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39388643Q
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77732419D
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SÍ

39381475R

LLUÍS VALL CARRILLO

SÍ

39378755H

MIQUEL SERRA PEÑA

SÍ

40990957N

SANTI FELIUS MUÑOZ

SÍ

39343075B

TERESA TERRICABRES POUS

NO

77743537H

YASMINA SERRI CAMPRUBI

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. TERESA TERRICABRES POUS:
«Motius de salut»
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MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (2 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 26/03/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

DAVID FONT SIMON (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 26/03/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

ACTA

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova per unanimitat

Expedient 1843/2019. Planejament General (Modificació). Modificacio de normes per
ubicació de la nova estació d'autobusos de Gironella
Tipus de votació: Nominal
A favor: 9, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0
A favor

ALBERT XOY SERRA
ANNA FERRER COMA
DAVID FONT SIMON
DAVID SABORIDO GONZÁLEZ
JOSEP CAMPS CALVERAS
LLUÍS VALL CARRILLO
MIQUEL SERRA PEÑA
SANTI FELIUS MUÑOZ
YASMINA SERRI CAMPRUBI

En contra

---

Abstencions

---

Absents

---

A la vista dels següents antecedents:
Document
Informe de Secretaria
Petició d'Informes Sectorials Previs
Aprovacio inicial
Anunci en el BOP/Periòdic/DOGC
Certificat de Secretaria
Informe dels Serveis Tècnics

Data/Núm. Observacions
09/01/2020
17/01/2020
14/01/2020
23/01/2020
24/02/2020
23/12/2019

Realitzada la tramitació legalment establerta es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del
següent,
ACORD
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU per la ubicació de la nova
estació d’autobusos de Gironella
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Favorable

TERCER. Remetre la Modificació de Normes de Planejament Urbanístic en unió de tot
l'expedient a la comissió territorial d'urbanisme competent perquè procedeixi a la seva
aprovació definitiva,
El Sr. David Font explica que al mes de gener es va fer l’aprovació inicial després dels
requeriments de la Generalitat, i després del període d’exposició pública no s’han rebut
al·legacions. Per això, procedim a fer l’aprovació provisional per poder fer la tramitació a
urbanisme i poder-ne fer la cessió definitiva.
El Sr. Albert Xoy explica que hi estaran a favor i demana si es coneixen terminis de la
construcció de l’estació d’autobusos.
El Sr. David Font respon que per part de Territori demanen que l’expedient de licitació de
l’estació començarà un cop Patrimoni hagi fet l’acceptació. Paral·lelament hem de tramitar el
canvi al registre de la propietat, i si els canvis van com preveiem, al maig-juny podrem fer la
cessió definitiva perquè ells puguin fer els seus tràmits.

Expedient 1735/2019. Mesures per Garantir la Seguretat Pública. Pla Local de Salut de
Gironella 2019-2023
Tipus de votació: Nominal
A favor: 9, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0
A favor

ALBERT XOY SERRA
ANNA FERRER COMA
DAVID FONT SIMON
DAVID SABORIDO GONZÁLEZ
JOSEP CAMPS CALVERAS
LLUÍS VALL CARRILLO
MIQUEL SERRA PEÑA
SANTI FELIUS MUÑOZ
YASMINA SERRI CAMPRUBI

En contra

---

Abstencions

---

Absents

---

Considerant que, amb data 31 de març de 2019, es va iniciar per l'Alcaldia l’expedient per dur
a terme el PLA LOCAL DE SALUT GIRONELLA 2019-2023 que es presenta és el marc de
referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut que es desenvoluparan a
Gironella durant el període 2019-2023 i ordena el procés de millora de l’entorn amb l’objectiu
d’assolir que les persones de Gironella visquin en un entorn saludable..
Considerant que es va rebre el PLA LOCAL DE SALUT DE GIRONELLA 2019-2023 redactat
per MARTA VILANOVA VILÀ.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 03/12/2019 va aprovar inicialment el Pla
esmentat.
Considerant que durant el període d'informació pública de QUINZE DIES, es van presentar
les següents al·legacions:
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Favorable

