1

ACTA DE PLE DE 4 DE DESEMBRE 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
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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
02.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
03.- ADHESIÓ, SI S’ESCAU, A LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA
SOSTENIBILITAT.
04.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL CONSORCI DE
FORMACIÓ I D’INICIATIVES DE CERCS – BERGUEDÀ.
05.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONFORMITAT AL PROJECTE D’
ESTATUTS DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT.
06.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DE
GIRONELLA ENVERS EL MANUAL D’INSTRUCCIONS PER INUNDACIONS.
07.- INICIAR, SI S’ESCAU, L’EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DEL TERME
MUNICIPAL DE GIRONELLA-CASSERRES.
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08.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PGOU DE GIRONELLA, AL SECTOR DE “CAL BLAU”.
09.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PGOU DE GIRONELLA, AL SECTOR SUD-4R RIERA D’OLVAN.
10.- AMPLIACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
11.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT DEL SERVEI
MUNICIPAL D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE DE
GIRONELLA.
12.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS NÚM. 02/2012, ANY 2012.
13.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL PER
A L’EXERCICI ECONÒMIC 2013.
14.- MOCIÓ QUE PRESENTA L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
ENVERS LA DECLARACIÓ DEL MUNICIPI DE GIRONELLA COM A
TERRITORI CATALÀ LLIURE.
15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER
GARANTIR EL DRET A L’HABITATGE.
16.- PRECS I PREGUNTES.

01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
El Sr. David Font diu que a la pàgina 7 on diu “s’incrementa 0,1” ha de dir
“s’incrementa 0,01 €/m3”.
El Sr. Joan Torra diu que a la pàgina 16, segon paràgraf, diu que ha de dir “que
no és la millor manera”. A la pàgina 17 últim paràgraf del punt 9 diu que on diu
“El nostre partit és independentista d’esquerres” ha de dir “En el nostre partit hi
ha independentistes d’esquerres”
Es procedeix a la votació de l’Acta del Ple Ordinari de data 2 d’octubre de 2012,
a mà alçada, el resultat de la qual és el següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT
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02.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia del número 96/2012 fins el número
116/2012.
03.- ADHESIÓ, SI S’ESCAU, A LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA
SOSTENIBILITAT.
Atès que la Diputació de Barcelona ha creat l’ASSOCIACIÓ xarxasost amb la
finalitat de constituir un instrument de cooperació i intercanvi per al
desenvolupament sostenible a les ciutats de les comarques de Barcelona.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Gironella a la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la sostenibilitat.
2n.- Aprovar els estatuts de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat i
que consten a l’expedient.
3r.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Gironella a la Xarxa de
Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat, al Sr. Manel Pla Casas, Regidor
d’Administració General i Seguretat Ciutadana.
4t.- 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
04.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL CONSORCI DE
FORMACIÓ I D’INICIATIVES DE CERCS – BERGUEDÀ.
Com a conseqüència de la proposta rebuda pel Consorci de Formació i
d’Iniciatives de Cercs – Berguedà, s’ha instruït expedient corresponent per a
l’adhesió d’aquest Ajuntament a l’esmentada entitat local de caràcter
associatiu.
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Vist que queda degudament acreditat que es donen els requisits establerts per
l’article 312.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Vist els estatuts vigents del consorci, que foren publicats en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de data 27 de juliol de 2001;
atès que per tal d’adherir-nos al Consorci cal l’aprovació inicial, la submissió a
informació pública i l’aprovació definitiva, tal i com es disposa en l’article 313
del ROAS;
Atès que l’adopció dels acords esmentats és competència del Ple municipal,
requerint-se el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, d’acord amb el què disposa l’article 47.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 114.3.d)
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.
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar inicialment l’adhesió al Consorci de Formació i d’Iniciatives de
Cercs – Berguedà, així com els Estatuts pels quals s’haurà de regir.
Segon. Sotmetre a informació pública durant trenta dies els acords anteriors,
als efectes de presentació d’al·legacions i/o reclamacions, mitjançant la inserció
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial del Província de Barcelona i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la corporació.
Tercer. Nomenar al Sr. David Font Simon com a representant de l’Ajuntament
de Gironella a la Junta General del Consorci de Formació i d’Iniciatives de
Cercs – Berguedà.
Quart. Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Berguedà, als
efectes de l’article 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprovà el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per tal
que en el termini màxim de trenta dies pugui emetre el seu informe.
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Cinquè. Comunicar aquests acords al Consorci de Formació i d’Iniciatives
Cercs – Berguedà amb requeriment que notifiquin a aquest Ajuntament la seva
acceptació de delegació i donin compte del compliment de l’encàrrec realitzat
en acord tercer.
Sisè. Notificar a Diputació de Barcelona i a l’Ajuntament de Cercs aquests
acords per al seu coneixement i a l’efecte corresponent.
Setè. Facultar l'alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin
necessaris per fer efectius els acords precedents, especialment perquè sol·liciti
les autoritzacions administratives que, si escau, siguin preceptives.
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 CONFORMITAT AL PROJECTE
D’ESTATUTS DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT.
Vist que es preveu que al Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs –
Berguedà s’hi adhereixin nous membres i s’ampliïn els seus objectius.
Atès que serà necessari, una vegada adherits els nous membres i definits els
nous objectius, procedir a modificar els estatuts vigents del CFI Cercs –
Berguedà per donar lloc al què es coneixerà com a Agència de
Desenvolupament, es considera oportú donar conformitat a un projecte
d’estatuts que consta redactat, sense perjudici de les corresponents
aprovacions i la tramitació reglamentària, per part de l’òrgan competent del
Consorci i dels ens adherits.
Vista la proposta rebuda pel consorci de Formació i d’iniciatives de Cercs Berguedà
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
ACORDS
Primer. Donar conformitat
Desenvolupament.

al

projecte

d’estatuts

de

l’Agència

de
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Segon. Notificar aquesta resolució al Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs
– Berguedà i encarregar-li la tramitació de l’expedient.
Tercer. 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.
Opina el Sr. Joan Torra que els estatuts són millorables i no sap fins a quin
punt són representatius de totes les forces polítiques i entitats de la comarca.
El Sr. David Font diu que hi ha hagut acord de totes les forces polítiques del
Consell Comarcal i formaran part d’aquest òrgan tots els sindicats que han
volgut formar-hi part.
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, DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DE
GIRONELLA ENVERS EL MANUAL D’INSTRUCCIONS PER INUNDACIONS.
Vist el Pla de Protecció Civil de Gironella que instrumenta el procediment a
seguir en cas d’inundacions, redactat pel tècnic Joaquim Macià Roset.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar inicialment el Pla de Protecció Civil de Gironella envers el manual
d’instruccions per inundacions, i que obra en l’expedient.
2n.- Sotmetre l’aprovació de l’esmentat Reglament a informació pública i
audiència als interessats per un termini de 30 dies a l’efecte de reclamacions i
suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent Edicte en el BOP, DOGC,
en un diari dels de major difusió i en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació;
transcorregut el qual sense haver-se presentat cap reclamació ni suggeriment,
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.
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.

