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ACTA DE PLE DE 5 DE FEBRER DE 2013 
 

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 
Joan Pujols Calveras 
 
Excusa l’assistència: 
 
Aleyois Guerrero Sánchez 
 
 
 
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.- DONAR COMPTE DEL DECRET 01/2013, D’APROVACIÓ D’UNA 
OPERACIÓ DE TRESORERIA. 
 
04.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT DE RÈGIM 
INTERN DE LA LLAR D’INFANTS ESTEL DE CAL BASSACS. 
 
05.- MODIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA NÚM. 33. 
 
06.- ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SUBVENCIÓ PEL FINANÇAMENT 
DE LA DESPESA CORRENT OCASIONADA PEL FUNCIONAMENT DE LES 
PLACES DE LA LLAR D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL. 
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07.- ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SUBVENCIÓ PEL FINANÇAMENT 
DE LA DESPESA CORRENT OCASIONADA PEL FUNCIONAMENT DE 
L’ESCOLA D’ART DE TITULARITAT DE LA CORPORACIÓ LOCAL PER AL 
CURS 2011-2012. 
 
08.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER SUSPENDRE CAUTELARMENT  LA 
LIQUIDACIÓ DE LES PLUSVÀLUES ALS AFECTATS PER PROCESSOS DE 
DESNONAMENT D’HABITATGES DE PRIMERA RESIDÈNCIA. 
 
09.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ERC PER A DECLARAR 
GIRONELLA MUNICIPI LLIURE DE LA TÈCNICA DE FRACTURA 
HIDRÀULICA HORITZONTAL, CONEGUDA COM A FRACKING. 
 
10.- MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A 
DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA. 
 
11.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
 
 
01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Es procedeix a la votació de l’Acta del Ple Ordinari de data 4 de desembre de 
2012, a mà alçada, el resultat de la qual és el següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
02.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
 
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia del número 97/2012 fins el número 
09/2013. 
 
 
03.- DONAR COMPTE DEL DECRET 01/2013, D’APROVACIÓ D’UNA 
OPERACIÓ DE TRESORERIA. 
 
Es dóna compte al Ple de la Corporació del Decret 01/2013, d’aprovació d’una 
operació de Tresoreria per un import de 200.000 € amb el Banc Santander, SA. 
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04.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT DE RÈGIM 
INTERN DE LA LLAR D’INFANTS ESTEL DE CAL BASSACS. 
 
Vist el reglament de règim intern de la llar d’infants Estel de Cal Bassacs. 
 
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció núm. 04/2013. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Aprovar inicialment el Reglament de règim intern de la llar d’infants Estel de 
Cal Bassacs 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. 
 
La Sra. Mònica Flores diu que seguint la línia de l’any passat, i atès que les 
dues llars d’infants tenen codis diferents, es porta a aprovació el reglament de 
Cal Bassacs (el curs passat es va aprovar el de Gironella). Diu que aquest 
reglament ha estat consensuat amb tota la comunitat educativa del centre i, a 
l’igual que el de Gironella, està a la disposició de les famílies i personal del 
centre. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
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05.- MODIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA NÚM. 33. 
 
Atès que és necessari modificar l’ordenança núm. 33, reguladora de la taxa per 
a la prestació del servei de perruqueria i podologia al Casal de la Gent Gran de 
Gironella, en el seu article 6, quota tributària, servei de Perruqueria. 
 
Vist l’informe de Sercretaria-Intervenció número 03/2013. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Modificar l’ordenança número 33 reguladora de la taxa per a la prestació 
del serveis de perruqueria i podologia al Casal de la Gent Gran de Gironella en 
el seu article 6. 
 
2n.- Exposar al públic aquest acord per un període de 30 dies mitjançant edicte 
al B.O.P. i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes de que els possibles 
interessats puguin presentar al·legacions. Si passat aquest termini no se’n 
produeix cap, l’aprovació de la modificació serà definitiva, procedint a la 
publicació de les modificacions al B.O.P. per a la seva entrada en vigor 
l’endemà d’aquesta publicació. 
 