— Núm. de registre d'entrada: 2019-RC-2377. Nom: Departament de Salut.
Considerant que, referent a les al·legacions presentades, es van informar favorablement pels
Serveis Municipals d'aquesta Corporació amb data 28 de gener de 2020.
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria, es proposa al Ple
l'adopció del següent,
ACORD
PRIMER. Estimar les al·legacions presentades pel DEPARTAMENT DE SALUT pels motius
expressats en l'Informe dels Serveis Municipals de data 28 de gener de 2020, del que es
remetrà còpia als interessats juntament amb la notificació del present Acord, en
conseqüència, introduir en l'expedient les modificacions indicades en aquest Informe.
SEGON. Aprovar definitivament, amb les modificacions resultants de les al·legacions
estimades i dels informes emesos, el PLA LOCAL DE SALUT DE GIRONELLA 2019-2023
que és el marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut que es
desenvoluparan a Gironella durant el període 2019-2023 i ordena el procés de millora de
l’entorn amb l’objectiu d’assolir que les persones de Gironella visquin en un entorn saludable.
redactat per MARTA VILANOVA VILÀ.
TERCER. Publicar el text del present acord en el Butlletí Oficial de la Província.
El Sr. David Font explica que el Pla Local de Salut es va aprovar fa mesos, en el període
d’exposició pública va entrar una al·legació per part del Servei de Salut de la Catalunya
Central que demanava millorar un redactat per donar visibilitat a accions de vigilància i control
de legionel·losi que es fan a nivell municipal en l’àmbit de les condicions polítiques,
socioeconòmiques, culturals i mediambientals. L’al·legació demana aplicar la legislació vigent
en administració local per protegir la salut i promoure el benestar mitjançant polítiques
públiques, realitzar les competències pròpies a nivell local en salut pública com ara controls
de legionel·losi en instal·lacions de baix risc, en instal·lacions esportives.... Aquestes accions
es duuen a terme directament des de Salut Pública, i com que ja s’efectuen al municipi, la
regidora, Teresa Terricabres, proposa incorporar l’al·legació al pla de salut.

Expedient 338/2020. Disposicions Normatives (Aprovació, Modificació o Derogació).
Modificació de l'ordenança general de circulació i seguretat vial
Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 9, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0
A favor

ALBERT XOY SERRA
ANNA FERRER COMA
DAVID FONT SIMON
DAVID SABORIDO GONZÁLEZ
JOSEP CAMPS CALVERAS
LLUÍS VALL CARRILLO
MIQUEL SERRA PEÑA
SANTI FELIUS MUÑOZ
YASMINA SERRI CAMPRUBI
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El Sr. Albert Xoy explica que tal i com ja van expressar, estan ‘acord en la creació d’aquest
pla.

En contra

---

Abstencions

---

Absents

---

Considerant que, per Provisió d'Alcaldia de data 19 / de febrer / 2020, es va sol·licitar informe
de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per modificar
L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ I SEGURETAT VIAL.
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria, es proposa al Ple
l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment la MODIFICACIO DE L'ORDENANÇA GENERAL DE
CIRCULACIO I SEGURETAT VIAL, en els termes que figura en l’expedient
SEGON. Donar audiència prèvia per un període de 10 dies i recaptar directament l'opinió de
les persones els drets de les quals o interessos legítims es veiessin afectats per la norma i
les finalitats de la qual guardin relació directa amb el seu objecte.
TERCER. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats la modificació de
l'Ordenança, per un termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de
la Província, i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar
l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De no
presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat
definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
[http://gironella.eadministracio.cat].

