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ACTA DE PLE DE 1 DE FEBRER DE 2016 
 

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 
M. Àngels Sallés Perarnau 
Josep M. Castellà Antich 
Roger Ballús Nuñez 
Lluís Vall Carrillo 
David Saborido Gonzalez 
Albert Xoy Serra 
Marc Rojas Saña 
Joana Pons Soto 
 

Excusa l’assistència: 
 

Mònica Flores Morales 
 

 

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.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PGOU DE GIRONELLA PER A LA MILLORA DE 
L’ACCESSIBILITAT. 
 
04.- ADHESIÓ, SI S’ESCAU, A L’ACORD COMÚ DE CONDICIONS PER ALS 
EMPLEATS PÚBLICS DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA DE MENYS DE 
20.000 HABITANTS (2015-2017). 
 
05.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DEVOLUCIÓ DE LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA I ADDICIONAL DEL MES DE DESEMBRE DE 2012. 
 
06.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LOCALS 
PÚBLICS MUNICIPALS. 
 
07.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA TAXA PER LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE MATERIAL DIVERS DE L’AJUNTAMENT DE 
GIRONELLA. 
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08.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER LA 
RETRANSMISSIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES. 
 
09.- 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 21 de desembre de 
2015, 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 114/2015 fins el número 
121/2015 i del número 1/2016 fins el número 7/2016. 
 
03.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PGOU DE GIRONELLA PER A LA MILLORA DE 
L’ACCESSIBILITAT. 
 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 2 de novembre de 2015 va 
aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU de Gironella per a la 
millora de l’accessibilitat. 
 
Atès que durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions 
ni reclamacions. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU de Gironella per 
a la millora de l’accessibilitat. 
  
2n.- Elevar l’expedient de modificació esmentat a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme perquè resolgui sobre la seva aprovació definitiva. 
 
3r.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en dret 
sigui possible per l’execució dels presents acords. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
 
Recorda el Sr. David Font que la finalitat de la modificació és no tenir en 
compte l’edificabilitat en les construccions dels ascensors. 
 
Diu el Sr. Albert Xoy que mantenen la mateixa postura del Ple de novembre 
(abstenció). No volen formar part en aquesta modificació.  
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Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
7 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U. 
3 abstencions dels membres presents del Grup Municipal d’E.R.C. 
 
04.- ADHESIÓ, SI S’ESCAU, A L’ACORD COMÚ DE CONDICIONS PER ALS 
EMPLEATS PÚBLICS DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA DE MENYS DE 
20.000 HABITANTS (2015-2017). 
 
En data 28 de desembre de 2015 es convoca els delegats de personal i de les 
seccions sindicals per tal de negociar l’adhesió a l’Acord comú de condicions 
per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 
habitants (2015-2017) i constituir la Mesa general de negociació dels empleats 
públics de la corporació. 
 
En data 7 de gener de 2016 es constitueixen la Mesa general de negociació 
dels empleats públics de la corporació amb els següents representants: 
 
En representació de l’Ajuntament de Gironella: 
 

- Sr. David Font Simon. 
- Sra. Mònica Flores Morales. 

 
En representació dels empleats públics: 
 

- Sra. Montserrat Pont Sabata. 
- Sra. Montserrat Nieves Sanchez Roza. 
- Sr. Rafael Narvaez Toledo. 

 
Actua com a Secretària de la Mesa, la Sra. Montserrat Morera Camprubí. 
 
Des del dia 30 de juny de 2015 fins el dia 28 de desembre de 2015, han tingut 
lloc diverses reunions, regides pel principi de bona fe en la negociació. 
 
En data 7 de gener de 2016 es signa l’acta final on les part manifesten la 
voluntat d’adherir-se a l’Acord comú de condicions per als empleats públics 
dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017), que 
s’annexa a l’expedient per a la seva aprovació. 
 
En data 5 de novembre de 2015 ha tingut lloc la reunió amb tots els empleats 
públics de la Corporació. 
 
