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ACTA DE PLE DE 4 DE NOVEMBRE DE 2013 
 
 

A Gironella, quan són les 21:00 hores, prèvia convocatòria a l’efecte i per tal de 
celebrar sessió extraordinària 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, SI S’ESCAU, DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2014. 
 
02.- APROVACIO DEFINITIVA, SI S’ESCAU DELS CONVENIS URBANISTICS 
PER A LA CESSIÓ ANTICIPADA DEL SOL DESTINAT A EQUIPAMENT I 
VIALS AL SECTOR SUD-4R. 
 
03.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS NÚMERO 03/2013. 
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04.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL PER 
A L’EXERCICI ECONÒMIC 2014. 
 
 
 
 
01.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2014. 
 
Vist l’escrit del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, sol·licitant l’acord de l’Ajuntament envers les festes locals per a l’any 
2014. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Establir com a festes locals per a l’any 2014 al municipi de Gironella, les 
següents: 
 

- 9 de juny de 2014 – Dilluns 2ª Pàsqua. 
- 18 d’agost de 2014 – Dilluns Festa Major. 

 
2n.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en dret 
sigui possible per l’execució dels presents acords. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
 
Diu el Sr. Joan Torra que discrepa amb el dia proposat, doncs pensa que n’hi 
ha de millors, com el Corpus. 
 
El Sr. Joan Pujols diu que tirar-los sembla molt fàcil, però que a tothom li estigui 
bé, és complicat. Diu que li van fer el comentari que el millor dia és 
carnestoltes, com s’havia fet, ja que el dia proposat també és festa a Puig-Reig 
i Barcelona. Si no ho fos els botiguers els hi aniria millor. 
 
Diu el Sr. David Font, que l’idea de cara l’any que bé és obtenir el màxim 
consens.  
 
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 vots en contra dels membres presents del Grup Municipal de P.S.C. 
1 vot a favor del membre present del Grup Municipal d’E.R.C. 
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02.- APROVACIO DEFINITIVA, SI S’ESCAU DELS CONVENIS URBANISTICS 
PER A LA CESSIÓ ANTICIPADA DEL SOL DESTINAT A EQUIPAMENT I 
VIALS AL SECTOR SUD-4R 

 
Atès que s’ha negociat amb els propietaris compresos dins la unitat d’actuació 
SUD-4R els convenis urbanístics per al a cessió anticipada del sòl destinat a 
equipaments i vials.  
 
Atés que el text inicial dels convenis s’ha sotmès  a informació pública durant el 
termini d’un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de data 
3 de setembre de 2013, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
data 30 d’agost de 2013, en el taulell d’edictes de l’Ajuntament i en el diari 
Regió 7 de data 23 d’agost de 2013.  

 
Atès que en aquest termini no s’ha presentat cap al·legació 

 
Conclosa la informació pública, i vist que la proposta de text definitiu del 
Conveni urbanístic, ha estat acceptada pels propietaris signadors dels 
convenis. 

 
Vist l’informe de Secretaria – Intervenció numero 12/2013.  
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:  

 
PRIMER. Aprovar el text del conveni urbanístic per a la cessió anticipada del 
sòl destinat a equipaments i vials al sector SUD-4R i que consta a l’expedient. 

 
SEGON. Facultar a l’Alcaldia per a la seva signatura, que es formalitzarà 
mitjançant document administratiu, sens perjudici de la inscripció en el Registre 
de la Propietat dels actes i condicions que ho requereixin, conforme a la 
legislació urbanística i hipotecària. 

 
TERCER. Notificar i emplaçar a les parts del Conveni urbanístic als efectes de 
que sigui signat en un termini màxim de 30 dies. 

 
QUART. Anotar i custodiar un exemplar complet del text definitiu del Conveni 
urbanístic i de la seva documentació annexa a l’arxiu administratiu municipal 
d’aquest Ajuntament. 

 
CINQUÈ. Publicar en el Butlletí Oficial de la Provincia i Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya el text definitiu complet del Conveni Urbanístic dins 
del mes següent a la seva aprovació. 
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No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
03.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS NÚMERO 03/2013. 
 