El Sr. Santi Felius explica que questa modificació de l’ordenança municipal té dos objectius,
adaptar l’ordenança al reglament de circulació marcat per l’Estat. D’aquesta manera
s’equiparen els imports que marca el reglament amb els de l’ordenança. Les multes d’àmbit
municipal son totes lleus, i passaran de 60€ a 100€, un import que marca el reglament, i
d’altres, que considerem molt lleus, relacionades amb l’ús del rellotge i el control horari,
tindran un valor de 15€, amb la reducció que comporti. El segon objectiu d’aquesta
modificació és conscienciar a la gent envers l’incivisme respecte els comportaments que
comporten perills als veïns de Gironella, sobretot aparcaments en doble fila, aparacaments
sobre vorera... No es busca multar més i amb més import, sinó que la gent es conscienciï. El
regidor explica que es farà una campanya de conscienciació durant 2 mesos, en la que
s’avisarà de que l’import a partir del 30 d’abril, degut a la nova ordenança municipal, serà dels
nous imports que es marquen.
El Sr. Albert Xoy explica que estan d’acord en adequar els preus, però creuen que s’hauria
d’augmentar també la vigilància per evitar aquestes infraccions.
El Sr. Santi Felius respon que la intenció de l’equip de govern ja és treballar en aquesta
direcció

Expedient 373/2020. Aprovació o Modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora. Taxa per
la utilització de locals públics municipals
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QUART. Facultar a ALCALDE per subscriure i signar tota classe de documents relacionats
amb aquest assumpte.

Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 9, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0
A favor

ALBERT XOY SERRA
ANNA FERRER COMA
DAVID FONT SIMON
DAVID SABORIDO GONZÁLEZ
JOSEP CAMPS CALVERAS
LLUÍS VALL CARRILLO
MIQUEL SERRA PEÑA
SANTI FELIUS MUÑOZ
YASMINA SERRI CAMPRUBI

En contra

---

Abstencions

---

Absents

---

Considerant que es va emetre informe de Secretaria en relació amb el procediment i la
Legislació aplicable per procedir a la Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la TAXA
PER LA UTILITZACIÓ DE LOCALS PÚBLICS MUNICIPALS.
Considerant que es va emetre estudi econòmic del servei
Considerant que va ser lliurat el projecte de Modificació per TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE
LOCALS PÚBLICS MUNICIPALS,
Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició
d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per
termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les
reclamacions que estimin oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
[http://gironella.eadministracio.cat].
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el
termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
QUART. Facultar a ALCALDE per subscriure els documents relacionats amb aquest
assumpte.
El Sr. Lluís Vall explica que l’Ajuntament de Gironella assumeix la gestió turística de la Torre
de l’Amo de Viladomiu nou després d’acabar-se la concessió a l’Agència de
Desenvolupament del Berguedà. Per aquest motiu s’han d’aprovar les taxes que regularan
l’ús d’aquest equipament. L’entrada ordinària mantindrà el preu de 6€ l’entrada reduïda, per a
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PRIMER. Aprovar provisionalment la Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa
PER LA UTILITZACIÓ DE LOCALS PÚBLICS MUNICIPALS, en els termes que figura en
l’expedient

grups determinats, de 4€, les escoles i instituts del municipi, nens de 0 a 6 anys, i tots els
residents del municipi tindran entrada gratuïta. El preu per a les visites extraordinàries fora
dels horaris establerts serà de 60€ per grup i 4€ per persona. El lloguer dels espais per a
esdeveniments culturals serà de 300€, i per a esdeveniments privats de 400€.
El Sr. Albert Xoy pregunta si s’han mantingut els preus que hi havia fins ara.
El Sr. Lluís Vall respon que sí, que son els mateixos.
El Sr. Albert Xoy afegeix que creuen molt encertat que s’inclogui aquest edifici perquè es
pugui utilitzar per realitzar-hi activitats tot i que esperen que no es repeteixi la situació amb el
Local del Blat, que arran del gran cost del material s’ha incrementat el preu del lloguer i les
entitats no poden assumir-ho.
El Sr.David Font afegeix que el que els hi passa a les entitats és que han de liquidar la taxa a
l’ajuntament, el que abans havien de liquidar-ho a una empresa, perquè per utilitzar un equip
de so o de llums fa falta llogar-ho o pagar al tècnic. En aquest cas nosaltres hi posem el
material i l’únic que han de pagar son les hores del tècnic. Els preus son idèntics als que ja hi
ha establerts, i valorem que sigui un espai gratuït per la gent de Gironella

