pujols Calveras
Excusen l’assistència:
Josep M. Castellà Antich
M. Àngels Sallés Perarnau
Joan Torra Sellarés

tractant-se seguidament el següent ordre del dia:
01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ANTERIORS.
02.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
03.- DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚM. 54/2012, D’APROVACIÓ
DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2011.
04.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DEL PLA DE MILLORA
URBANA PER A LA REGULACIÓ PAISATGÍSTICA DE LES EDIFICACIONS
DE LA FAÇANA DEL RIU LLOBREGAT.
05.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DENOMINACIÓ PLAÇA DE LA VINYA.
06.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012-2015.
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07.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA GENERAL DE
SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA.
08.- 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 2012/2013.
09.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A INSTAR EL GOVERN ESPANYOL I
LA GENERALITAT DE CATALUNYA A GARANTIR EL FINANÇAMENT
DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS.
10.- MOCIÓ PEL MANTENIMENT DE TOTS ELS SERVEIS JUDICIALS AL
PARTIT JUDICIAL DE BERGA.
11.- MOCIÓ PER RECLAMAR QUE L’ESTAT ESPANYOL FACI EFECTIVA LA
TRANSFERÈNCIA DEL 0,7% DELS FONS PROVINENTS DE
L’IRPF
DESTINATS A PROGRAMES DE COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT SOCIALS.
12.- PRECS I PREGUNTES.

01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ANTERIORS.
Es procedeix a la votació de l’Acta del Ple Ordinari de data 10 d’abril de 2012 i
de l’Acta del Ple Extraordinari urgent de data 11 de maig de 2012, 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 32/2012 fins el número
59/2012.

03.- DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚM. 54/2012, D’APROVACIÓ
DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2011.
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 54/2012, d’aprovació de la
liquidació del pressupost general de 2011.
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04.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DEL PLA DE MILLORA
URBANA PER A LA REGULACIÓ PAISATGÍSTICA DE LES EDIFICACIONS
DE LA FAÇANA DEL RIU LLOBREGAT.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 7 de febrer de 2012 va
aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana per a la regulació paisatgística de
les edificacions de la façana del riu Llobregat.
Atès que s’ha procedit a la seva informació pública mitjançant publicacions als
diaris oficials i en diari de la premsa periòdica i s’ha procedit a sol.licitar els
informes als organismes sectorials afectats.
Atès que s’ha citat personalment el tràmit d’informació pública als propietaris
dels terrenys compresos en aquest plaVist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar provisionalment el Pla de Millora Urbana per a la regulació
paisatgística de les edificacions de la façana del riu Llobregat.
2n.- Remetre tot l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva
aprovació definitiva.
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:
S’APROVA PER UNANIMITAT

05.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DENOMINACIÓ PLAÇA DE LA VINYA.
Atès que és procedent l’aprovació de la denominació de la via pública de nova
construcció ubicada a Cal Bassacs, amb el nom de “PLAÇA DE LA VINYA”.
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció número 10/2012.
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Atès que la procedència i oportunitat de denominar “PLAÇA DE LA VINYA” a la
via pública ubicada a Cal Bassacs és que aquest indret se’l coneix com a
“Vinya de Cal Feliu”.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar la denominació “PLAÇA DE LA VINYA” de la via de nova creació
ubicada a Cal Bassacs amb la numeració que consta en el plànol de
l’expedient.
2n.- Notificar a les Administracions Públiques interessades i a les Entitats,
Empreses, Organismes i interessats que puguin resultar afectats.
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:
S’APROVA PER UNANIMITAT

06.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012-2015
Vist el Pla Local de Joventut 2012-2015 elaborat per la Regidoria de Joventut,
el qual té com a objectiu acabar de definir l’escenari juvenil del poble i posar les
bases per a establir unes relacions més fluides entre actors i així treballar
conjuntament per a suplantar les mancances existents.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar el Pla Local de Joventut del Municipi de Gironella, 2012-2015 i que
consta a l’expedient.
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.
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El Sr. Martí Santamaria informa que aquest pla ha estat elaborat des del
setembre. Hi ha hagut dues fases, una de diagnosi on s’ha treballat amb les
entitats juvenils, tècnic local de joventut. La segona, la fase de disseny on una
persona l’ha redactat i on es recull totes les actuacions i objectius
(equipaments, activitats).