3r.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en dret 
sigui possible per l’execució dels presents acords. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
 
Diu el Sr. David Font que la proposta neix d’una reunió entre la dinamitzadora i 
els perruquers ja que, arrel de l’augment de l’IVA, els costos s’han incrementat i 
per tant proposen l’augment de preus. 
 
Demana el Sr. Joan Torra si l’Ajuntament no pot fer cap més proposta, doncs 
creu que l’increment de les tarifes és elevat. 
 
Explica el Sr. David Font que de moment l’Ajuntament no fa cap proposta, però 
s’ha informat als interessats que si es detecta que el servei no funciona, llavors 
l’Ajuntament prendrà una decisió. De moment no es creu oportú. Però si arribés 
el cas, el servei se’l quedaria una sola empresa sense garantia que sigui del 
municipi. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
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06.- ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SUBVENCIÓ PEL FINANÇAMENT 
DE LA DESPESA CORRENT OCASIONADA PEL FUNCIONAMENT DE LES 
PLACES DE LA LLAR D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL 
 
Vist l’escrit per part de la Direcció General de Centres Públics, del Departament 
d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, comunicant que per al Curs 
escolar 2011 – 2012 el Departament d’Ensenyament atorga una subvenció  per 
un import de 78.000 €. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords; 
 
PRIMER.-  Acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Centres 
Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a 
l’Ajuntament de Gironella, destinada al sosteniment de places per a infants de 0 
a 3 anys en llars d’infants de titularitat municipal, per un import de 78.000 €. 
 
SEGON.-  Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com 
en dret sigui possible per l’execució dels presents acords. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
 
Demana el Sr. Joan Torra si l’import és íntegre per tots els alumnes. 
 
Li diu el Sr. David Font que si, que correspon a 1.300 € per alumne. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
07.- ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SUBVENCIÓ PEL FINANÇAMENT 
DE LA DESPESA CORRENT OCASIONADA PEL FUNCIONAMENT DE 
L’ESCOLA D’ART DE TITULARITAT DE LA CORPORACIÓ LOCAL PER AL 
CURS 2011-2012. 
 
Vist l’escrit per part de la Direcció General de Centres Públics, del Departament 
d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, comunicant que per al Curs 
escolar 2011 – 2012 el Departament d’Ensenyament atorga una subvenció  per 
un import de 176.000 €. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords; 
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PRIMER.-  Acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Centres 
Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a 
l’Ajuntament de Gironella, destinada al funcionament de l’Escola d’Art de 
titularitat de la Corporació Local, per al curs 2011-2012, per un import de 
176.000 €. 
 
SEGON.-  Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com 
en dret sigui possible per l’execució dels presents acords. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
 
Demana el Sr. Joan Torra si l’import ha disminuit vers el curs anterior.  
 
Li respon afirmativament el Sr. David Font. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
08.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER SUSPENDRE CAUTELARMENT  LA 
LIQUIDACIÓ DE LES PLUSVÀLUES ALS AFECTATS PER PROCESSOS DE 
DESNONAMENT D’HABITATGES DE PRIMERA RESIDÈNCIA. 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Atesa la crisi econòmica, financera i social que patim i el drama diari en què 
viuen milers de famílies que no poden pagar la hipoteca i es veuen obligades a 
marxar de casa. 
 
Atès que en els casos d’execucions o transmissió forçosa judicial, per 
impagament d’hipoteques o altres, el deutor-desnonat és subjecte passiu de 
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana donat 
que es produeix una transmissió d’un terreny urbà i per tant té lloc el fet 
imposable. 
 
Atès que és evident que les famílies que perden la seva residència perquè no 
poden fer front a les seves obligacions econòmiques, siguin quines siguin, 
constitueixen un dels principals col·lectius que poden situar-se en risc 
d’exclusió social i esdevenen per tant objecte d’especial atenció en l’àmbit de 
les polítiques públiques de protecció social. 
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Atès que en aquestes circumstàncies la liquidació de la plusvàlua suposa un 
cas flagrant d’injustícia tributària. 
 