Atès que existeixen despeses que no poden demorar-se fins l’exercici següent 
per a les quals no existeix crèdit en el Pressupost vigent de la Corporació 
segons queda justificat en la Memòria d’Alcaldia. 
 
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció número 17/2013 envers el procediment 
a seguir i l’Avaluació de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària i compliment de la 
regla de la despesa. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 03/2013 
en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de 
tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior i canvi de partides – 
diverses actuacions Capítol 6 Despeses, d’acord amb el detall que consta a 
l’expedient. 
 
2n.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, per un termini de quinze dies, durant els quals els 
interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. 
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat 
no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini 
d’un mes per resoldre-les. 
 
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 modificació va destinada a inversions, finançades 
entre romanent positiu del 2012 i canvis de partida. Bàsicament les inversions 
són: Cementiri, Pavimentació Carrers i Millora de l’aigua a Viladomiu Nou. 
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Diu el Sr. Joan Torra que en part està d’acord, ja que les inversions són 
raonades. Però d’una altra banda no es comparteix aquest sistema perquè 
quan es liquiden les pressupostos, hi ha morositat, els recursos minven i hi ha 
cops que els números no quadren del tot. S’entén que es facin, no se sap si 
aquestes obres són del tot necessàries, però no se sap si és prou prudent 
augmentar la partida a les quals es destina. 
 
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. 
 
04.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL PER 
A L’EXERCICI ECONÒMIC 2014. 
 
Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 
econòmic 2014 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. 

 
Vist i conegut el contingut de l’ informe de Secretaria – Intervenció número 
18/2013 envers el pressupost; i l’informe de Secretaria – Intervenció numero 
19/2013 de l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria. 
 
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 2014, 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 .............................    1.198.176,00 € 
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis .....    1.943.690,00 € 
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres ..............................       114.500,00 € 
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents ..........................         58.500,00 € 
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A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 
CAPÍTOL 6: Inversions Reals .......................................     1.799.034,00 € 
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital .........................                  0,00 € 
 
B) OPERACIONS FINANCERES  
CAPÍTOL 8: Actius Financers .......................................                 0,00 € 
CAPÍTOL 9: Passius Financers ....................................       341.000,00 € 
 
TOTAL ..........................................................................    5.454.900,00 € 
 
 
 

ESTAT D’INGRESSOS 
 
A) OPERACIONS NO FINANCERES 
A.1. OPERACIONS CORRENTS 
CAPÍTOL 1: Impostos Directes ...................................    1.480.610,00 € 
CAPÍTOL 2: Impost Indirectes  ....................................        25.000,00 € 
 
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos....      1.133.660,00 € 
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents ..........................      1.247.530,00 € 
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials .............................            8.100,00 € 
 
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 
CAPÍTOL 6: Alienació d’Inversions Reals ....................                    0,00 € 
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital .........................     1.074.000,00 € 
 
B) OPERACIONS FINANCERES  
CAPÍTOL 8: Actius Financers .......................................                   0,00 € 
CAPÍTOL 9: Passius Financers ....................................        486.000,00 € 
 
TOTAL ..........................................................................     5.454.900,00 € 
 
Segon.- Aprovar l’informe de Secretaria-intervenció d’avaluació del compliment 
de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria. 
 
Tercer.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els 
llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual. 

 
Quart.- Exposar al públic el pressupost general per al 2014, 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. 
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Cinquè.- Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es 
presenti cap reclamació. 

 
Sisè.- Trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat, així com a la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Setè.- 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 que el pressupost és de 5.494.900,00 €. Els ingressos 
pugen un 2,36% i el pressupost puja un 33,90%, sobretot pel pla d’inversions 
que aquest any 2014 és de 1.799.034,00 €. A nivell d’ingressos es preveuen 
aquests augments: 
 
Pel que fa als impostos directes, l’augment no ve originat per la pressió fiscal, 
sino que és per l’aflorament dels immobles que no tributaven i que ara ho fan. 
L’augment en taxes i preus públics, tenint en compte que hi ha hagut una 
congelació en els preus, es deu a una millor previsió en la recaptació de l’aigua. 
En transferències corrents es preveu una disminució d’1,81% i en els ingressos 
patrimonials la previsió també és amb una disminució del 4.000 €. 
 