7

Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT
07.- INICIAR, SI S’ESCAU, L’EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DEL TERME
MUNICIPAL DE GIRONELLA-CASSERRES.
Atès que la Direcció General d’Administració Local va impulsar l’elaboració del
mapa municipal i comarcal de Catalunya, i concretament l’elaboració del mapa
municipal entre els municipis de Gironella i Casserres.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 26 de juliol de 2011 va
nomenar la comissió municipal de delimitació de Gironella.
Atès que en data 24 de juliol de 2012 es va signar l’acta de les reunions de les
operacions de delimitació entre els termes municipals de Gironella i Casserres,
en qual acta, ambdós Ajuntaments de mutu acord varen acordar iniciar
l’expedient d’alteració als efectes de que la línia de terme efectiva sigui aquella
coincident amb el límit cadastral existent en la data actual.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Iniciar expedient de delimitació del terme municipal de Gironella amb
Casserres.
2n.- Nomenar com a Comissió que ha de representar a l’Ajuntament de
Gironella en les operacions de delimitació del terme municipal, la mateixa que
el Ple va nomenar en sessió de data 26 de juliol de 2011.
3r.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Casserres i al Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
4t.- Notificar als propietaris de les finques afectades els acords i la data de les
operacions de delimitació, una vegada l’Ajuntament de Casserres hagi nomenat
la seva comissió i hagi estat determinada la data de les operacions de
delimitació.
5è.- 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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Informa el Sr. David Font que amb el municipi de Casserres ja es va signar
l’acta de disconformitat de límit del municipi amb la línia de les actes
històriques, i en la qual els dos municipis ja estan d’acord que la línia de terme
sigui la línia cadastral.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT
08.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PGOU DE GIRONELLA, AL SECTOR DE “CAL BLAU”.
Vista la Modificació Puntual del PGOU de Gironella, al sector de “Cal Blau”,
redactat pels Serveis Tècnics Municipals.
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció núm. 19/2012.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte de modificació del Pla General
d’Ordenació urbana Municipal de Gironella, al Sector de la plaça de Cal Blau,
en els termes que consten en l’expedient.
SEGON. Obrir un període d’informació pública durant quaranta-cinc dies,
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i diari de major difusió. Durant aquest
període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que el vulgui examinar
perquè es presentin les al·legacions que es considerin convenients.
TERCER. Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències
urbanístiques per aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves
determinacions de quals suposin modificació del règim urbanístic vigent. La
durada de la suspensió és de un any. Les àrees afectades per la suspensió són
les assenyalades en el plànol nº 06 de la proposta de modificació i que
comprenen dos àmbits:
-

Franja col.lidant a la BV-4132 des del p.k. 6,850 fins al p.k. 7,050 (marge
esquerre de la carretera), en una amplada promig de 15 m.
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-

Peça de terreny de 808 m2 col.lindant al carrer que porta al P.I. Cal Rafalet,
al vial de connexió amb aquest mateix i que connecta amb la via col·lectora
paral·lela a la C-16, i amb peça de terreny de titularitat municipal, qualificada
de parcs i jardins (PJ).

Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial.
QUART. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes
als Organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, si
s’escau, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una
disposició autoritzi un termini més llarg.
CINQUÉ. Efectuar les consultes que siguin procedents a les Administracions
Públiques afectades i al públic interessat, de conformitat amb allò que
s’estableix en el Document de Referència.
SISE.- 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 amb aquesta modificació es subsana una
divergència entre el Pla General i la realitat física. Els motius que originen
aquesta modificació són:
-

-

Hi ha parcel.les privades afectades així com de la plaça pública. I si
s’hagués de desenvolupar el sector suposaria un alt cost tant per
l’Ajuntament com per els privats. En aquest sentit el que es preveu és
mantenir el camí que dóna la volta a la urbanització.
Fruit d’aquesta modificació hi ha parcel.les que tenen un major aprofitament
urbanístic i com a conseqüència un major increment de zones verdes que es
complementa en una parcel·la de zona verda ubicada al costat del polígon
industrial de Cal Rafalet.