En la negociació d’aquest acord s’han respectat els drets de l’article 15 b) de la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i de l’article 
4.1.c) del Real decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, i s’ha complert amb els requisits 
previstos al Capítol IV de la Llei 7/2007, per la qual s’aprova l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic (EBEP) i el Títol II del RDL 1/1995. 
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Fonaments de dret 
 

1. L’article 8 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical 
(LOLS), estableix que les seccions sindicals dels sindicats més 
representatius i dels que tinguin representació en els òrgans de 
representació que s’estableixin en les Administracions públiques tindran, 
entre d’altres drets, el de la negociació col.lectiva, en els termes 
establerts en la seva legislació específica. 

 
2. Per la seva banca, l’article 31 de l’EBEP, estableix que eles empleats 

públics tenen dret a la negociació col.lectiva, representació i participació 
institucions per a la determinació de els seves condicions de treball. Per 
negociació col.lectiva, als efectes d’aquesta Llei, s’entén el dret a 
negociar la determinació de les condicions de treball dels empleats de 
l’Administració Pública. 
 

3. L’article 32 de l’EBEP estableix que la negociació col.lectiva, 
representació i participació dels empleats públics amb contracte laboral 
es regirà per la legislació laboral, sens perjudici dels preceptes d’aquest 
capítol que expressament els hi són d’aplicació. 
 

4. L’article 33 de l’EBEP estableix que la negociació col.lectiva de 
condicions de treball dels funcionaris públics estarà subjecta als principis 
de legalitat, cobertura pressupostària, obligatorietat, bona fe negocial, 
publicitat i transparència, i es durà a terme mitjançant l’exercici de la 
capacitat representativa reconeguda a les organitzacions sindicals en els 
articles 6.3.c), 7.1 i 7.2 de la Llei orgànica de llibertat sindical i, també, 
d’acord amb el que estableix el capítol IV del títol III de l’EBEP. 
 

5. Per dur a terme la negociació de les condicions de treball es constituiran 
Meses de Negociació en què estaran legitimats per ser-hi presents, per 
una banda, els representants de l’Administració Pública corresponent i, 
per l’altra, les organitzacions sindicals més representatives a nivell 
estatal, les organitzacions sindicals més representatives de Comunitat 
Autònoma, així com els sindicats que hagin obtingut el 10 per 100 o més 
dels representants en les eleccions per a delegats i Juntes de Personal, 
en les unitats electorals compreses en l’àmbit específic de la seva 
constitució. 
 

6. Ara bé, en el cas que aquí ens ocupa s’ha procedit a la negociació i 
fixació de les condicions comunes d’ocupació dels empleats públics de 
l’Ajuntament de Gironella per mitjà de l’adhesió a l’Acord comú de 
condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de 
menys de 20.000 habitants (2015-2017), acordat per l’Associació 
Catalana de Municipis de Catalunya, la Federació de Municipis de 
Catalunya, per Comissions Obreres de Catalunya i per la Unió General 
de Treballadors de Catalunya el 19 de desembre de 2014. Tal i com 
permet l’article 34.2 de l’EBEP. Doncs, aquest article reconeix la 
legitimació negocial de les associacions de municipis per tal què puguin 
negociar col.lectivament acords de condicions de funcionaris públics, als 
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quals puguin adherir-se els municipis amb caràcter previ o de forma 
successiva a al seva negociació. 
 

7. L’article 37 de l’EBEP fica les matèries objecte de negociació, amb el 
límit corresponent a les competències de cada Administració Pública i 
amb l’abast que legalment procedeixi en cada cas. Aquest precepte fixa 
també les matèries excloses de l’obligatorietat de la negociació en el seu 
apartat segon. 
 

8. L’article 38 de l’EBEP estableix que en el si de les Meses de Negociació 
corresponents, els representants de les Administracions Públiques 
podran concertar Pactes i Acords amb la representació de les 
organitzacions sindicals legitimades a aquests efectes, per a la 
determinació de condicions de treball dels funcionaris d’aquestes 
Administracions. 
 

Aquest article també determina que els Pactes es duran a terme sobre matèries 
que corresponguin estrictament a l’àmbit competencial de l’òrgan administratiu 
que el subscrigui i, s’aplicaran directament al personal de l’àmbit corresponent. 
Que els Acords es duran a terme sobre matèries competencials dels òrgans de 
govern de les Administracions Públiques. Per a la seva validesa i eficàcia serà 
necessària la seva aprovació expressa i formal per part d’aquests òrgans. Quan 
aquests Acords hagin estat ratificats i afectin a temes que puguin ser decidits 
de manera definitiva pels òrgans de govern, el contingut d’aquests serà 
directament aplicable al personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació, sens 
perjudici que, a efectes formals, es requereixi la modificació o derogació, en el 
seu cas, de la normativa reglamentària corresponent. 
 