Atès que el marc legal vigent (TRLHL) no regula cap possibilitat de què els ens 
locals estableixin beneficis fiscals per aquestes situacions, de tal manera que 
ens veiem obligats a preveure la liquidació d’aquests tributs, per molt injust que 
ens sembli; i que aquesta és una matèria reservada a llei segons l’article 8. d) 
de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributaria. 
 
Atès que en la majoria dels casos aquestes liquidacions seran objecte 
d’impagament, acumulació de sancions i d’interessos i acabaran molt 
probablement rebent la qualificació final d’insolvència, amb la qual cosa es 
consignen ingressos que no es cobraran i s’incorre en despeses de gestió 
respecte de deutes que esdevindran incobrables. 
 
Atès que la pròpia regulació del IIVTNU ja recull la figura dels substitut del 
contribuent, atribuint les obligacions tributàries a persones físiques o jurídiques, 
o entitats regulades al 35.4 de la LGT, distintes del subjecte passiu quan les 
circumstàncies així ho recomanen per raons d’eficiència en la gestió tributària, 
entre altres. 
 
Els antecedents descrits recomanen la redacció i aprovació de la present 
moció, per tal de donar complimenta als següents  
 
OBJECTIUS DE LA MOCIÓ 
 
1.- Millorar l’ordenament jurídic que regula la fiscalitat dels ens locals, 
concretament el TRLHL, per dotar-lo de la mínima sensibilitat exigible en casos 
de desnonament forçós per execució judicial d’hipoteques. A criteri dels 
proponents resulta inacceptable liquidar l’IIVTNU a les famílies que han perdut 
el seu habitatge per raons econòmiques. 
 
2.- Incentivar les entitats financeres a cercar amb major intensitat alternatives al 
desnonament. 
 
3.- Evitar actuacions de gestió i recaptació que pressuposin un nul profit per a 
l’erari públic o per al compliment dels fins encomanats als poders públics i que, 
a la seva vegada, generen un cost superior a l’ingrés que d’ells poguessin 
derivar-se. 
 
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció del següents acords 
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ACORDS 
 
Primer.- INSTAR al Govern de l’Estat espanyol a legislar, de conformitat amb 
l’article 8.d) de la Llei 58/2003 General Tributaria, i fent referència sempre a 
titulars de primera residència:  
 
a)     L’atribució de la condició de substitut del contribuent a l’entitat financera 
creditora i promotora del procediment de desnonament, alliberant així al 
subjecte passiu (persona o família desnonada) de la càrrega de la plusvàlua. 
 
b)     La possibilitat que els ens locals puguin accelerar la declaració de fallida 
dels subjectes passius respecte de quotes meritades amb anterioritat a la 
mencionada reforma legislativa.  
 
Segon.- ACORDAR, a través de la Junta de Govern Local, la suspensió 
cautelar de les liquidacions de les plusvàlues als afectats per processos de 
desnonament d’habitatges de primera residència.  
 
Tercer.- REMETRE aquesta moció per al seu coneixement i adhesió a les 
entitats municipalistes de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Senat i als partits 
polítics catalans amb representació a les Corts Generals de l’Estat.  
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
09.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ERC PER A DECLARAR 
GIRONELLA MUNICIPI LLIURE DE LA TÈCNICA DE FRACTURA 
HIDRÀULICA HORITZONTAL, CONEGUDA COM A FRACKING. 
 
Atesa la sol·licitud presentada per Montero Energy a la Direcció General 
d’Energia i Mines de la Generalitat per tal de fer prospeccions d’hidrocarburs a 
través de la tècnica del fracking a Catalunya. 
 
Atès que l’empresa Montero Energy Corporation, SL està interessada en fer 
investigacions per descobrir si en el subsòl existeixen concentracions de gas no 
convencional i d’altres hidrocarburs. Aquests són uns tipus de gas i 
d’hidrocarburs que no es troben emmagatzemats en grans bosses en el subsòl, 
sinó que es caracteritzen per estar situats en roques de baixa permeabilitat i de 
baixa porositat, el que fa que la seva extracció sigui més complicada i que es 
necessiti d’una tècnica molt agressiva amb el medi ambient. Es tracta de la  



 9

 
 
 
 