Demana el Sr. Joan Torra que es llegeixi l’informe dels Serveis Tècnics.
Li diu el Sr. David Font que aquest, com tota la documentació s’ha pogut llegir
per tots els regidors i ha estat a la seva disposició.
Creu el Sr. Joan Torra que la ciutadania té dret a saber que diu l’informe i qui el
signa, ja que ha observat que no hi ha cap nom de cap tècnic. Diu que aquest
matí no se li ha permès de disposar d’aquest informe.
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Li diu el Sr. David Font que el que no s’ha permès és tenir una fotocòpia de
l’informe per emportar-se’l a casa. Tota la documentació de tots els expedients
ha estat disponible des del dia que es van convocar les informatives. Vostè l’ha
consultat i pot prendre notes.
Li diu el Sr. Joan Torra que com Alcalde, pot prohibir-ho però que no hi ha cap
normativa que prohibeixi fer fotocòpies. Ara, que a vostè li interessa que aquest
informe no corri gaire i no el pugui analitzar gaire ningú?, això és cert. Creu que
estan fent un pobre favor a Gironella tractant els temes amb aquesta mena
d’obscurantisme i, d’alguna manera, no llegint l’informe, en el qual no hi ha la
signatura d’una persona. Demana perquè no hi ha nom i cognom de la persona
que el signa. O és que no vol assumir ningú la responsabilitat d’adaptar la
realitat física? I la realitat física és la que és perquè cap equip de Govern que hi
ha hagut no ha desenvolupat el sector tal i com marcava el Pla General.
D’aquesta manera es pot canviar qualsevol espai. Per tant, no és seriós que
s’amagui documentació, o com a mínim que no es faciliti suficient
documentació. Per poder fer bé les al·legacions, el tema s’ha d’estudiar bé, o
pretén que vingui a l’Ajuntament amb economistes i advocats? Crec que el més
fàcil i raonable (com s’havia fet gairebé sempre) és facilitar l’informe. Ara si pel
fet que aquest informe no és signat, vostè no vol que surti de l’Ajuntament....,
això és una altra història.
Per tant en primer lloc li recomanaria que retiri el tema del Ple perquè l’informe
no està signat per ningú (o la persona que signa no s’ha identificat).
El Sr. Joan Pujols demana si aquesta reforma l’han sol·licitat els veïns de Cal
Blau.
Li diu el Sr. David Font que un veí sí.
Entén el Sr. Joan Pujols que com a mínim qui l’hauria de demanar ha de ser
l’Associació de Veïns, perquè són els afectats. També s’hauria d’explicar la
retallada del camí, que implica donar terreny als privats. Per tant si la
modificació s’ha fet en benefici dels veïns de Cal Blau cal votar que sí. Si no és
així, s’ha de votar que no.
El Sr. David Font explica que es parteix de la base que els terrenys són privats i
per tant els propietaris no el perden. Quan es va dibuixar el Pla General es va
marcar un carrer, i tots el propietaris perdien aquest terreny (expropiació). Per
evitar això (no és tema nou. Hi ha una iniciativa de modificació al 2006 que
urbanisme no va veure bé), es proposa aquesta modificació que Urbanisme
veu bé. I la modificació és la que es va proposar a l’any 2006 (tothom hi va
votar a favor) millorant aquells punts que urbanisme recomana.
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Opina el Sr. Joan Pujols que si això és una millora important i en benefici dels
veïns, és una proposta interessant. Si es fa per alguns interessos que no
s’expliquen, llavors cal votar en contra.
Li diu el Sr. David Font que tots els veïns que es veuen afectats per la
modificació veuen millorats els seus terrenys, incloent-hi l’Ajuntament que
conserva la plaça en la seva totalitat.
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 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.
09.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PGOU DE GIRONELLA, AL SECTOR SUD-4R RIERA D’OLVAN.
Vista la Modificació Puntual del PGOU de Gironella, al sector SUD-4R Riera
d’Olvan.
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció núm. 20/2012.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte de modificació del Pla General
d’Ordenació urbana Municipal de Gironella, al Sector SUD-4R Riera d’Olvan, en
els termes que consten en l’expedient.
SEGON. Obrir un període d’informació pública durant quaranta-cinc dies,
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i diari de major difusió. Durant aquest
període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que el vulgui examinar
perquè es presentin les al·legacions que es considerin convenients.
TERCER. Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències
urbanístiques per aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves
determinacions de quals suposin modificació del règim urbanístic vigent. La
durada de la suspensió és de un any. L’àrea afectada per la suspensió inclou
tot l’àmbit delimitat del sòl urbanitzable delimitat sector SUD-4R Riera d’Olvan,
col.lindant pel sud a la zona urbana de Les Eres, a l’oest pel vial Av. Països
Catalans, al nord per la Riera d’Olvan i a l’est amb terrenys urbans del sector
Camí Font de l’Ermita.
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Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial.
QUART. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes
als Organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, si
s’escau, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una
disposició autoritzi un termini més llarg.
CINQUÉ. Efectuar les consultes que siguin procedents a les Administracions
Públiques afectades i al públic interessat, de conformitat amb allò que
s’estableix en el Document de Referència.
SISE.- 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 amb la modificació s’adeqüen les cessions a la
legislació actual i es defineix la zona d’equipaments, punt en que és voluntat de
l’equip de Govern, que s’hi ubiqui la biblioteca.
Diu el Sr. Joan Torra que aquest tema és similar a l’anterior. L’informe també
està signat per un tècnic sense identificar, i que com que es llegirà no fa falta
que ho demani. Diu que es fan unes modificacions de les que ha explicat
l’Alcalde. Abans els propietaris afectats estaven obligats a pagar el cost del
pont de la Riera d’Olvan, i ara només han d’assumir el 20% i la resta la pagaria
la resta de Gironellencs, cosa que és molt discutible que sigui just en temes
urbanístics.
Per tant és un tema al qual no es pot donar el vist-i-plau, i és un tema que
abans Urbanisme ho veia inalterable i no se sap perquè ara ho poden acceptar.
Demana que consti en acta, tant en el punt anterior com en aquest, que ha fet
l’observació que ens estem emparant en uns informes en els quals no queda
identificat el tècnics que els ha signat. I això perquè, si algú vol presentar
al·legacions, tindrà l’acta i hi quedarà clar que quant s’ha aprovat no s’havia
identificat la persona que dóna fe que això és correcte.
El nostre grup discrepa totalment, a l’igual que en el punt anterior, que les
compensacions siguin les adequades. Si a una persones se’ls hi regala sòl
urbanitzable, d’alguna manera haurien de pagar el cost del vial. I això no s’ha
contemplat i per tant sembla que estem davant d’un equip de Govern generós
amb uns quants privilegiats i no en relació a la resta de Gironella.
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El Sr. Joan Pujols diu que està d’acord amb el Sr. Joan Torra i a més, atès que
aquí es vol fer la biblioteca, diu que, no està en contra de fer-la, però si de la
ubicació. ERC n’hauria proposat una altra. Per això es veu obligat a votar en
contra.
El Sr. David Font, envers la manifestació del Sr. Joan Torra de ser beneficiosos
amb alguns propietaris, fa l’observació de que, malgrat que no consti en la
modificació, el propietari afectat ha d’assumir costos. Per tant el cost del vial no
es regala, sinó que ho assumirà qui ho hagi de fer.
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 vots en contra dels membres presents del Grup Municipal de P.S.C.
1 vot en contra del membre present del Grup Municipal d’E.R.C.
10.- AMPLIACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals
podran delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin
integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic que els corresponguin.
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en
la Diputació de Barcelona les facultats de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic que en la part resolutiva d’aquest
dictamen, s’enumeren.
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres
facultats de gestió, liquidació i recaptació de ingressos de dret públic locals,
mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris.
Davant l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de
competències que exerceix la Diputació de Barcelona de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic d’aquest municipi
a altres ingressos de dret públic que s’enumeren a la part resolutiva d’aquest
dictamen i, a l’hora, regular l’exercici de la delegació i les facultats que es
reserva l’Ajuntament.
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Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article
116.1- que les administracions públiques catalanes, els organismes i les
entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres
administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial
aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència pot
reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de
l'exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva
o resolutòria, o a termini.
En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents,
ACORDS
PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu
Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les
competències de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen:

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
• Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
• Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions
individuals en les liquidacions per ingrés directe.
• Dictar la provisió de constrenyiment.
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
• Liquidació d'interessos de demora.
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

SEGON .- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals,
realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació,
total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de
dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona,
quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial
dels serveis municipals, ho facin convenient.
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TERCER.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació
procedents, respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest
acord, amb subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.
QUART.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en
aquest acord es regeix per les següents regles:
Regla primera.- La delegació atorgada te caràcter general i una duració
de dos anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la
Diputació de Barcelona.
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat
tàcitament per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts
no comunica la seva decisió de donar-la per finida amb una antelació
mínima de sis mesos.
Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió
tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei
general tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò
que s’estableix en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat
delegada en la Diputació de Barcelona.
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament
voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de
recaptació i la normativa concordant.
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de
la Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària,
conforme el que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió
Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de
caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la
gestió.
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a
compensació econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar
a terme amb eficàcia la prestació del servei objecte de la delegació
conferida, la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats
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necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada
en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a
compte de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre
activitats econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs
delegats. L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es
regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de
Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar
bestretes extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el
cost financer que representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
Regla sisena.
L'aplicació comptable i les transferències de les
quantitats recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les
normes següents:
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades
per cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la
realitzarà l’ORGT a l’Ajuntament de forma quinzenal.
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats
liquidades pels diversos conceptes, les anul·lacions de
liquidacions i les devolucions d’ingressos indeguts aprovades dins
el període quinzenal anterior, amb les especificacions necessàries
per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada
per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per
delegació de l'Ajuntament, interessos de demora pel temps
transcorregut des de la conclusió del període de pagament
voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament del deute,
al tipus d'interès establert a la normativa vigent.
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla
cinquena serà abonada conjuntament amb la primera
transferència del mes pel concepte de recaptació.
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats
econòmiques, es transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que
corresponen a la quota tributària municipal, i la part corresponent
al recàrrec provincial s'ingressarà directament al compte de la
Diputació.
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Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les
facultats i les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent
en aquesta matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà
a través de llur Organisme de Gestió Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de
la gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que
conté el Reglament general de recaptació i llurs disposicions
concordants.
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació
vigent per als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària
assumeix per l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per
l’Ajuntament, les obligacions següents:
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer
b.
c.

d.
e.

més efectiva la gestió de la recaptació executiva.
Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui
tenir coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics.
Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir
el compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per
conceptes i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible
per la normativa vigent en cada moment.

Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de
Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà
dels drets següents:
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment

de constrenyiment, degudament justificades.
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment

executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes
acordades per l’Ajuntament.
d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del
servei.
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el
Reglament General de Recaptació i en les disposicions concordants.
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les
competències delegades, sempre que no sigui necessari o
convenient que l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o de
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lloguer i sens perjudici de la contraprestació que l’Organisme de
Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització de
les dependències municipals.
Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures
necessàries per donar compliment a la normativa específica en matèria
fiscal i tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la
normativa sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes
en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos
de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la
Diputació de Barcelona.
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica
i dels arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà
procedir a la substitució de documents originals en suports físics per
còpies electròniques de documents amb validesa d’originals i signats
electrònicament. A més a més tots els documents generats per l’entitat
local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels
ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper
com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord
amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules
d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i
Tria Documental (CNAATD).
Regla onzena. Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació
conferida, les següents:
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga
tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord.
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als
efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació
conferida. Un cop acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona
publicarà les delegacions, juntament amb la referència a llur acceptació, tant en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
SISÉ.- 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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Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT
11.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT DEL SERVEI
MUNICIPAL D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE DE
GIRONELLA.
Vist el reglament del Servei Municipal d’Abastament Domiciliari d’Aigua Potable
de Gironella.
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció núm. 21/2012.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar inicialment el Reglament del Servei Municipal d’Abastament
Domiciliari d’Aigua Potable de Gironella i que obra en l’expedient.
2n.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, l’expedient, per
un termini de 30 dies, mitjançant anunci publicat en el B.O.P., D.O.G.C., en un
dels mitjans de comunicació escrita diària, i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se
reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat
definitivament el reglament, sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
3r.- Aprovat definitivament el reglament publicar-lo íntegrament en el B.O.P.
als efectes de la seva vigència l’endemà de la seva publicació.
4t.- 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.
Explica el Sr. David Font que el reglament regula tot el procediment a seguir i
les actuacions per abastir aigua als domicilis.
Diu el Sr. Joan Torra que veu bé que es faci un reglament, però votaran en
contra perquè tenen la intenció de presentar algunes modificacions i
al·legacions per millorar el contingut.
El Sr. Joan Pujols diu que falta molta informació envers el reglament, ja que
aquí no s’explica el què ni el com.
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Li diu el Sr. David Font que aquesta informació està a l’expedient.
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 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.
12.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS NÚM. 02/2012, ANY 2012.
Vista la incoació de l’expedient de Modificació de Crèdits número 02/2012.
Vist l’Informe de Secretaria-Intervenció número 23/2012.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següents acords:
1r.- Aprovar inicialment l’expedient de Modificació de Crèdits número 02/2012,
d’acord amb el resum que consta a l’expedient.
2n.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci al B.O.P. per un
període de 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si
durant l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions.
3r.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en dret
sigui possible per a l’execució dels presents acords.
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri.
Informa el Sr. David Font que fa referència als ingressos reals que hi ha hagut i
no a les previsions. S’han vinculat a despeses, que si bé estaven previstes pel
2013, s’han adelantat al 2012 (xarxa aigua, adquisició vehicle pels vigilants,
redacció del projecte de la biblioteca).
Diu el Sr. Joan Torra que amb aquesta modificació el que es fa és “pa per avui,
gana per demà”. Creu que amb aquest excedent, cal amortitzar, amb una part,
els deutes de l’Ajuntament, ja que se’ns dispara la despesa en amortitzacions i
interessos. Envers la destinació per al projecte de la biblioteca, creu que pot
esperar a la legislatura que bé, ja que actualment no es té el sòl adequat i
legalitzat urbanísticament.
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Per tant és gastar uns diners que poden amortitzar deutes. Per tant si l’equip de
Govern augmenta la càrrega financera no auguro gaire predisposició a la gent
per poder agar el seu relleu.
El Sr. Joan Pujols es queixa de poca confiança, ja que hi ha poca informació.
Li diu el Sr. David Font que té un error en els conceptes, ja que aquí només es
pren un acord i la documentació és la que hi ha a l’expedient.
Diu el Sr. Joan Pujols que si hi hagués més diàleg, aquestes discussions no es
tindrien. Del que es tracta és de convèncer, i de tenir més en compte a la gent.
Creu que a l’oposició no se la considera per res. Si entre tots es pogués arribar
a un acord, les coses es farien millor i hauria una explicació que podríem donar
tots.
Li diu el Sr. David Font que la comissió informativa serveix per discutir
internament si els punts que es porten al Ple es poden subsanar o no.
Malauradament a les informatives tothom assentim amb el cap i no s’hi fa res
més. I cap regidor de l’oposició no ha fet res. Finalment amb la biblioteca, l’únic
que es fa és l’encàrrec i el que es diu és que s’han de presentar ofertes per la
construcció d’una biblioteca amb un preu màxim d’execució per contracte
determinat. En cap cas s’està parlant d’on va la ubicació de la biblioteca.
El Sr. Joan Torra demana que consti en acta que és lleig adjudicar un projecte
sense saber exactament on s’ubicarà i si hi hauran problemes o no.
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 vots en contra dels membres presents del Grup Municipal de P.S.C.
1 vot en contra del membre present del Grup Municipal d’E.R.C.

13.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL PER
A L’EXERCICI ECONÒMIC 2013.
Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici
econòmic 2013 així com les seves bases d’execució i la plantilla de personal
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb l’establert en els
articles 168 i 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 18 del Reial
decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI
de la Llei 39/1988.
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Vist i conegut el contingut de l’ informe de Secretaria – Intervenció número
22/2012.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Gironella
per a l’exercici econòmic 2013, juntament amb les seves bases d’execució, el
resum per capítols del qual és el següent:
ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Despeses de personal .............................
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis .....
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres ..............................
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents ..........................

1.279.776,00 €
1.803.990,00 €
143.000,00 €
58.500,00 €

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals .......................................
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital .........................

440.667,18 €
0,00 €

B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers .......................................
CAPÍTOL 9: Passius Financers ....................................

0,00 €
348.000,00 €

TOTAL .......................................................................... 4.073.933,18 €
ESTAT D’INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Impostos Directes ................................... 1.411.550,00 €
CAPÍTOL 2: Impost Indirectes ....................................
25.000,00 €
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos....
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents ..........................
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials .............................