9. En el cas que aquí ens ocupa, l’abast i el contingut de les matèries 
objecte de negociació impliquen que la seva provació estigui supeditada 
a l’acord exprés del Ple municipal, per la qual cosa l’Acord concertat 
requerirà de la seva aprovació expressa per tal que adquireixi plena 
validesa i eficàcia. 

 
10. El contingut de l’Acord respecta els límits establerts legalment en 

matèria de negociació de les condicions de treball dels empleats públics.  
 

11. L’acord d’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics 
dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017) 
un cop aprovat i signat, s’ha de remetre a l’oficina pública a què fa 
referència la LOLS i serà immediatament publicat en el diari oficial 
corresponent, d’acord amb el que estableix l’article 1 del Reial Decret 
1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col.lectius 
de treball. Per tant, caldrà trametre a la Delegació territorial del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya el text de l’acord 
d’adhesió per a la seva posterior publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
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12.  S’ha emès el corresponent informe respecte de la fiscalització interna 
des d’un punt de vista de gestió pressupostària, econòmica i 
sostenibilitat financera de l’Acord regulador de condicions de treball. 
 

Tenint en compte que la competència per aprovar l’adhesió a l’Acord comú de 
condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 
20.000 habitants (2015-2017) és del Ple, tal i com disposen la legislació bàsica 
de règim local, l’EBEP i l’article 175 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, s’ha informat favorablement i 
dictaminat per part de la comissió Informativa corresponent, abans del seu 
sotmetiment al Ple municipal, i es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats 
públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-
2017), conforme es manifesta en l’acta final de la Mesa general de negociació 
dels empleats públics del dia 7 de gener de 2016. 
 
Segon.- Indicar que aquest acord d’adhesió entrarà en vigor l’endemà de la 
seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament de Gironella, amb independència de les 
adequacions organitzatives i singulars que sigui necessari establir per fer 
efectiu el seu contingut. 
 
Tercer.- Trametre còpia d’aquest acord així com de tota la documentació 
complementària al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, als 
efectes de la seva inscripció i publicació, i a la Comissió Paritària General de 
Seguiment de l’Acord comú per a què tingui seu coneixement de l’adhesió en 
compliment de l’establert a l’article 4 de l’Acord comú. 
 
Quart.- Notificar aquest acord als representants sindicals. 
 
Cinquè.- Publicar aquest acord per a coneixement general en el tauler 
electrònic i en el portal de transparència, per al coneixement general. 
 
Sisè.- 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 el conveni dels treballadors estava denunciat des del 
2011. 
 
Es va constituir la mesa de negociació, però per raons de salut del regidor, es 
va deixar de banda les negociacions. Paralel.lament va sortir l’acord genèric 
que juntament amb la F.M.C., A.C.M., U.G.T. i C.C.O.O. varen signar per 
Ajuntaments de menys de 20.000 habitants. Aquesta proposta va ser 
traslladada als delegats sindicals de l’Ajuntament, manifestant que era una 
proposta que l’Ajuntament estava disposat a tenir com a conveni dels empleats 
públics   perquè,   entre   d’altres   coses,   equiparava   una  reivindicació  seva  
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(treballadors de caràcter laboral – treballadors de caràcter funcional). Es va 
constituir la nova mesa de negociació, amb acord dels delegats sindicals per 
tirar endavant aquest conveni, i es va signar l’acord d’adhesió per totes les 
parts. 
 
El Sr. Albert Xoy diu que atès que totes les parts hi estan d’acord, ells també. 
 
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 DEVOLUCIÓ DE LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA I ADDICIONAL DEL MES DE DESEMBRE DE 2012. 
 
Atès que la disposició addicional duodècima de la Llei 48/2015, de 29 
d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, estableix que 
cada Administració Pública, en el seu àmbit, podrà aprovar dins l’exercici 2016, 
i per una sola vegada, una retribució de caràcter extraordinari, qual import serà 
l’equivalent a les quantitats no recuperades dels imports efectivament deixats 
de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària 
corresponent al mes de desembre del 2012, en aplicació del Reial Decret Llei 
20/2012, de 13 de juliol. 
 