Expedient 336/2020. Participació en Organismes o Institucions. Ratificació de diversos
acords de l'Agencia de desenvolupament del Berguedà
Tipus de votació: Nominal
A favor: 7, En contra: 0, Abstencions: 2, Absents: 0
A favor

ANNA FERRER COMA
DAVID FONT SIMON
DAVID SABORIDO GONZÁLEZ
JOSEP CAMPS CALVERAS
LLUÍS VALL CARRILLO
MIQUEL SERRA PEÑA
SANTI FELIUS MUÑOZ

En contra

---

Abstencions

ALBERT XOY SERRA
YASMINA SERRI CAMPRUBI

Absents

---

Vist l’escrit de l’Agencia de Desenvolupament del Berguedà sol·licitant la RATIFICACIO
ACORDS DE LA JUNTA GENERAL DE L'AGENCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL
BERGUEDA :
- ADHESIO DEL CLUSTER AGROALIMENTARI DE PRODUCTES TIPICS DE MUNTANYA A
L'AGENCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDA (SESSIO DE 17/12/2019)
- MODIFICACIO DELS ESTATUTS DE L'AGENCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL
BERGUEDÀ PER LA CREACIÓ D'UNA TERCERA VICEPRESIDENCIA (SESSIO DE
17/12/2019 - BOP03/02/2020 - 30 DIES EXPOSICIO - FI EXPOSICIO 29/03/2020).
Examinada la documentació que l'acompanya, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS,
PRIMER. Ratificar l’acord de la junta General de l’agencia de desenvolupament del Berguedà
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Favorable

de data 17 de desembre de 2017 envers la incorporació com a ens consorcial a l’Associació
Cluster Agroalimentari de Productes Típics de Muntanya
SEGON. Ratificar l’acord de la Junta General de l’Agencia de Desenvolupament del
Berguedà de data 17 de desembre de 2019 de modificació dels estatuts de l’Agencia per la
creació d’una tercera vicepresidència.
TERCER. Exposar al públic els present acords mitjançant edicte publicat en el tauler
electrònic municipal per un període de 30 dies durant els quals es podran presentar
al·legacions.
El Sr. David Font explica que es va proposar la creació d’una tercera vicepresidència de
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, aquesta vicepresidència correspon a les
entitats privades, en aquest cas al teixint empresarial. Com a totes les modificacions
d’estatuts de l’Agencia, als plens municipals dels que en formem part ens demanen que en
ratifiquem els acords.
El Sr. Albert Xoy explica que s’abstindran ja que no participen en cap presa de decisió de
l’Agència i no poden valorar aquest punt.
El Sr. Lluís Vall discrepa i afegeix que tots els partits polítics estan representats a l’Agència, i
tot i que personalment vosaltres no, el vostre partit si que té representació a nivell comarcal.
El Sr. Albert Xoy respon que sí, però personalment jo no, i com que soc jo el que ho he de
votar, m’expresso així.
El Sr. David Font afegeix que en tots els ens hi ha una representació, a la qual hi assisteix
alcaldia o el regidor de l’àmbit. Als Consells d’Alcaldes hi assisteixo jo. És respectable la
decisió però va ser una decisió consensuada amb tots els municipis que estàvem presents en
allà de tots els colors polítics.