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 L’ORDENANÇA GENERAL DE
SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA.
Vista l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Gironella.
Vist l’informe de Secretaria – Intervenció núm. 09/2012.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.Aprovar inicialment l’Ordenança General de subvencions de
l’Ajuntament de Gironella, el text íntegre de la qual figura com a annex de a
l’expedient.
Segon.- Sotmetre l’aprovació de l’esmentada Ordenança a informació pública
per un termini de trenta dies, a l’efecte de reclamacions i suggeriments,
mitjançant la inserció del corresponent Edicte en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat, en el Tauler d’Anuncis d’aquesta
Corporació i en la pàgina web, transcorregut el qual sense haver-se presentat
cap reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovat definitivament sense
necessitat de nou acord.
Tercer.- Aprovat definitivament l’esmentada Ordenança, es publicarà
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigència l’endemà
de la seva publicació.
Així mateix, es publicarà en el tauler d’anuncis de la Corporació i s’inserirà el
corresponent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat, anunciant la referència
del Butlletí Oficial de la Província en el qual s’hagi publicat íntegrament el text i
a la pàgina web de l’Ajuntament.
Quart.- 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 decidirà en superior criteri.
La Sra. Sílvia Giner explica que aquesta ordenança respon a la Llei General de
subvencions i regula l’atorgació de les subvencions. Són les bases generals i a
partir d’aquí es creen les bases específiques i la convocatòria específica en
funció de cada any. Va dirigida a entitats que constin en el registre municipal
d’Entitats i recull el règim de competència competitiva (mateixa activitat,
mateixos criteris i es donarà la subvenció a qui tingui més punts). Es prohibeix
totalment l’adjudicació directa, i com a resposta a peticions de moltes entitats,
es publicaran les quantitats atorgades a cada entitat. Per fer efectiu l’import, cal
la justificació prèvia.
El Sr. Casimir Moneny informa que votaran en contra ja que creuen que no hi
ha hagut cap consens entre els diferents grups municipals ni amb les Entitats.
Es veurà si hi ha al·legacions.
Diu la Sra. Sílvia Giner que amb la confecció d’aquesta ordenança no hi ha
gaire marge de maniobra, ja que regula el que estableix la Llei.
El Sr. Joan Pujols demana que es revisin les factures que porten les entitats, i
si cal, retallar les subvencions.
La Sra. Sílvia Giner informa que l’ordenança regula com a màxim un import
equivalent al 50% del pressupost.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
6 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U.
2 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.

08.- 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 2012/2013.
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 2012/2013.
Vistos els estudis econòmics realitzats així com la memòria d’alcaldia.
Vist l’informe 08/2012 de Secretaria-Intervenció.
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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.
El Sr. David Font proposa només aprovar l’ordenança de Llar d’Infants i deixar
pendent d’aprovació la d’Art i Disseny, ja que s’està en converses amb el
Departament d’Ensenyament, i atesa la possible reducció en la subvenció pel
curs 2012-2013 que pot implicar una reestructuració en el servei, no es tenen
les suficients dades per determinar els imports.
08.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL, CURS 2012/2013.
Vist l’expedient incoat per l’ordenança fiscal de la Llar d’Infants Municipal que
ha de regir el curs 2012/2013.
Vistos els estudis econòmics realitzats així com la memòria d’alcaldia.
Vist l’informe 08/2012 de Secretaria-Intervenció.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar inicialment l’ordenança fiscal de la Llar d’Infants Municipal.
2n.- Exposar al públic l’ordenança esmentada 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 l’ordenança s’entendrà definitivament aprovada i es
publicarà el text íntegre de les modificacions als efectes de la seva entrada en
vigor l’endemà de la seva publicació.
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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, envers la Llar d’Infants que s’han incrementat
les quotes mensuals d’escolaritat (95 €). Aquest increment és degut a la
reducció de la subvenció per part de la Generalitat. També s’ha incrementat el
servei de menjador (4,80 €). Per altra banda s’introdueixen bonificacions a les
famílies que tenen mes d’un fill a la llar d’infants.
Diu el Sr. David Font que amb aquestes bonificacions es millora la cobertura
del servei (61%) i es redueix el dèficit.