Atès que hi ha crèdit pressupostari suficient. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Ordenar la devolució de les quantitats, en concepte de paga 
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 al personal de 
l’Ajuntament en els imports deixats de percebre, i per una sola vegada. 
 
Segon.- Aquestes quantitats es faran efectives en les nòmines del mes de 
febrer del 2016 amb càrrec a les partides pressupostàries del pressupost 
vigent. 
 
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. 
 
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.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LOCALS 
PÚBLICS MUNICIPALS. 
 
Atesa la modificació en l’article 6è de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa 
per la utilització de locals públics municipals. 
 
Vist l’informe de Secretaria 01/2016. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
la utilització de locals públics municipals, en els termes que figura a l’expedient. 
 
Segon.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la 
seva exposició al tauler d’anuncis electrònic d’aquest Ajuntament i al Butlletí 
Oficial de la Província, durant el termini de trenta dies hàbils, en els quals els 
interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin 
oportunes. 
 
Tercer.- Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a 
l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’acord és definitiu, tenint en 
compte l’article 17.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, del 5 de març. 
 
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els documents 
relacionats amb aquest assumpte. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
 
Explica el Sr. David Font que és la modificació d’una ordenança ja en vigor i 
que de mica en mica s’ha anat incorporant diferents conceptes. En aquest cas, 
s’incorpora el concepte per neteja, en concret del local del Blat. És una taxa 
que s’estipularà en els acords de la Junta de Govern quan es consideri oportú. 
La seva aplicació no és genèrica en tots els casos, sinó a casos concrets i 
vinculats a la utilització per usos privatius. Es contempla una franja que permet 
donar resposta a la neteja interior i exterior, i per tant garantir que l’espai tingui 
la neteja corresponent. 
 
El Sr. Marc Rojas, diu que s’està d’acord, sempre que no perjudiqui a les 
entitats de Gironella. 
 
Li diu el Sr. David Font que el criteri que es segueix és que l’únic concepte que 
s’aplica a les entitats és el so. Fins avui les entitats fan la neteja, i si no la 
fessin, el dia a dia determinarà la seva aplicació o no. 
 
El Sr. Albert Xoy pregunta que si una entitat necessita el local i el deixa net, no 
haurà de pagar aquesta taxa? 
 
Li respon afirmativament el Sr. David Font. 
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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. 
 
07.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA TAXA PER LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE MATERIAL DIVERS DE L’AJUNTAMENT DE 
GIRONELLA. 
 
Atès que es considera necessària la imposició de la taxa per la utilització 
privativa de material divers de l’Ajuntament de Gironella. 
 
Vist l’informe de Secretaria 02/2016 i l’estudi econòmic preceptiu. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la imposició de la taxa per la utilització 
privativa de material divers de l’Ajuntament de Gironella i l’Ordenança fiscal 
reguladora d’aquesta, en els termes en què figura a l’expedient. 
  
Segon.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la 
seva exposició en el tauler d’anuncis electrònic d’aquest Ajuntament i en el 
Butlletí Oficial de la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals 
els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin 
oportunes. 
 
Tercer.- Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a 
l’expedient, en el termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a 
l’article 17.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat 
per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Quart.- Facultar al Sr. 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 és una ordenança nova que dóna resposta a la 
demanda de gent privada de poder fer ús del material de l’Ajuntament per 
activitats privades (usos privatius). 
 
De la mateixa manera que hi ha la taxa que regula la utilització dels locals, s’ha 
cregut necessari regular la utilització del material (escenari/taules/cadires ...). 
 
El Sr. Albert Xoy diu que ells havien pensat millor el tema de la fiança. Si es 
torna el material, es retorna la fiança. Es fa un inventari del material que es 
presta, es signa el document, i quan el retorna, si aquest està bé, se li retorna 
la fiança. 
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Diu el Sr. David Font que l’inventari ja es fa. Però es creu necessari que hi hagi 
un cost mínim, ja que el material té un desgast que cal poder-ne fer, de mica en 
mica, la reposició. En altres Ajuntaments aquesta ordenança ja està en vigor. 
Però aquí només s’aplicarà en casos privatius. Es creu necessari per, també, 
poder conscienciar del bon ús del material. 
 