1.078.360,00 €
1.270.500,00 €
12.100,00 €

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Alienació d’Inversions Reals ....................
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital .........................

60.000,00 €
216.423,18 €
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B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers .......................................
CAPÍTOL 9: Passius Financers ....................................

0,00 €
0,00 €

TOTAL .......................................................................... 4.073.933,18 €
Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els
llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
Tercer.- Exposar al públic el pressupost general per al 2013, les bases
d’execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies,
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a efectes de la presentació de reclamacions
pels interessats.
Quart.- Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es
presenti cap reclamació.
Cinquè.- Trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat, així com a la Generalitat
de Catalunya.
Sisè.- Facultar al Sr. Alcalde–President per a subscriure i firmar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.
No obstant el Ple en superior criteri resoldrà.
El Sr. David Font explica envers el pressupost del 2013 el següent:
-

-

En termes generals pateix una disminució d’un 13,65%.
Els ingressos, en concepte de taxes i impostos, pugen un 0,31%.
El pla d’inversions previst és de 440.667,18 €.
En impostos directes (IBI) l’increment és de 0,97%.
En impostos indirectes l’increment és del 66%. Aquí la consignació s’ha fet
en base dels ingressos reals del 2012.
En taxes i preus públics, malgrat que hi ha un augment del 29%, aquest no
és tant, doncs arrel del canvi de la normativa del cànon de l’aigua, aquí cal
consignar-hi l’ingrés, a l’igual que en despeses corrents. Sense aquest
import, l’increment és del 7%.
Les transferències corrents baixen en un 5,59%.
El capítol 7, està vinculat a les inversions i pel que fa als passius financers
no es preveu cap consignació de nou crèdit per al 2013.
A nivell de despesa, les despeses de personal baixen un 6,70%. Les
despeses en béns corrents pugen un 12,02% (aquí cal tenir en compte
l’import de cànon de l’ACA). Si no es té en compte aquest concepte
l’increment és del 2,64% inferior a l’IPC i a la pujada de l’IVA. Les despeses
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-

-

-

financeres pugen un 30%, bàsicament amb afectació del crèdit ICO de
proveïdors. Les inversions reals baixen aproximadament un 65%. I
l’amortització de crèdits puja un 2,35%.
En el seu conjunt el pressupost baixa un 13,65%.
Les inversions previstes són millores a l’enllumenat, la depuradora de Cal
Rafalet, la xarxa de Viladomiu Vell (PUOSC/2012), pavimentació de carrers,
la segona fase del teatre de Viladomiu Nou, una partida genèrica de millores
en edificis municipals i una millora en els dipòsits d’aigua (cloradors).
Tot i que el pressupost cau en un 13%, es preveu un 50% de les inversions
amb recursos ordinaris (200.000 €). Torna a ser un pressupost conservador
en els ingressos i curós en la despesa on es segueix prioritzant els temes de
manteniment i conservació de l’espai públic, atenció a les persones, i
seguint actuant amb mesures d’estalvi en enllumenat, festes i altres
despeses de funcionament ordinari de l’Ajuntament.
Finalment la previsió del 2013 és tancar amb superàvit pressupostari, de la
mateixa manera que creiem que tancarem el 2012. Respecte a aquest, dir
que s’ha acomplert en la seva totalitat. Les modificacions són per temes
sobrevinguts.

El Sr. Joan Torra agraeix l’explicació amb la qual no fa falta demanar la lectura
de la memòria d’Alcaldia. Malgrat la presentació amb números molt macos,
s’entén més bé el pressupost llegint la memòria explicativa o comentant-la. La
realitat és que es diu, any darrera any, que s’acabarà l’any amb superàvit, però
sempre es tanca amb dèficit. Fins ara no recordo, que estant vostè a l’equip de
Govern se n’hagi tancat cap amb superàvit. Dit això, respecte al pressupost es
queda amb unes dades preocupants:
-

Es fa molt incís en la recaptació, la moderació, la cura amb la despesa, però
la realitat és que amb despeses es preveu gastar un 14% més. Amb noves
operacions de crèdit un 30% més. I en transferències corrents un 6,84%
més. Això ho diu la seva memòria explicativa. Llavors només vull fer una
comparativa. Sap en quin percentatge s’han apujat les pensions? Un 1%.
Llavors d’una 1% al 14% hi ha una diferència important. Per tant crec que
aquesta austeritat brilla per la seva absència. Per tant aquests pressupostos
haurien de ser més austers, i haurien d’estar adaptats a la realitat
econòmica de la gent de Gironella. I no hi estan. Són uns pressupostos amb
unes despeses per sobre del que ens correspondria atesa la situació que
vivim al nostre municipi. Per tant són uns pressupostos que el nostre partit
no aprovarà.

El Sr. Joan Pujols diu que mirant els pressupostos, els totals sempre quadren.
Això és una mica estrany, ja que a la pràctica tothom sap com van les coses. I
per fer quadrar una cosa que sempre quadra, a l’hora de la veritat sempre
desquadra. Demana com és possible que això es pugui fer, d’aquesta manera
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tant exacte i quan es tanca es diu que hi ha superàvit, i sempre s’acaba devent
diners.
El Sr. David Font li contesta que el pressupost, pressuposa. I en un any poden
haver-hi temes sobrevinguts. Respecte al pressupost de 2013, la partida
d’inversions en millores en edificis municipals fa que els ingressos i despeses
quadrin, si no s’hi hagués inclòs, s’hagués presentat un pressupost amb un
superàvit (60.000 €).
Respecte a aquest superàvit, el Sr. Joan Torra diu que si l’hagués destinat a
eixugar deutes també hagués quadrat el pressupost.
Puntualitza el Sr. David Font aquests temes:
-

No es fa cap nova operació de crèdit. S’ha augmentat un 30% les despeses
d’operacions financeres.

Li diu el Sr. Joan Torra que es refereix a les noves operacions de crèdit del
2012.
-

-

Al capítol 2 sí que hi ha un increment de despesa, que ve motivat per la
comptabilització pressupostària de cànon de l’ACA (180.000 €). Si s’extreu
aquesta partida del pressupost i del capítol de despeses, l’increment amb
despesa corrent és del 2,64%, i no un 14% com diu el Sr. Joan Torra. Per
tant aquesta partida de l’ACA el que fa és fer pujar fictíciament tant els
ingressos com les despeses.
Respecte a les transferències corrents, entre d’altres, es fan a les persones
més necessitades del municipi, amb els ajuts de serveis socials, urgències
socials, etc... Per tant, en aquest moment de crisis, és normal que pugi
aquesta partida per atendre necessitats (+ 5.000 €).