Expedient 417/2020. Mocio ERC. Violencia sentencia
Tipus de votació: Nominal
A favor: 2, En contra: 6, Abstencions: 1, Absents: 0
A favor

ALBERT XOY SERRA
YASMINA SERRI CAMPRUBI

En contra

DAVID FONT SIMON
DAVID SABORIDO GONZÁLEZ
JOSEP CAMPS CALVERAS
LLUÍS VALL CARRILLO
MIQUEL SERRA PEÑA
SANTI FELIUS MUÑOZ

Abstencions

ANNA FERRER COMA

Absents

---

L'octubre de 2019 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat espanyol
repressor que ha exercit una dura violència de provocar aldarulls entre la població que es
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Desfavorable

manifesta en contra la sentència injusta del procés que condemna a prop de 100 anys de
presó als representants polítics legítims de Catalunya. La violència i provocacions policials
tenen la finalitat de justificar la repressió jurídica, política, policial i social, no pas de reconduir
cap situació ni anomalia que en tot cas és política i que es veu agreujada per tal actuació
policial desproporcionada.
Per aquest motiu, l’ajuntament de Gironella
ACORDA:
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada
per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i
ciutats que l’únic que volien i volen és poder manifestar-se per denunciar la actual situació de
repressió. Unes agressions dictades pel govern de l’Estat que han provocat centenars de
ferits i on 4 persones han perdut un ull degut a l´ús il·legal de pilotes de goma per part de la
Policia Espanyola.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials

a

Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guàrdia
Civil enviats de manera expressa per reprimir amb violència les llibertats i drets fonamentals
de la ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels
danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.
QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Teresa
Cunillera com a una de les principals responsables polítics per l’actuació violenta i
desproporcionada dels cossos policials espanyols i declarar-lo persona non grata al nostre
municipi.
CINQUÈ.- Demanar la supervisió immediata de les actuacions, procediments, protocols de
males praxis que s'hagin pogut donar, així com demanar la destitució del Conseller d’interior
Miquel Buch com a màxim responsable de les actuacions policials.
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional.
SETÈ.- Deixar constància que l’ajuntament de Gironella i els seus càrrecs electes estaran al
costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de
Catalunya.
VUITÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al
Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.
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les forces de seguretat BRIMO del cos del mossos d'esquadra i dirimir responsabilitats en les

El Sr. David Font explica que creuen que aqueta moció arriba un punt tard, perquè els fets
van passar a l’octubre, i estem a mes de març, i la situació ha canviat.
A nivell personal jo em sento poc còmode amb algunes de les paraules que s’utilitzen,
malgrat això és una situació personal, però com que som un grup parlarem en termes globals.
Pel que fa el primer punt, demanem incorporar que és una pràctica prohibida pel parlament
de Catalunya. També demanem retirar el punt 4, ja que no està dins de l’agenda política, i
més tenint en compte que per part del govern català s’estan creant espais per resoldre
determinats conflictes que existeixen al nostre país, respectem aquests espais, i creiem que
no facilitaria la feina que han de fer. Al punt cinquè, demanaríem retirar la part de la destitució
del Conseller d’Interior, Miquel Buch, entres altres coses perquè és un element que suposo
que el propi govern va debatre, i van obrir investigacions internes en temes de la BRIMO i
amb això ens hi limitem.
El Sr. Albert Xoy respon que estan d’acord a la incorporació del primer punt, però el punt
quart i cinquè van ser vitals, si que és cert que anem tard, però no els retirarem.
El Sr. David Font afegeix que si no s’incorporen les modificacions, la moció no tirarà endavant
i explica que en certes ocasions ens demaneu de modificar algunes coses, a vegades som
nosaltres, creiem que hem sigut respectuosos i fidels a allò que passa al país. Fa 4 mesos i
mig d’aquesta situació, que ja és extemporània. Crec que fins i tot els partits polítics han creat
climes perquè això no es repeteixi, i en sou prou conscients amb el vostre partit. Si aquests
dos punts no son retirats nosaltres no tirarem endavant aquesta moció.