El Sr. Casimir Moneny diu que, malgrat la cobertura del 61%, s’hauria
d’equilibrar més aquest servei. Diu que no pot ser que l’Ajuntament hagi
d’assumir un 39%. Considera que s’ha de fer un estudi més equitatiu. I mentre
no es faci aquest, el seu grup votarà en contra.
El Sr. Joan Pujols creu que amb aquests números del que es vol presumir és
de tenir la llar d’infants més barata de la comarca. Considera que si s’augmenta
una mica més les quotes, la diferència baixa, i es cobririen més les despeses.
El Sr. Casimir Moneny, envers l’estudi econòmic, opina que hi ha una sèrie de
despeses que no s’han comptat bé i que si no s’equilibren, es votarà en contra.
El Sr. David Font, fent història diu que al 2006, el grau de cobertura no arribava
al 50% i que any a any s’han anat equilibrant aquestes despeses. Per altra
banda també s’han aplicat mesures per reduir costos, com reducció de jornada.
I les despeses són les reals. No obstant això, per l’any vinent es disposarà d’un
nou programa que detallarà el cost real de cada infant. I es podrà observar que
arreu de Catalunya el cost oscil.la entre els 4.800-5.000 €, cost que no difereix
del cost que es té a Gironella. Mica en mica s’intenta equiparar els costos a 1/3,
1/3 i 1/3. Avui en dia encara no s’hi arriba però poc a poc es vol equiparar a les
llars d’infants de la comarca i de fora la comarca.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
6 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U.
2 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.
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09.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A INSTAR EL GOVERN ESPANYOL I
LA GENERALITAT DE CATALUNYA A GARANTIR EL FINANÇAMENT
DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
L’educació en la primera infància ha despertat en els darrers anys un
interès creixent que ha portat al convenciment col·lectiu que les llars
d’infants, des d’una perspectiva educativa i social, era el millor model que
aquest país podia haver adoptat. Des d’aquesta perspectiva, l’escola bressol
ha estat qualificada com a espai educatiu, ample i flexible, que permet
atendre adequadament tant els interessos dels infants com els de les famílies i
de la comunitat.
Els ajuntaments han estat una institució clau en el desenvolupament
de polítiques educatives de proximitat, de manera especial, en l’àmbit dels
serveis educatius a la petita infància i a les seves famílies.
En aquest context, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei
5/2004, originada arran d’una iniciativa legislativa popular, de creació de
30.000 noves places de llars d’infants de titularitat pública, amb la intenció
de fer un primer pas cap a una oferta pública ajustada a la demanda
real. Aquest servei educatiu és, doncs, el producte d’un pacte legislatiu,
reclamat per la societat, amb el que es fa front a diverses necessitats
prioritàries: educatives, de conciliació laboral, d’inclusió i vertebració social,
d’equilibri territorial del país...
El Departament d’Educació va elaborar posteriorment el Mapa de 0-3, tenint
en compte la complexitat i les característiques de cada municipi, i va
establir les fórmules de finançament per als ajuntaments per tal de facilitar
la creació i el manteniment de les places previstes a la Llei. Així, es va
considerar que el finançament local era essencial per garantir que els
ajuntaments poguessin desenvolupar eficaçment la seva gestió, i
s’incrementà, a partir del curs 2005-06, els 1.100 € d’aleshores fins als 1.800
€ anuals per contribuir a les despeses de funcionament de les llars.
L’any 2009 la Llei d’Educació de Catalunya va regular l’àmbit competencial,
tot establint respecte els convenis amb els ens locals per a l’educació infantil,
que “restin garantides les condicions bàsiques de qualitat que
garanteixin la prestació d’aquest servei públic”, afegint que aquests convenis
“han de prendre com a referent els criteris aplicats als centres anàlegs
de titularitat de la Generalitat”.
En l’actual conjuntura econòmica i social en la que ens trobem, i fruit també
de la reducció dels fons de l’Estat destinats a la primera infància, el Govern
ha anunciat una disminució significativa de la seva aportació amb una quantia
que dificulta la viabilitat financera de bona part de les llars d’infants
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municipals del país. Tot i ser conscients de la situació econòmica i financera
de la Generalitat, creiem que cal prioritzar el manteniment de les llars
d’infants perquè els ajuntaments han de continuar disposant dels recursos
que els permetin exercir les polítiques educatives a la primera infància, amb
l’objectiu de contribuir a la millora social i al foment de la convivència.