Interpreta amb aquesta puntualització, el Sr. Joan Torra, que l’Ajuntament tenia
una partida miserable per atendre aquest gent. I per tant amb aquest augment,
la seva manera de repartir el pressupost no és favorable a la gent necessitada.
En quan al 30% de noves operacions de crèdit es pot entendre una nova
operació quan fas un crèdit amb període de carència, i amb amortització nova
(la comences al cap d’un any o dos segons el tracte que has fet). De tota
manera, independentment de tot l’exposat, tots aquests percentatges, que són
negatius, haurien d’estar a “0”, i estan al 14%, al 30% i al 6%, perquè no vol dir
que s’augmenti un 6% en transferències corrents, haguem de privar a la gent
necessitada de donar-els-hi diners. El que vol dir és que potser els hem de
treure d’una altra partida que potser és excessivament generosa.
Li demana el Sr. David Font si s’ha llegit el pressupost partida a partida.
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A la resposta afirmativa del Sr. Joan torra, el Sr. David Font li demana si li pot
dir quines partides de despeses s’han reduït.
Li contesta el Sr. Joan Torra que en les al·legacions ja farà les oportunes
correccions partida a partida.
L’informa el Sr. David Font que les reduccions en partides de festes s’han
destinat a incrementar les transferències a famílies necessitades, partides de
promoció econòmica i a consignar una partida de plans d’ocupació local per tal
de contractar temporalment persones amb situació molt greu i crítica a nivell
econòmic. Tot això surt de diferents partides que s’han resquitat de totes les
regidories.
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 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.
14.- MOCIÓ QUE PRESENTA L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
ENVERS LA DECLARACIÓ DEL MUNICIPI DE GIRONELLA COM A
TERRITORI CATALÀ LLIURE.
Per la present, ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, i a tots els
seus grups parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana
assumeixi, de forma unilateral i a tots els efectes, la plena sobirania de la nació
catalana, en la perspectiva de la constitució d’un estat català lliure,
independent, democràtic i social.
En la consultat popular del 2010, el poble de Gironella va expressar un
sentiment molt majoritari de la seva població a favor de la independència de
Catalunya. Aquesta és la força que ens empeny a subscriure la present així
com a declarar el municipi de Gironella com a territori català lliure i, a l’espera
que el Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la
legislació i els reglaments d’abast espanyol seran vigents de forma provisional.
Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica
que pateixen els veïns i veïnes de Gironella i, per extensió, de tot el poble de
Catalunya com a conseqüència de la seva pertinença a l’Estat Espanyol. Avui,
a Catalunya, l’atur afecta a 700.000 persones, el 20% de la població es troba al
llindar de la pobresa, el 40% d’activitats econòmiques estan en perill de
desaparèixer i l’espoli fiscal suposa 16.000 milions d’euros per Catalunya. És,
doncs, davant d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb
fermesa i en defensa dels interessos col.lectius generant un clima de confiança
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i esperança pel poble català. L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat
per a administrar els recursos públics de forma eficient i per a garantir un
funcionament ordenat de les seves institucions financeres supervisores, amb el
Banco de España, en primer lloc. És un Estat que es troba en fallida econòmica
i que ens hi pot arrossegar. Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada
les seves obligacions econòmiques amb el govern de la Generalitat de
Catalunya, causant així uns greus perjudicis al poble de Catalunya i posant en
descrèdit internacional les seves institucions. Aquesta conducta de deslleialtat
institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible
que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos
imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels
ajuntaments. A més, ara s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es
promouran grans canvis legals que atemptarien, si és donen, contra
l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal català
i dels serveis que aquest presta al conjunt de la ciutadania.
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva
llengua, la seva cultura, el llegat de la seva història com a tema d’acollida i de
diàleg.
És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels
veïns i veïnes de Gironella, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta
situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de
les activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les
classes treballadores que ja patim, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva
veu en aquests moments històrics que ens està tocant viure.
En base a aquestes raons, tal com s’ha indicat, DEMANEM:
PRIMER. Que el Parlament de Catalunya sotmeti a votació la declaració
unilateral de sobirania nacional de Catalunya el més aviat possible i, si s’escau,
convoqui un referèndum sobre la independència de Catalunya.
SEGON. Sotmetre a la consideració del Parlament de Catalunya la necessitat
d’emprendre accions immediates com, entre d’altres, les següents: la creació
dels corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una
hisenda pròpia i d’un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el
finançament dels serveis i institucions públics, la constitució immediata d’una
administració fiscal i de justícia de Catalunya sense ingerències estrangeres;
l’anunci a tota la comunitat internacional de l’inici del procés d’independència
de Catalunya i l’obertura de negociacions amb el Govern Espanyol per a la
bona resolució de la fase de transició cap al nou estat català.
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TERCER. Que el Parlament de Catalunya acordi, amb caràcter immediat les
mesures que cregui convenient que ordeni la transició fins a la constitució
formal de l’estat català i, en especial, les següents:
-

-

Que les banderes oficials seran la local, la senyera i, fins la dia de la
independència, l’estelada.
Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i
resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la
vida pública o acadèmica catalana.
Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació
prèvia per a realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya.
Que declari, a efectes administratius, el dia 12 d’octubre com a dia
laborable.
Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals de la
Unió Europea, si ho creu convenient, per a garantir un procés democràtic.

QUART. L’Ajuntament de Gironella s’adhereix a l’Assemblea Nacional Catalana
en les diferents accions i estratègies que realitzi per a la llibertat de Catalunya.
CINQUÈ. Finalment, des de Gironella, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa,
inclòs l’Estat espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels
conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la
germanor entre els pobles del món.
SISÈ. Notificar-ho a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots els grups
parlamentaris, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència
del Govern Espanyol, als diferents grups parlamentaris del Congrés de
Diputats, a l’Associació de Municipis per la Independència, per tal que aquesta
ho comuniqui als seus municipis adherits, i a l’Associació Catalana de Municipis
i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.
Diu el Sr. Joan Torra que aquesta moció s’hauria d’haver presentat abans de
les eleccions. Les eleccions han obert un panorama diferent. Cada partit ha
presentat les seves propostes. El govern que hi hagi a la Generalitat marcarà el
camí a seguir. Envers la moció, independentment de que hi ha propostes
positives a les que s’està d’acord, el conjunt, amb el fet de fer referència al
2010, no és ara el moment que tocava. Incús hi ha algun paràgraf que sorprèn.
Si l’Ajuntament de Gironella s’adhereix íntegrament al que diu la moció, vol dir
que, fins i tot, com a Ajuntament perdrem sobirania. Francament, dubta que la
moció estigui prou meditada, atès que fa pocs dies que hi ha hagut eleccions.
El Sr. Joan Pujols, diu que és l’Assemblea que ho demana i per tant s’ha de fer.
Creu que és l’única solució que hi ha.
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Diu el Sr. David Font que es rep la moció i en el següent Ple ordinari és on s’ha
debatut. L’entrada és del 13 de novembre i s’havia d’incorporar en aquest Ple.
Envers la moció, creu que fa un bon anàlisi de la sentència del Tribunal
Constitucional i de la manifestació del 2010 que ens situa en una situació
d’expoli fiscal durant tots aquests anys i d’una exitosa manifestació l’11 de
setembre.
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.
Acte seguit el Sr. Joan Torra presenta una moció d’urgència referida als
desnonaments de la banca a les persones que tenen un habitatge i no poden
pagar l’hipoteca. I malgrat la llei que s’ha elaborat no es reconeix que les
persones que perden l’habitatge queden lliures de l’hipoteca. Per això es
presenta aquesta moció amb la finalitat de que el Govern (Estat o Generalitat)
en prengui nota i es posi al costat d’aquestes persones.
El Sr. David Font li recorda que, malgrat que es votarà a favor de la urgència, a
les informatives es pot fer la proposta d’incorporació de la moció, sobretot si es
té en compte que la llei ve del 15 de novembre.
Es procedeix a votar la urgència d’aquest punt, la qual S’APROVA PER
UNANIMITAT.