Expedient 387/2020. Mocio ERC. Mocio 8 març - dones
Tipus de votació: Nominal
A favor: 7, En contra: 0, Abstencions: 2, Absents: 0
A favor

ANNA FERRER COMA
DAVID FONT SIMON
DAVID SABORIDO GONZÁLEZ
JOSEP CAMPS CALVERAS
LLUÍS VALL CARRILLO
MIQUEL SERRA PEÑA
SANTI FELIUS MUÑOZ

En contra

---

Abstencions

ALBERT XOY SERRA
YASMINA SERRI CAMPRUBI

Absents

---

De nou, el 8 de març de 2020, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data
d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar
fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i
impregna tots els dies de l’any, l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna
de les persones que conformen la nostra societat.
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara estan
presents. Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a les dones, i això es tradueix en
una major precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres. De
fet, la majoria de les víctimes de pobresa energètica són dones. Però la discriminació no
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Favorable

ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de Gironella manifesta el seu compromís per continuar treballant pels
drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del municipi i
rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i
protocols que tenim a l’abast.
Segon.- Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents països
del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista.
Tercer.- Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l’Ajuntament i
de les polítiques fetes des del govern municipal.
Quart.- Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les
dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència
en l’àmbit laboral i els espais d’oci. Tot creant Plans d’Igualtat i Protocols de prevenció i
abordatge de l’assetjament en compliment de la Llei Catalana 17/2015, de 21 de juliol,
d'Igualtat efectiva de dones i homes i el Reial Decret Espanyol 6/2019, d’1 de març, de
mesures urgents pel garantiment de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a
l’àmbit laboral.
Cinquè.- Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans
d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra enganxós,
la promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del personal en matèria d’igualtat i
l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
Sisè.- Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar
polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran mesura, afecten a
dones grans que viuen soles.
Setè.- Declarar Gironella com a municipi feminista i adherir-se al Decàleg per a la construcció
de ciutats feministes.
Vuitè.- Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes del
municipi, a Ca la Dona (com a entitat organitzadora del 8m a nivell global), als grups polítics
al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les entitats municipalistes.
El Sr. David Font, condemna la última víctima a Còrdova i explica que hi ha dos elements
que ens agradaria saber-ne el concepte. Què és el terra enganxós, i que implica declarar-nos
municipi feminista.
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queda aquí. Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho són de dones. A més, la
brexta salarial és una realitat que no es tanca i que hem d’abordar per eradicar-la. Això
contrasta amb l’àmbit educatiu, on les dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi
els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament
per homes. El sostre de vidre i el terra enganxós doncs, encara no s’ha superat i segueix
limitant les possibilitats d’ascens i desenvolupament de les dones.
Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una
maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin exercir
aquest dret lliurement.
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida personal,
familiar i laboral per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i
participació de la mateixa manera que ho fan els homes. Això implica que, també, és
important replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i
intransferibles. A més, cal continuar treballant per implantar al nostre municipi uns horaris més
racionals.
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per seguir
contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República Catalana una
República Feminista de dones i homes lliures.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’esquerra republicana de Gironella proposa al Ple
d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents

El Sr. Albert Xoy, explica que ho desconeixen, que és una moció genèrica que ens ha fet
arribar el partit i afegeix que es puc informar i tornar-la a presentar més endavant..
El Sr. David Explica que l’ajuntament ja fem accions en aquest àmbit. Es disposa de
protocols actuació en cas de violència de gènere, s’atenen fills/es que viuen violència a casa
seva, protocol d’atenció violències sexuals en espais d’oci, i s’estan activant els punts lila, es
disposa la comissió LGTBI creada en temes comarcals, protocol d’actuació i intervencions de
mutilacions genitals femenines i matrimonis forçats, treballadors que han fet cursos de
llenguatge no sexista, tallers a les escoles, es fan activitats... I hi ha un element dins la moció
que no ens encaixa que és un parla de la cultura “cultura heteropatriarcal”, aquest paràgraf
demanaríem retirar-lo per desconeixement del contingut. Hem demostrat sobradament que
estem treballant dia a dia per la igualtat de gènere, en tot allò que pugui ser respecte a la
discriminació que existeix arreu del món, però aquest element forma part d’un llenguatge que
no hi estem d’acord.
El Sr. Albert Xoy explica que declarar Gironella com a municipi feminista amb totes les
accions explicades, ja fa que Gironella sigui un municipi feminista, i podria anar enfocat cap
aquí, i estem d’acord en retirar aquest paràgraf.