Per això l ’ A j u n t a m e n t
de
Gironella,
d’acord
amb
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de
Municipis de Catalunya
PROPOSA:
1. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya els recursos
necessaris, suficients i correctes, d’acord amb la Llei d’Educació de
Catalunya, per a mantenir les actuals escoles bressol municipals
creades per acord parlamentari i, així, fer front a les necessitats
educatives de les nostres ciutats i pobles en benefici de les famílies i del
benestar social de la ciutadania.
2. Instar el Govern de la Generalitat a què doti fins a 1.600 € la bestreta de
1.300 € anunciada per la conselleria d’Ensenyament per al curs 2011-12, i a
mantenir l’esmentat import per als cursos següents.
3. Traslladar al Govern de la Generalitat la voluntat de les entitats
municipalistes de fer sostenible la provisió pública de serveis educatius
d’infància mentre s’estableixi un marc
estable de col·laboració i
coresponsabilitat entre les administracions educatives.
4. Instar al Departament d’Ensenyament a trobar mesures necessàries que
permetin la sostenibilitat i l’optimització del model d’Escoles Bressol.
5. Reclamar al Govern de l’Estat la dotació dels fons necessaris destinats a la
sostenibilitat dels serveis de la primera infància.
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri.
El Sr. David Font diu que l’objectiu de la moció és recuperar l’import de 1.600 €
per garantir la sostenibilitat de les llars d’infants.
Com a resposta a la pregunta del Sr. Casimir Moneny envers l’import de la
subvenció, el Sr. David Font diu que es preveu per al curs 2011-2012 un import
de 1.300 € i per al curs 2012-2013 de 1.000 €.
Atès que això només és de paraula, el Sr. Casimir Moneny diu que la
Generalitat actua de manera irresponsable.
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Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT

10.- MOCIÓ PEL MANTENIMENT DE TOTS ELS SERVEIS JUDICIALS AL
PARTIT JUDICIAL DE BERGA
Atesa l’existència de l’estudi “sobre principios y criterios básicos para una
nueva demarcación judicial”.
Atesa la voluntat del ple del Consejo General del Poder Judicial de reducció del
número de partits judicials, fet que podria implicar la desaparició del partit
judicial de Berga i dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció d’aquesta ciutat.
Atesa l’afectació que tal decisió implicaria a nivell de llocs de treball i de
dificultat i igualtat en l’accés a la justícia per a tots els berguedans i
berguedanes.
Atès que la desaparició del partit judicial de Berga suposaria un pas enrera
respecte el pretès reequilibri territorial de les comarques de muntanya i
d’interior.
Atès que la distància de moltes de les poblacions situades a la comarca fins a
Manresa és molt gran, es transcorre per vies de comunicació viària de segon i
tercer ordre i el transport públic és totalment insuficient, la supressió del partit
judicial de Berga suposaria per als ciutadans del Berguedà una dificultat
afegida contrària al principi d’igualtat.
Atès que la proposta sobre demarcació i planta judicial correspon a la
Generalitat de Catalunya d’acord amb l’article 35.2 de la Llei Orgànica del
Poder Judicial i l’article 107.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que
aquella s’ha de realitzar per una llei aprovada per les Corts Generals.
Atès que el Consell de Ministres va aprovar la creació d’una comissió
institucional perquè elaborés una proposta de text articulat de la Llei orgànica
del poder judicial i de la Llei de demarcació i planta judicial.
Atesa la construcció i posada en funcionament, fa pocs mesos, dels nous jutjats
de Berga.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Rebutjar qualsevulla decisió que impliqui la supressió del partit judicial
de Berga i llurs jutjats.
Segon.- Sol·licitar que en qualsevulla proposta de nova demarcació i planta
judicial es contempli l’existència del partit judicial de Berga i llurs jutjats.
Tercer.- Comunicar el present acord al President de la Generalitat de
Catalunya, al President del Govern Espanyol, a la Presidenta del Parlament de
Catalunya, al President del Congrés de Diputats, a la Conselleria de Justícia de
la Generalitat de Catalunya, a tots els grups parlamentaris, al Ministeri de
Justícia, als delegats de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona a Berga i a
la representant dels Procuradors de Berga.