A nivell d’ingressos de capital, hi ha aquest augment motivat per les 
subvencions i per una previsió d’un crèdit, si bé aquest, es creu que no farà 
falta, ja que hi ha la previsió d’incorporar romanent de tresoreria de l’exercici 
2013. 
 
Pel que fa a les despeses, la despesa de personal baixa un 6,38% degut al 
personal que es jubila i no hi ha contemplada la reposició d’efectius. En 
despeses de béns corrents en béns i serveis hi ha un augment del 7,74% 
motivat per l’increment de partides socials i manteniment de la via pública. Les 
despeses financeres són menors i les transferències corrents (subvencions) es 
preveuen les mateixes. En inversions es preveu un increment més elevat i els 
passius financers disminueixen. En números globals els ingressos augmenten 
en 1.380.966,82 €, i les inversions previstes són: 
 

- Millores a l’enllumenat (instal.lació de reductors i canvi de lluminàries) 
- Millores via pública. S’ha augmentat vers l’any 2013 
- Biblioteca municipal, que és el que fa pujar el pressupost. 
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Finalment com a novetat també s’aprova l’informe de compliment de l’estabilitat 
pressupostària, que per normativa estatal s’ha d’aprovar. El que diu aquest 
informe és que s’acompleix l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa 
en els termes que marca l’Estat espanyol. 
 
Diu el Sr. Joan Torra que, malgrat ser l’exposició brillant, no comparteixen el 
pressupost. Diu que el seu Grup hagués fet un pressupost diferent. El que 
comparteixen menys és la partida de 486.000 € que fa quadrar el pressupost i 
quadra amb la inversió de la biblioteca. Creu que la garantia de que no s’hagin 
de demanar aquests diners no existeix. Pot haver-hi romanent positiu, però que 
sigui suficient per la totalitat d’aquests 486.000 € és difícil. Creu que és molt 
agosarat posar-ho i explicar que això no anirà d’aquesta manera. Creu que això 
és un “tacticisme financer”, però si aquest diner es destina a cobrir deute 
d’aquest Ajuntament, el futur d’aquest Ajuntament és més clar i d’aquesta 
manera el comprometem tot a aquesta inversió. I en el cas que no hi sigui ens 
comprometem a quantitats que s’hauran d’anar buscant mitjançant crèdit. Per 
tant hi ha dues errades que només es justifiquen políticament. En tema de 
números el més raonable es destinar una part del romanent o amortitzar crèdits 
i per tant alliverar els futurs exercicis de pressio fiscal (és el que marquen les 
polítiques generals). D’altra banda, si falla el romanent el crèdit per la biblioteca 
es tirarà endavant. 
 
Diu el Sr. David Font que, envers el 2012, es va informar que el tancament 
seria positiu, i així va ser amb un romanent de 800.000 €. I la previsió que 
tenim a 30 de setembre és tancar el 2013 amb un romanent de 2.000.000 €. 
Per tant, encara que hi hagi desviacions, el romanent donarà per destinar 
aquests 486.000 € d’aportació municipal a la biblioteca, i també donaria, per si 
es creu oportú, amortitzar crèdits. A l’any 2013 no s’ha demanat cap crèdit i a 
31 de desembre es cancel.larà la pòlissa de crèdit i no es renovarà. Per tant la 
reducció de préstecs haurà baixat en 500.000 € i deixarà la situació 
d’endeutament en una xifra propera als 2.200.000 €, que és bastant inferior a la 
dels últims anys. I si es cobressin els ingressos pendents d’altres 
administracions es podria pràcticament eixugar tot el deute en un any i mig. Per 
tant la previsió no és política, sino reals. No s’està hipotecant el 100% de la 
biblioteca amb càrrec a romanent, sino que només una part. I els 240.000 € 
que es destinen a altres inversions, en cas que el 2013 no es tanqués segons 
les previsions, es podrien posposar a un altre exercici, donant prioritat a la 
biblioteca. 
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Diu el Sr. Joan Torra que la teoria és bona, però amb el números es poden fer 
moltes coses. Es creu que és una quantitat molt important i que tanca la porta a 
reduir crèdits anteriors. 
 
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 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. 
 
 
I no havent-hi  més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió 
a les 21:25 hores , de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta.   
 