El Sr. David Font demana la incorporació d’un punt a l’ordre del dia, la modificació del Pla de
Millora Urbana a l’àmbit de Viladomiu Nou, i necessitem poder-lo treballar per això necessitem
la urgència d’aquest punt.
La urgència es aprovada per Unanimitat.
Expedient 376/2020. Planejament de Desenvolupament (Aprovació). Pla de millora
urbana, Ambit Balvitex - Viladomiu Nou
Tipus de votació: Nominal
A favor: 7, En contra: 0, Abstencions: 2, Absents: 0
A favor

ANNA FERRER COMA
DAVID FONT SIMON
DAVID SABORIDO GONZÁLEZ
JOSEP CAMPS CALVERAS
LLUÍS VALL CARRILLO
MIQUEL SERRA PEÑA
SANTI FELIUS MUÑOZ

En contra

---

Abstencions

ALBERT XOY SERRA
YASMINA SERRI CAMPRUBI

Absents

---

Vist que amb data 25/02/2020 09:04, es va sol·licitar l'aprovació del Pla Millora Urbana,
presentant el projecte mitjançant la iniciativa particular de BALVITEX SA .
Vist que es va emetre per Secretaria informe sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir en l'aprovació del Pla de Millora Urbana.
Vist que es va emetre pels Serveis Tècnics Municipals informe sobre aquest tema.
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Favorable

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert en article 85 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, en relació amb l'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local,
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana que afecta al sector: ÀMBIT DE
BALVITEX-VILADOMIU NOU, que complementa i desenvolupa el Pla d'Ordenació de
Municipal.
SEGON. Sotmetre l'aprovació inicial del Pla de Millora Urbana a informació pública pel termini
d'un mes. Així mateix, l'informe ambiental, serà sotmès també a informació pública,
conjuntament amb el Pla, estant a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament [http://gironella.eadministracio.cat].
TERCER. Citar personalment al tràmit d'informació pública a les persones propietàries dels
terrenys que siguin compresos [tret que el pla sigui formulat per la totalitat de les persones
propietàries de la superfície afectada].
QUART. Sol·licitar, si s’escau, informes als organismes afectats per raó de les seves
competències sectorials.