15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER
GARANTIR EL DRET A L’HABITATGE.
Les polítiques d’habitatge són garantia de cohesió social en temps de crisi, una
crisi que ha comportat l’augment de l’atur i, amb ell, milers de persones en una
situació límit que els impedeix cobrir les necessitats bàsiques com ara el
pagament del seu habitatge habitual. Són moments excepcionals i com a tals
s’han de trobar solucions immediates i efectives, solucions reals en definitiva
als problemes que sacsegen la ciutadania com és la situació que s’està
produint a la nostra vila, a Catalunya i al conjunt d’Espanya al voltant dels
processos de desnonaments de famílies dels seus habitatges habituals.
Cal reaccionar de forma contundent i immediata garantint que les
conseqüències de la crisi no recaiguin sobre la part més vulnerable del
contracte hipotecari: les famílies. Són indispensables polítiques que atorguin
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garanties reals als afectats per una situació d’insolvència de forma immediata i
en el futur, per tal que no hi hagi cap família sense llar i cap llar sense família.
Les mesures adoptades fins avui han estat insuficients per resoldre i/o pal·liar
la situació dels deutors hipotecaris, per la seva parcialitat i timidesa.
Han estat, novament, les administracions locals treballant coordinadament amb
les entitats socials i plataformes per l’habitatge i de defensa d’afectats les que
estan donant resposta com poden, sense competències ni recursos, a les
situacions viscudes per les famílies en aquests processos.
Els ajuntaments, com institucions més properes a la ciutadania i coneixedors
de primera mà dels seus problemes, no es poden quedar de braços creuats.
Els poders públics han de posar en marxa un pla integral que doni respostes al
problemes presents i futurs del sobre endeutament hipotecari. No ens podem
centrar únicament en la dació en pagament –que allibera el deutor de la
càrrega financera però no soluciona la pèrdua de l’habitatge- sinó que també és
necessari regular el sobre endeutament com a factor social de risc i exclusió, i
garantir el dret a l’habitatge.
En un estat social i democràtic de dret és inadmissible que totes les
conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte,
mentre que les entitats financeres, en bona mesura responsables de la crisi,
rebin ajudes milionàries de diner públic sense assumir cap responsabilitat,
alhora que continuen generant importants beneficis anuals.
Malgrat tractar-se d’una normativa de competència estatal, els seus dramàtics
efectes es concreten bàsicament a l’àmbit municipal, atès que és als
ajuntaments on s’adrecen majoritàriament les persones afectades en busca
d’ajuda. Els ajuntaments en resulten doblement perjudicats: per una banda es
vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans i ciutadanes i, per l’altra,
reben totes les peticions d’ajuda de les famílies empobrides en un context de
plena crisi, quan els recursos són encara més escassos.
Atesa la greu situació i la insuficiència del Reial Decret del Govern aprovat el
15 de novembre ja que exclou milers de famílies que seguiran patint igual que
actualment una situació absolutament dramàtica. Atesa la darrera proposta
anunciada pel Govern de l’Estat de concedir el permís de residència a
persones immigrants que comprin un pis per sobre de 160.000 euros.
Proposem que el Ple de l’AJUNTAMENT DE GIRONELLA acordi:
-

Reconèixer la tasca realitzada pels Ajuntament i les plataformes ciutadanes
en la conscienciació social pel fenomen de la crisi hipotecària i per les
accions pal·liatives que han fet i estan fent a dia d’avui.
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-

Instar el Govern de l’Estat a reformar en profunditat la Llei Hipotecària tenint
com a principal objectiu que cap família hagi d’abandonar la seva llar davant
la impossibilitat d’afrontar els pagament de la hipoteca, així com al dació en
pagament com a última solució en el cas de pèrdua de l’habitatge habitual. I
exigir la paralització de tots els desnonaments fins que entri en vigor el nou
marc legal, així com els interessos de demora del deute.

-

Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que
impedeixin el sobre endeutament de famílies i persones i que, a la vegada,
els garanteixi el dret constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge.

-

Impulsar les mesures necessàries per tal que el futur banc dolent (Sareb)
destini com a mínim el 50% dels habitatges que adquireixi a lloguer social,
administrat pels ajuntaments.

-

Recolzar les iniciatives parlamentàries que tinguin com a objectiu lluitar
contra els desnonaments, el sobre endeutament i la insolvència familiar com
la ILP per a la regulació de la dació en pagament, la paralització dels
desnonaments i el lloguer social, com la Proposició de Llei aprovada pel
Parlament de Catalunya, contra el sobre endeutament de les famílies i de
les persones i per a la protecció de les persones deutores en el procés
d’execució hipotecària de l’habitatge habitual i la Proposició de Llei
presentada pel PSOE al Congreso de los Diputados el passat mes
d’octubre.

-

Rebutjar el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas
urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios aprovat pel
Govern d’Espanya per no ser més que un pedaç que manté el desequilibri
en favor del creditor i pel seu caràcter clarament restrictiu que generarà
àmplia frustració a un gran nombre de famílies que quedaran excloses i que
no resol el problema real.

-

Rebutjar de manera contundent la proposta del Govern de l’Estat de
concedir el permís de residència a aquelles persones immigrants que
comprin habitatges a un preu superior als 160.000 euros, per discriminatòria
i immoral.

-

Instar el Govern de la Generalitat la posada en marxa, de forma urgent, d’un
Programa d’atenció a les persones desnonades que implementi un
programa de mesures, coordinades amb el món local, de seguiment a les
persones i/o famílies en situació de desnonament, garantint el seu
reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, així com
d’ampliació dels recursos per donar suport i assistència jurídica i financera a
les famílies i/o persones que estan en situació de risc de perdre el seu
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habitatge per deute hipotecari, mitjançant el Servei Públic d’Atenció a les
Persones que pateixen aquesta situació (OFIDEUTE).
-

Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació
amb les administracions locals que en aquests moments estan assumint
l’impacte socioeconòmic dels processos de desnonament de famílies a les
nostres ciutats, pobles i viles.

-

Donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ministres, al Ministeri
d’Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del
Congrés i Senat, a la Presidència del Govern de la Generalitat i del
Parlament de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les
entitats socials locals implicades i a les associacions de veïns de la vila.