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.- MOCIÓ PER RECLAMAR QUE L’ESTAT ESPANYOL FACI EFECTIVA LA
TRANSFERÈNCIA DEL 0,7% DELS FONS PROVINENTS DE
L’IRPF
DESTINATS A PROGRAMES DE COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT SOCIALS
Atès què l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la
competència exclusiva en matèria d’acollida i integració de persones
immigrades, joventut, polítiques de gènere, serveis socials, voluntariat, menors
i promoció de les famílies en el seu article 114.2: “correspon a la Generalitat,
en matèries de competència exclusiva, l’especificació dels objectius als quals
es destinen les subvencions estatals i comunitàries europees territorialitzables,
i també la regulació de les condicions d’atorgament i la gestió, incloent-hi la
tramitació i la concessió.
Atès que el Govern de l’Estat no ha acatat la Sentència del Tribunal
Constitucional 178/2011, del 8 de novembre de 2011, en relació a les bases
reguladores per a la concessió de subvencions sotmeses al règim general de
subvencions de l’àrea de serveis socials, famílies i discapacitat, i la Sentència
del Tribunal Suprem relativa al recurs 6507/2009, del 16 de desembre de 2011,
amb relació a les bases i a la convocatòria de subvencions per a la realització
de cooperació i voluntariat social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7%
de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
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Atès que ambdues sentències recents del TC i del TS, confirmen la doctrina del
Tribunal Constitucional que es va fixar en la sentència 13/1992, en què
s’estableix que l’Estat pot destinar fons a subvencions en matèries de
competència exclusiva de les comunitats autònomes, especificant-ne la
destinació i regulant les seves condicions essencials d’atorgament, fins on ho
permet una competència genèrica, bàsica o de coordinació, però sempre ha de
deixar marge a les comunitats per concretar amb major detall l’afectació o el
destí, i, al menys, per desenvolupar i complementar la regulació de les
condicions d’atorgament de les ajudes i la seva tramitació.
Atès que, en el Ple del Congrés dels Diputats del passat 21 de febrer, es va
votar en contra de la transferència a la Generalitat de la recaptació que es
realitza a Catalunya de l’IRPF destinat a finalitats socials.
Per tot això, sol·licitem l’aprovació dels següents
ACORDS
PRIMER.- Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya en la
consecució de la reivindicació històrica d’assolir el traspàs dels fons provinents
de l’assignació tributària a fins socials de les declaracions de la renda de les
persones físiques que corresponen a Catalunya.
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi al
Govern de l’Estat a acatar la Sentència del Tribunal constitucional 178/2011 del
8 de novembre de 2011 i la Sentència del Tribunal Suprem relativa al recurs
6507/2009 del 16 de desembre de 2011.
TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi al
Govern de l’Estat a que traslladi el contingut de les esmentades sentències a la
convocatòria de la declaració de la renda del 2012, perquè la Generalitat reguli,
tramiti, resolgui i liquidi les subvencions derivades del 0,7% de l’impost sobre la
renda de les persones físiques.
QUART.- Donar suport a totes les accions legals que el Govern de la
Generalitat de Catalunya consideri necessàries en el supòsit que el Govern de
l’Estat es negui a complir les sentències del Tribunal Constitucional i Tribunal
Suprem, en referència a aquest tema i detallades anteriorment.
CINQUÈ.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya,
a la Presidenta del Parlament de Catalunya i a tots els Grups parlamentaris del
Parlament, així com al del Govern de l’Estat espanyol i als membres de la
Taula del Tercer Sector a través de la seva presidenta.
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri.
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Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT

12.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Casimir Moneny exposa els següents precs i preguntes:
a) C/Olvan Alt, 52-54. Demana com està el tema de la llum.
El Sr. David Font diu que segueix el comptador d’obres amb llum.
Demana el Sr. Casimir Moneny si no hi ha la possibilitat de que es talli el llum.
Li diu el Sr. David Font que hi ha un avís de tall per impagament.
Demana el Sr. Casimir Moneny que en cas de que hi hagés un problema greu
envers la connexió, si l’Ajuntament se’n faria responsable.