 
 
tècnica coneguda com fractura hidràulica horitzontal. Aquesta tècnica 
consisteix en perforar el subsòl en vertical fins a 5.000 metres i un cop en el 
subsòl profund, es realitzen noves perforacions horitzontals per tal d’arribar a la 
major superfície possible. Per tal d’extreure el gas i els hidrocarburs que estan 
adherits a la roca, s’introdueixen grans quantitats d’aigua a una elevada 
pressió, amb la intenció de fracturar la roca i de que se n’alliberi l’hidrocarbur, 
sent extret a la superfície per la mateixa canalització. Per tal de millorar 
l’eficiència en la trencadissa de la roca, s’introdueix junt a l’aigua un còctel de 
substàncies químiques de més de 500 elements diferents, entre les que se’n 
troben de perilloses, com ara metalls pesants. 
 
Atès que aquesta tècnica ja ha estat utilitzada a gran escala en els Estats 
Units. No obstant això, no es tracta d’una tècnica de gran eficàcia, que demana 
multiplicar les perforacions a diferents profunditats i construir un gran nombre 
de pous. A més, els percentatges de substàncies químiques que romanen en 
les profunditats i no són extrets a la superfície són molt elevats, pel que se’n 
deriven transferències als aqüífers i al subsòl. Arran de les nombroses 
trencadisses de roca, s’han arribat a mesura petits terratrèmols sentits en les 
localitat properes als pous. D’altra banda, el gas alliberat en les profunditats i 
no canalitzat per a l’explotació ha arribat a filtrar-se en els conductes de 
canalització d’aigua de consum humà i també a alliberar-se per la superfície del 
sòl, el que provoca la contaminació de l’aigua i el risc d’explosió davant de 
qualsevol flamarada accidental. 
 
Atès que aquesta tècnica està present en aproximadament en el 60% dels pous 
d’extracció actualment en ús a causa de l’augment del preu dels combustibles 
fòssils, que ha fet econòmicament rendibles aquests mètodes. Aquesta tècnica 
suposa un perill mediambiental, ja que comporta un enorme consum d’aigua i 
amb la sorra s’utilitzen multitud de components químics amb la finalitat és 
afavorir la fissuració o fins i tot la dissolució de la roca, components que 
contaminen tant el terreny com els aqüífers. Així doncs, la tècnica de la fractura 
hidràulica horitzontal necessita de grans quantitats d’aigua, de multitud de pous 
per a l’extracció del gas i dels hidrocarburs i de nombroses perforacions a 
diferents nivells, pel que es pot considerar una tècnica dolorosament agressiva 
amb l’entorn. No podem ignorar tampoc la contradicció que, emparant-se en 
l’interès públic i en la titularitat pública del subsòl, l’explotació d’aquests 
recursos recaigui en empreses privades que obtenen grans beneficis amb la 
destrucció del territori. 
 
Davant el risc per a la contaminació del subsòl i dels aqüífers derivada de 
l’aplicació de la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal, en pro de la 
conservació de l’espai natural del terme municipal que es podria veure afectat 
per la presència de nombrosos pous d’extracció i pels seriosos danys que se’n 
derivarien fruit de l’explotació industrial. 
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Per aquests motius, es proposa al Ple, l’aprovació dels següents acords. 
 
ACORDS: 
 
1r.- Que l’Ajuntament de Gironella es declari MUNICIPI LLIURE DE 
FRACTURA HIDRÀULICA HORITZONTAL coneguda com a “Fràcking”. 
 
2n.- Exigir al Govern de la Generalitat de Catalunya que suspengui els 
permisos d’investigació d’hidrocarburs per a iniciar les prospeccions per la 
tècnica del fracking a Catalunya, tant a l’empresa Montero Energy com a 
qualsevol altra que ho demani, amb les mateixes finalitats; fins i tant el 
Parlament de Catalunya no aprovi una llei que impedeixi aquesta tècnica 
d’explotació, per raó dels seus greus impactes ambientals. 
 
3r.- Que el terme municipal de Gironella és una part d’un conjunt ambiental que 
conforma una riquesa natural d’alt valor, pel que s’oposa a la investigació i 
explotació d’hidrocarburs per mitjà de la tècnica de la fractura hidràulica 
horitzontal i d’altres igualment agressives en qualsevol municipi. 
 