Com a referència, diu el Sr. Joan Torra que avui a la televisió ha vist com un
constructor de Mallorca posava a disposició tot el seu patrimoni immobiliari a un
preu de 50 €.
El Sr. Joan Pujols, creu que és una injustícia que persones que no poden pagar
se’n vagin al carrer. Cal mirar de poder-ho solucionar i que com a mínim no
hagin de marxar de casa.
El Sr. David Font proposa una modificació en el punt 5è. dels acords, quedant
redactat d’aquesta manera:
15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER
GARANTIR EL DRET A L’HABITATGE.
Les polítiques d’habitatge són garantia de cohesió social en temps de crisi, una
crisi que ha comportat l’augment de l’atur i, amb ell, milers de persones en una
situació límit que els impedeix cobrir les necessitats bàsiques com ara el
pagament del seu habitatge habitual. Són moments excepcionals i com a tals
s’han de trobar solucions immediates i efectives, solucions reals en definitiva
als problemes que sacsegen la ciutadania com és la situació que s’està
produint a la nostra vila, a Catalunya i al conjunt d’Espanya al voltant dels
processos de desnonaments de famílies dels seus habitatges habituals.
Cal reaccionar de forma contundent i immediata garantint que les
conseqüències de la crisi no recaiguin sobre la part més vulnerable del
contracte hipotecari: les famílies. Són indispensables polítiques que atorguin
garanties reals als afectats per una situació d’insolvència de forma immediata i
en el futur, per tal que no hi hagi cap família sense llar i cap llar sense família.
Les mesures adoptades fins avui han estat insuficients per resoldre i/o pal·liar
la situació dels deutors hipotecaris, per la seva parcialitat i timidesa.
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Han estat, novament, les administracions locals treballant coordinadament amb
les entitats socials i plataformes per l’habitatge i de defensa d’afectats les que
estan donant resposta com poden, sense competències ni recursos, a les
situacions viscudes per les famílies en aquests processos.
Els ajuntaments, com institucions més properes a la ciutadania i coneixedors
de primera mà dels seus problemes, no es poden quedar de braços creuats.
Els poders públics han de posar en marxa un pla integral que doni respostes al
problemes presents i futurs del sobre endeutament hipotecari. No ens podem
centrar únicament en la dació en pagament –que allibera el deutor de la
càrrega financera però no soluciona la pèrdua de l’habitatge- sinó que també és
necessari regular el sobre endeutament com a factor social de risc i exclusió, i
garantir el dret a l’habitatge.
En un estat social i democràtic de dret és inadmissible que totes les
conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte,
mentre que les entitats financeres, en bona mesura responsables de la crisi,
rebin ajudes milionàries de diner públic sense assumir cap responsabilitat,
alhora que continuen generant importants beneficis anuals.
Malgrat tractar-se d’una normativa de competència estatal, els seus dramàtics
efectes es concreten bàsicament a l’àmbit municipal, atès que és als
ajuntaments on s’adrecen majoritàriament les persones afectades en busca
d’ajuda. Els ajuntaments en resulten doblement perjudicats: per una banda es
vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans i ciutadanes i, per l’altra,
reben totes les peticions d’ajuda de les famílies empobrides en un context de
plena crisi, quan els recursos són encara més escassos.
Atesa la greu situació i la insuficiència del Reial Decret del Govern aprovat el
15 de novembre ja que exclou milers de famílies que seguiran patint igual que
actualment una situació absolutament dramàtica. Atesa la darrera proposta
anunciada pel Govern de l’Estat de concedir el permís de residència a
persones immigrants que comprin un pis per sobre de 160.000 euros.
Proposem que el Ple de l’AJUNTAMENT DE GIRONELLA acordi:
-

Reconèixer la tasca realitzada pels Ajuntament i les plataformes ciutadanes
en la conscienciació social pel fenomen de la crisi hipotecària i per les
accions pal·liatives que han fet i estan fent a dia d’avui.

-

Instar el Govern de l’Estat a reformar en profunditat la Llei Hipotecària tenint
com a principal objectiu que cap família hagi d’abandonar la seva llar davant
la impossibilitat d’afrontar els pagament de la hipoteca, així com al dació en
pagament com a última solució en el cas de pèrdua de l’habitatge habitual. I
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exigir la paralització de tots els desnonaments fins que entri en vigor el nou
marc legal, així com els interessos de demora del deute.
-

Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que
impedeixin el sobre endeutament de famílies i persones i que, a la vegada,
els garanteixi el dret constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge.

-

Impulsar les mesures necessàries per tal que el futur banc dolent (Sareb)
destini com a mínim el 50% dels habitatges que adquireixi a lloguer social,
administrat pels ajuntaments.

-

Recolzar les iniciatives parlamentàries que tinguin com a objectiu lluitar
contra els desnonaments, el sobre endeutament i la insolvència familiar.

-

Rebutjar el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas
urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios aprovat pel
Govern d’Espanya per no ser més que un pedaç que manté el desequilibri
en favor del creditor i pel seu caràcter clarament restrictiu que generarà
àmplia frustració a un gran nombre de famílies que quedaran excloses i que
no resol el problema real.

-

Rebutjar de manera contundent la proposta del Govern de l’Estat de
concedir el permís de residència a aquelles persones immigrants que
comprin habitatges a un preu superior als 160.000 euros, per discriminatòria
i immoral.

-

Instar el Govern de la Generalitat la posada en marxa, de forma urgent, d’un
Programa d’atenció a les persones desnonades que implementi un
programa de mesures, coordinades amb el món local, de seguiment a les
persones i/o famílies en situació de desnonament, garantint el seu
reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, així com
d’ampliació dels recursos per donar suport i assistència jurídica i financera a
les famílies i/o persones que estan en situació de risc de perdre el seu
habitatge per deute hipotecari, mitjançant el Servei Públic d’Atenció a les
Persones que pateixen aquesta situació (OFIDEUTE).

-

Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació
amb les administracions locals que en aquests moments estan assumint
l’impacte socioeconòmic dels processos de desnonament de famílies a les
nostres ciutats, pobles i viles.

-

Donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ministres, al Ministeri
d’Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del
Congrés i Senat, a la Presidència del Govern de la Generalitat i del
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Parlament de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les
entitats socials locals implicades i a les associacions de veïns de la vila.
Per part del Sr. Joan Torra, s’accepta la modificació.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT

16.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Joan Torra, efectua aquests precs i preguntes:
1.- PUOSC. Demana si s’han estudiat les peticions que es poden fer.
Li diu el Sr. David Font que hi ha diferents projectes sobre la taula, però un dels
projectes més importants és la biblioteca. Altres temes menors que es
demanaran són d’aigua, arranjament d’edificis (Cau) i cementiri. En cap cas
són propostes fermes.
2.- Escola d’Art i Disseny. Hi ha Decrets referits a alguns professors, els quals
l’han deixat intranquil, ja que probablement hi hagin reclamacions. Demana si el
tema està definitivament tancat o pot haver-hi alguna demanda judicial.
Li diu el Sr. David Font que poden haver-hi demandes. Els Decrets segueixen
la línia del ple d’octubre on es van amortitzar els llocs de treball i es va procedir
a l’acomiadament dels professors adscrits en aquestes places mitjançant
Decret d’Alcaldia. A dia d’avui no hi ha la certesa de reclamacions judicials,
però el tema no està tancat. I s’ha estat assessorat per tècnics de la Diputació
de Barcelona i en base a ells s’ha actuat.
I no havent-hi més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió
a les 22:40 hores , de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta.