Li diu el Sr. David Font que el tema elèctric és de responsabilitat de FECSA.
Considera el Sr. Casimir Moneny que, atès que l’Ajuntament ha concedit un
permís d’ocupació amb un comptador d’obres, l’Ajuntament es faria
responsable si hi hagués un problema greu.
Li diu el Sr. David Font que ho consultarà legalment i li contestarà en el proper
Ple.
Diu el Sr. Casimir Moneny que en aquest cas el seu grup exigeix una solució
immediata i demana quina és la regidoria responsable de les vivendes que no
compleixen les condicions adequades d’ocupació.
Li diu el Sr. David Font que ell mateix.
Diu el Sr. Casimir Moneny que, atès que a Cal Bassacs, Viladomiu i Gironella hi
ha diferents vivendes que no reuneixen les condicions d’ocupació, li agradaria
que els Serveis Tècnics fecin un informe de totes aquelles vivendes que, estant
ocupades per gent, no reuneixen les condicions adequades.
Li demana el Sr. David Font que sigui més concret i detalli casos.
Li diu el Sr. Casimir Moneny que ja li detallarà totes les vivendes de Gironella,
Cal Bassacs i Viladomiu que no compleixen aquestes condicions.
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b) Piscina: Demana el Sr. Casimir Moneny si s’ha fet cap més actuació amb les
pèrdues d’aigua.
Li diu el Sr. David Font que s’han fet actuacions necessàries a la fuita que es
va detectar a la piscina mitjana.
Demana el Sr. Casimir Moneny quin cost van tenir les obres.
Li diu el Sr. David Font que entre 6.000 – 7.000 €.
c) Resclosa del Riu: Demana el Sr. Casimir Moneny si es faran actuacions
immediates per arreglar la resclosa.
Li diu el Sr. David Font que demà hi ha reunió amb els tècnics de l’ACA i també
s’ha anat a Govern Local per demanar suport econòmic. I la voluntat de l’Equip
de Govern és arreglar-la tant aviat com sigui possible.
El Sr. Casimir Moneny pregunta si hi ha cap informe dels Serveis Tècnics de
com es fa ver la neteja. Diu que si no va errat, hi havia graves de contenció de
la resclosa i la neteja no es va fer en condicions i per això la riuada s’ha endut
la resclosa.
Li diu el Sr. David Font que revisarà si hi ha aquest informe.
d) Liquidació del pressupost. El Sr. Casimir Moneny veu que el romanent de
tresoreria és alt i demana el perquè i si hi ha diferències amb l’any anterior.
Li diu el Sr. David Font que és lleugerament superior al de l’any 2010 i que en
la Comissió de Comptes s’explicarà.
e) Tennis: Diu el Sr. Casimir Moneny que el Club de Tennis aquest estiu
organitza un casal d’estiu per a nens de 4 a 14 anys. Personalment va deixar
uns fulls d’informació a les Oficines Municipals i han desaparegut. Va parlar
amb la regidora del tema del casal. Sembla que els fulls podrien estar en el
despatx de l’Alcalde.
Diu el Sr. David Font que això és correcte. Informa que amb la reunió aquest
tema dels fulls no es va tractar i que vostè va dir a un funcionari que la regidora
ja ho sabia, cosa que no és veritat. Fruit d’això i tenint en compte que
l’Ajuntament no és el punt de distribució ni recollida dels casals que organitzen
les Entitats de Gironella, es van retirar els fulls.
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Diu el Sr. Casimir Moneny que les altres Entitats que organtizen casals d’estiu
són entitats privades, no com la del tennis. I respecte d’algunes, que
l’Ajuntament no recull les fitxes del futbol sala ?
Li contesta el Sr. David Font que sí, quan el torneig l’organitza l’Ajuntament.
Diu el Sr. Casimir Moneny que l’organitza el Club de Futbol recolzat per
l’Ajuntament.
Li nega aquesta afirmació i el Sr. Casimir Moneny diu que actua malament amb
aquesta discussió vers el Club de Tennis, ja que és una entitat local sense
ànim de lucre. Demana que, malgrat cometre l’error de no dir-ho a la regidora,
que els fulls es distribueixin.
Li diu el Sr. David Font que no.
I no havent-hi més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió
a les 21:46 hores , de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta.