4t.- Que l’Ajuntament de Gironella traslladi al President de la Generalitat de 
Catalunya, a la Direcció General d’Energia i Mines, al conjunt dels grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, així com a la Plataforma Aturem el 
Fracking (PAF) els acords aprovats. 
 
El Sr. Joan Pujols diu que aquest tema es va presentar a la comarca del 
Berguedà tot i que el poble de Gironella no està afectat. Creu que aquesta 
tècnica és perillosa. Baixen 5.000 m. i llavors horitzontalment fan forats on hi 
fiquen productes químics, bastants de dolents. Llavors hi ha filtracions que 
poden passar a l’aigua. A més des dels forats pugen gasos que s’escampen i 
poden fer un “espetec”. 
 
El Sr. Joan Torra, diu que malgrat que aprovarà la moció i que s’ha de 
preservar el medi ambien i el paisatge, sembla que hi ha moltes discrepàncies, 
ja que no tots els terrenys són adequats per fer-ho i potser entremig n’hi ha 
alguna que és adequat. Però com que deu ser molt difícil de saber-ho llavors 
resulta que hiha llocs que funciona (tot i l’agressivitat del sistema) i ha llocs 
que, com s’ha vist en algun reportatge televisiu, l’aigua s’encén. En qualsevol 
cas millor que no s’utilitzin aquests sistemes a la nostra comarca. 
 
El Sr. David Font diu que el seu Grup també aprovarà la moció. Informa que el 
permís que està demanat no afecta a Gironella. Afecta a Puig-Reig, Santa 
Maria de Merlès, Sagàs i Olvan. També hi ha afectacions cap al Ripollès i 
Osona i Garrotxa. Els permisos sol.licitats només són per inspeccionar el sòl. 
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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 D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A 
DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA.  
 
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, 
aprova la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, 
amb el contingut següent: 
 
“Preàmbul 
 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat 
democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el 
progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per 
reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva. 
 
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble 
català, en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El 
parlamentarisme català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les 
assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal. 
 
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint 
més autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del 
Principat de Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de 
Successió, comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret 
públic català i les institucions d’autogovern. 
 
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha 
configurat un espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de 
reforçar-lo i promoure’l des del reconeixement mutu. 
 
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els 
catalans ha estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 
1914 suposà un primer pas en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida 
per la dictadura de Primo de Rivera. Amb la proclamació de la Segona 
República espanyola es constituí un govern català el 1931 amb el nom de 
Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut d’Autonomia. 
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La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un 
règim dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència 
activa del poble i el Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la 
llibertat és la creació de l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la 
recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el 1977 
del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou 
sistema autonomista definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble de 
Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 
1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980. 
 
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les 
forces polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del 
marc polític i jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les 
dificultats i negatives per part de les institucions de l’Estat Espanyol, entre les 
quals cal destacar la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, comporten 
una negativa radical a l’evolució democràtica de les voluntats col·lectives del 
poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en 
l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics, 
competencials, financers, socials, culturals i lingüístics. 
 
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar 
l’actual situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions 
massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres 
decidim» i la de l’11de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat 
d’Europa» són expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de 
respecte a les decisions del poble de Catalunya. 
 
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament 
de Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués de-
terminar lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una 
consulta. Les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de 
novembre de 2012 han expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i 
inequívoca. 
 
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la 
primera sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la 
ciutadania de Catalunya expressada democràticament a les darreres eleccions, 
formula la següent:  
 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 
 
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del 
poble de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer 
efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de  
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Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis 
següents:  
 
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, 
caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà. 
 
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà 
escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el 
respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat 
catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió 
majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a 
decidir. 
 
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de 
la població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement 
precís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el 
procés. 
 
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions 
europees i el conjunt de la comunitat internacional. 
 
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat 
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalu-
nya com un sol poble. 
 
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió 
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el 
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles 
d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural. 
 
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu 
l’enfortiment democràtic i l’exercici del dret a decidir. 
 
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que 
representa el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per 
tant s’hauran d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball 
que garanteixin aquest principi. 
 