Demana el Sr. Albert Xoy que a les entitats sense ànim de lucre i que realitzin 
actes pel poble, no se’ls hi cobrarà la taxa. 
 
Li diu el Sr. David Font que ho recull l’ordenança. 
 
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 PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER LA 
RETRANSMISSIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES. 
 
El Ple és l’òrgan de govern municipal en què participen tots els regidors i 
regidores del consistori. Aquest espai de debat polític genera una informació 
plural i representativa d’especial interès per a tots els vilatans i vilatanes de 
Gironella. Sovint els ciutadans no poden assistir presencialment a les sessions 
del Ple i, per tant, no poden tenir un accés directe a la informació que genera.  
 
Tanmateix, la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació 
– les TIC– permeten que des de l’Ajuntament es puguin establir noves 
dinàmiques de funcionament per millorar la informació al ciutadà, la 
transparència institucional i l’acostament entre política i ciutadania.  
 
En aquest sentit, altres municipis catalans, com Castelló d’Empúries, Vilassar 
de Mar, Mollerussa, Sabadell, la Bisbal del Penedès, Olot, Prats de Lluçanès, 
Berga  o Cerdanyola han impulsat experiències de retransmissió audiovisual en 
línia de les sessions del Ple, amb l’objectiu de mostrar la màxima transparència 
en la gestió i aconseguir una comunicació més dinàmica, més àgil i més 
pròxima amb els ciutadans.  
 
A més, tenint en compte que a la nostra comarca existeix una emissora de 
ràdio i una televisió hi veiem una oportunitat per a acostar, encara més, la vida 
política i municipal a la ciutadania, retransmetent en directe les sessions del Ple 
que se celebrin en endavant.  
 
És indispensable que tots els ciutadans puguin accedir fàcilment a totes les 
informacions tractades al Ple, per això la importància de facilitar l’accés a 
aquesta informació per totes les vies possibles. En aquest moment tenim tres 
opcions molt clares, la ràdio, la televisió i el internet, per acostar als Plens a 
tota la població de Gironella. 
 
Per això, des d’ERC Gironella presentem per al seu debat, votació i aprovació, 
si s’escau, l’adopció del següent, 
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ACORD 
 
Primer.- Publicar al web municipal l’enregistrament audiovisual de totes les 
sessions de plens, tant ordinaris com extraordinaris i de forma íntegra, perquè 
es puguin seguir en línia (en directe i en diferit), amb l’objectiu que qualsevol 
ciutadà que disposi de connexió a Internet pugui veure les sessions en 
qualsevol moment i des de qualsevol lloc del món.  
 
Segon.- Instar a l'Alcalde del nostre municipi a posar-se en contacte amb Ràdio 
Berga i Televisió del Berguedà per tal d’arribar a un acord per la retransmissió 
de les sessions Plenàries. 
 
Tercer.- Tenint en compte el mínim cost econòmic que implica, activar el servei 
en el mínim termini possible. 
 
Quart.- Com a complement al servei, facilitar als ciutadans que no tenen 
connexió a internet el servei que ofereix la Biblioteca Pública de manera 
gratuïta perquè hi puguin accedir i, així mateix, posar en marxa des de la 
mateixa Biblioteca Pública un servei gratuït de préstec dels DVD dels plens 
perquè els ciutadans els puguin veure també al televisor.  
 
Albert Xoy, Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya. 
 

Gironella, 19 de Gener de 2016 
 
Diu el Sr. Albert Xoy, que aquesta moció és per acostar una mica més la 
política a la ciutadania, i si es té en compte que per molts vilatans és complicat 
venir al Ple, és una bona manera d’acostar-los a la política, i vegin el que es fa 
a les sessions plenàries. 
 
El Sr. Lluís Vall, diu, respecte els punts de la moció el següent: 
 

- Punt 3r.: Pregunta quin és el mínim cost que implica. 
 
Li diu el Sr. Albert Xoy que aquest seria colocar una web-cam en un lloc 
estratègic de la sala de Plens i crear un canal de Youtube o mitjançant una 
aplicació mòbil retransmetre el Plens. 
 

- Diferents possibilitats de la moció que queden barrejades: Els mitjans de 
comunicació del Berguedà ens han passat pressupost; i aquest és 
elevat. I per tant aquesta via és complicada. La proposta dels mitjans és 
350 € + IVA més la persona que controla la gravació. Radio Berga 
estipula un cost de 363 € + IVA per Ple; però Radio Berga ja no cobreix 
el Plens de Berga per manca de personal. Per tant seria difícil fer el 
seguiment dels de Gironella. Tele Berga, la retransmissió dels Plens de 
Berga no suposa cap cost per l’Ajuntament. Per Gironella el cost seria:  
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- Adquirir per part de l’Ajuntament tot el material (cost elevat). 
 

- 270 € + les hores de realització i control de càmeres (60 € / hora). 
 

Per tant el nostre grup està d’acord amb el fons de la moció, però no amb la 
forma d’aplicar-ho. Per tant la proposta que es fa és retirar aquesta moció i 
treballar conjuntament i buscar la forma més adecuada per la transmissió dels 
Plens.   
 
D’altra banda s’han aprovat els comptes conjuntament i no hi ha partida 
pressupostària per assumir aquest cost.  
 
Per tant fa la proposta de valorar-ho conjuntament. I respecte a la web-cam, 
s’ha mirat d’altres Ajuntaments, i la càmera queda lluny i no es veu qui parla. I 
la finalitat que es vol és tenir una imatge i so nítit de qui parla. 
 
Diu el Sr. Albert Xoy que estan d’acord en parlar del tema, tot reiterant 
l’aplicació gratuïta pel mòbil, que no té cap cost. 
 
Diu el Sr. David Font que s’ha parlat amb l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. 
Ells tenen un tècnic en comunicació (nosaltres no). Ell és el que s’encarrega 
d’enxufar la càmara i es fa una vista general. Aquest tècnic està durant tot el 
Ple per garantir la difusió. Això és un model, sí; que és el que ens agradaria, no 
és el desitjable. És el més econòmic i simple, però no és el model que volem en 
temes de facilitar aquesta comunicació. En temes de participació es treballa, 
però no a qualsevol preu, i en temes de comunicació, també. Creiem que tenim 
una idea bona i es vol seguir en aquesta dinàmica. 
 
En quant a les retransmissions per Twiter passa el mateix. Cal tenir una 
persona (que no sigui cap dels polítics). Per tant s’hauria de fer una 
contractació externa. Llavors cal valorar tot això. Per això deixem el tema sobre 
la taula, intentem parlar i valorar les possibilitats i si es pot garantir 
econòmicament i en requisits òptims, per la nostra part no hi ha cap problema a 
les retransmissions. 
 
Per la seva banda, informa el Sr. Lluís Vall, que seguint el compromís que van 
manifestar, un cop s’hagi aprovat l’acta d’aquest Ple es penjarà l’audio. 
 
El Sr. Albert Xoy reitera que estan d’acord en parlar del tema, i sol.licita 
concretar dates, sent la proposta que en proper Ple es pugui discutir i solventar. 
 
S’ACORDA: 
 
Retirar la Moció a petició del Grup Municipal de CIU i el tema queda sobre la 
taula. 
 
09.- PRECS I PREGUNTES. 
 
La Sra. Joana Pons realitza aquests precs i preguntes: 
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1- Fa una valoració de les festes de Nadal, especialment dirigint-se al 
Regidor de cultura. Fa una valoració molt positiva ja que creu que s’ha 
donat un altre dinamisme i s’ha potenciat el casc antic (arbre / tio). S’ha 
trobat molt interessant incloure a la cavalgada dels reis la carrossa  amb 
els nens i els regals.  

 
2- Demana la memòria i el resum econòmic de Nadal i la Festa Major. 

 
D’aquests dos punts el Sr. Lluís Valls agraeix la felicitació, i diu que en els reis 
no és un acte només de la regidoria. Hi ha tota una organització. Per tant és un 
agraïment a tota ella. Pel que fa a les festes de Nadal, sí que és pròpia de la 
regidoria. I el resum econòmic es podrà facilitar aquesta setmana. 
 

3- Es dirigeix al regidor d’educació demanant-li si ja es té hora concertada 
amb el Director d’ensenyament per l’escola pública. Li diu el Sr. Roger 
Ballús, hi tenim cita per la propera setmana i un cop realitzada es podran 
donar més detalls de com avança el tema de l’escola. 