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de 
fer partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polí-
tiques, agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, 
i concretar els mecanismes que garanteixin aquest principi. 
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El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser 
actius i protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir 
del poble de Catalunya.” 
 
Per tot això, els grups municipals de CiU i ERC proposen al Ple municipal 
l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del 
poble de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 
2013. 
 
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol. 
 
Diu el Sr. David Font que és la mateixa moció que el Parlament va aprovar el 
23 de gener, que em aquest cas els Grups municipals de CIU i ERC presenten 
conjuntament. Del que es tracta és de donar suport a un procés que s’ha 
d’iniciar a través del qual es pugui donar veu al poble de Catalunya perquè 
pugui decidir el seu futur quan el Parlament de Catalunya ho consideri adient. 
 
El Sr. Joan Torra entén que això és un tema en el qual s’ha pronunciat el 
Parlament. El seu grup està d’acord amb l’exercici del dret a decidir, ara bé 
creiem que presentar aquestes mocions al Ple és obrir consignes polítiques 
que el que fan és allunyar els polítics de la ciutadania. Creiem que si és un 
acord que s’ha aprovat al Parlament, tots els grup polítics l’han de respectar i 
entenem que tot el demès sobra i és afegir una perafarnàlia que no és 
necessària. Escoltant el Sr. Josep Mª Bricall, feia la reflexió de tirar cap a la 
independència però sense improvitzar, doncs el que sembla és que ara 
s’improvitzi dia a dia. Ens atenim al que diu Europa, però ¿Estem convençuts 
de que Europa segueix el camí que ha de seguir? ¿Sabem exactament la 
situació d’Europa o del món per tirar nosaltres ca a un punt determinat? Tot 
això són incògnites, per tant penso que anar-hi afegint més joc aquí no deixa 
de ser una mica absurd. S’ha portat al Parlament, hi ha hagut una moció, l’ham 
aprovat els grups que ho han consideran convenient. I com que ja hi ha un 
pronunciament, d’acord amb ell, la Generalitat ha d’actuar. Per tant el seu grup 
creu que és un punt que no ve al cas i en conseqüència ens abstindrem. 
 
El Sr. Joan Pujols diu que ho veu bastant igual però sempre serà un pas més. I 
el que convé és anar avançant mica en mica. En quan a Europa, no sap si és 
tant necessari. Millor ser a Europa, però hi ha que hi són i volen marxar. Per 
tant encara que no hi fossim també ens espavilaríem. 
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Diu el Sr. David Font que això és um debat que quan tot això acabi culminant-
se hi haurà totes les opinions i posicions, i es podran analitzar totes les 
alternatives. En aquest cas és cert que és uma moció aprovada pel Parlament, 
però no està de més donar suport a um tema que pot marcar el futur de tots els 
ciutadans de Catalunya i també els del municipi de Gironella i només és donar 
recolzament. 
 
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. 
2 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. 
 
 
11.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Joan Torra fa aquests precs i preguntes: 
 
1.- Demana, envers els acomiadaments de l’Escola d’AID, si hi ha hagut algun 
problema, si hi ha hagut alguna demanda i en quina situació es troba. 
 
Li diu el Sr. David Font que a dia d’avui hi ha 5 demandes, a través de les quals 
estem amb assessorament jurídic per part de la Diputació de Barcelona, 
concretament amb una lletrada que és qui porta els casos. A partir d’aquí es 
treballen els casos individualment . 
 
Diu el Sr. Joan Torra que en un principi semblava que no tenien dret a 
indemnització, i ara suposa que amb les demandes deuen considerar que sí. 
Demana com han assessorat el tema a l’Ajuntament. 
 
Li diu el Sr. David Font, que la data del primer judici s’ha postposat, i ara 
començarem a treballar el segon cas. 
 
Demana el Sr. Joan Torra si tenim partida, si és el cas que haguem 
d’indemnitzar-lo, o es preveu crear-ne alguna. 
 
Li diu el Sr. David Font que en funció de com vagin els fets s’actuarà. 
 
 
I no havent-hi  més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió 
a les 21:35 hores , de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta.   
 