 
El Sr. Marc Rojas realitza aquests precs i preguntes: 
 

1- Plaça Ajuntament: s’han col.locat torretes, perquè s’ha fet, quins criteris 
s’han seguit, quina ordenació tindrà la plaça? 

 
El Sr. Josep M. Castellà diu que, tal i com ja s’havia parlat amb ells, les torretes 
s’han posat a la zona que no es podia aparcar (sortida ascensor). I com que no 
hi ha prou amb les denúncies, aprofitant el tancament provisional de la plaça, 
s’ha aprofitat per delimitar la zona. Ara s’està estudiant com regular els 
aparcaments. Ara s’està elaborant el Pla de mobilitat, en que aquesta 
ordenació ja està inclosa i amb la intenció de què l’aparcament a la Plaça tingui 
limitació horària per les persones de pas, i lliure pels residents de la zona. 
 
Demana el Sr. Marc Rojas quina zona serà la limitada. 
 
Li diu el Sr. Josep M. Castellà que davant l’Ajuntament i davant dels bancs no 
es podrà aparcar. Davant de les escales serà en temps limitat. 
 
Creu el Sr. Marc Rojas que les formes no han estat les correctes. No sap si 
s’ha parlat amb els veïns; l’estacionament limitat implica que al matí els veïns 
hagin de retirar el cotxe. 
 
Diu el Sr. David Font que pels veïns es com una zona verda. I la finalitat és fer 
una mobilitat més fluida i per això els veïns (empadronats) tindran una zona 
verda gratuïta i els que venen a fer tràmits a l’Ajuntament tindran aparcament 
limitat. 
 
D’altra banda diu el Sr. Josep M. Castellà, que abans de fer els canvis es 
parlarà amb els veïns i amb els regidors d’E.R.C. 
 
El Sr. Marc Rojas diu que uns inconvenients de les torretes és el mercat 
setmanal. 
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Li diu el Sr. David Font que s’ha parlat amb els del mercat (fruita) i no hi ha cap 
problema. 
 
Diu el Sr. Albert Xoy que hi ha un punt en el qual no està d’acord: 
 

- Informació als veïns i als regidors d’E.R.C.: Diu que el dimecres es van 
reunir amb els veïns i no sabien res. 

  
Li diu el Sr. Josep M. Castellà que la informació és abans de què hi hagin 
canvis i a hores d’ara no n’hi ha hagut. 
 
Li replica el Sr. Albert Xoy que si hi ha hagut canvis i no s’ha dit res. 
 
El Sr. David Font diu que el 8 de gener, arrel d’una pregunta del Sr. Albert Xoy, 
ja va ser informat que la plaça s’obria al trànsit. Ho han demanat a tres 
regidors. I es va creure oportú posar les jardineres perquè en l’esbós del Pla de 
Mobilitat ja es preveu que hi hagi l’eliminació de 4 places d’aparcament davant 
l’Ajuntament, i no tenia sentit obrir la plaça al complert si dintre de 6 mesos es 
delimita la zona. Per tant només s’ha delimitat 4 places davant l’Ajuntament. 
S’hagués pogut posar un cartell, però se sap el civisme de la gent del municipi. 
Però, creu que ha estat la forma de fer el trànsit de la plaça tancada a anular 
les 4 places de pàrquing sense alterar d’una manera significativa el trànsit rodat 
dels propis veïns. Quan s’hagi de plantejar l’aplicació del Pla de mobilitat, ens 
reunirem amb els veïns, i s’haurà de conservar el termini de l’estacionament 
limitat i explicar la proposta. 
 
El Sr. Marc Rojas, fa l’apunt que amb el fet de posar les torretes, els veïns ja ho 
veuen com una limitació. Per tant amb una comunicació d’aquest impàs ja 
haguessin estat més tranquils. 
 
També diu que quan estava tancada la plaça, excepte pels veïns, hi havia 
cotxes del mateix Ajuntament aparcats davant que impossibilitaven l’entrada i el 
pas dels vehicles. Si l’any que ve es fa el mateix, que es tingui en compte 
aquest aspecte. 
 
I no havent-hi  més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió 
a les 21:36 hores , de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.   
 