El Sr. David Font explica que per diverses sessions d’aquest ple ja s’ha tramitat la modificació
puntual per facilitar ampliació industrial d’aquesta zona. Finalment la Comissió d’Urbanisme
de la Catalunya Central va aprovar definitivament la modificació, i això obliga a presentar el
pla de millora urbana que defineixi les modificacions, i aprovar definitivament, i poder donar la
llicència definitiva a les obres que s’estan executant. En aquest cas s’ha valorat el Pla de
Millora Urbana que existeix, us vam facilitar l’informe i l’aprovació d’urbanisme, que diu que
està tot dins la normativa però s’han de resoldre tres elements concrets a la segona
aprovació, i per tant, s’ha de definir quina és la cessió i el 15% d’aprofitament que rebrà
l’ajuntament fruit d’aquest increment de sostre edificable, hi ha d’haver unes adequacions de
la línia que delimiten el Pla de Millora Urbana i la modificació puntual, i ha d’ajustar les
afectacions que hi haurà de metres quadrats a les edificacions existents. La resta del Pla de
Millora Urbana està dintre de la pròpia normativa, i com que hi ha un tema d’urgència ja que
és un tràmit que vam iniciar el 2017 hem demanat incorporar-ho d’urgència.
El Sr. Albert Xoy explica que seguint la línia dels passats plens, mantindrem l’abstenció, i
emfatitza que no estan en contra de la creació de llocs de treball, però defensa que s’hauria
pogut treballar d’una altre manera els interessos públics. Pregunta quin és el percentatge
d’espai destinat a l’ajuntament.
El Sr. David Font respon que per llei és un 15%, i en aquest cas l’increment de sostre
edificable es quantifica i és una cessió econòmica cap a l’Ajuntament de Gironella, que és el
que havíeu demanat cap on es revertirien aquests diners, que un cop sapiguem la quantitat
exacte, ho valorarem.
El Sr. Albert Xoy afegeix que han rebut queixes d’alguns veïns de la zona que quan plou una
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CINQUE. Sol·licitar un informe a la Comissió Territorial d'urbanisme de Barcelona en el qual
s'incloguin consideracions fonamentades en raons de racionalitat i funcionalitat urbanístiques
i orientades a la superació de contradiccions, a l'esmena d'errors i a la millora de la claredat i
la precisió jurídica i tècnica.

part del carrer es queda sense llum.
El Sr. David Font afirma que ho desconeixen, però que en cap cas fa referència al tema de
les obres.
El Sr. Albert Xoy aclareix que ho comentava com a proposta de projecte per invertir a la
colònia.
El Sr. David Font explica que el que es preveu a la colònia, i a la resta de municipi, és canviar
l’enllumenat, actualitzant els quadres elèctrics i canviant-ne el cablejat en alguns punts, i amb
això hauria de quedar solventat.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte dels decrets d'Alcaldia
Es dona compte dels Decrets d'alcaldia compresos entre el 02/2020 i el 41/2020

C) PRECS I PREGUNTES

El Sr. Albert Xoy explica que han rebut queixes de manca d’il·luminació a la zona de la recta
de la piscina i a la carretera de Bassacs, i proposa revisar-ho en hores de sortirà dels
equipaments esportius.

El Sr. David Font afegeix que quan es va fer el canvi de l’enllumenat es van seguir criteris
tècnics perquè no es perdés il·luminació, el que és una il·luminació per vianants, en cap pas
per vehicles.
El Sr. Albert Xoy pregunta per la utilitat de les bicicletes elèctriques destinades als
treballadors municipals.
El Sr. David Font respon que quan els tècnics han de fer alguna gestió la utilitzen. N’hi ha una
a la planta baixa perquè la pugui utilitzar qualsevol treballador o regidor, i l’altre està a serveis
tècnics.
El Sr. Albert Xoy pregunta si es coneix el seguiment del festiu el dia de Santa Eulàlia, ja que
hi havia activitat als polígons industrials, i ha estat un festiu que ha provocat controvèrsia.
Volíem aprofitar per fer una consulta ciutadana per decidir els festius locals.
El Sr. David Font explica que son conscients de que va generar controvèrsia, i ja es coneixen
els motius pels quals es va canviar de data. En tot cas tot es pot parlar, tot i que les consultes
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El Sr. Josep Camps, respon que no tenen constància de que hi hagi problemes en aquesta
zona, i que totes les lluminàries funcionen correctament, però si que hi ha una zona a la
urbanització que en determinades situacions salta la llum.

ciutadanes no son un reflex total de les festes locals, en vam fer una l’any 2010 i van
participar al voltant de 100 persones, en vam fer una altra el 2011 o 2012, i van participar 38
persones, i jo crec que hem de fer una reflexió de quina és l’aplicabilitat d’una consulta
ciutadana en la que hi ha un percentatge tant baix de participació. A la primera consulta
funcionaris municipals es van desplaçar barri a barri per facilitar les votacions dels ciutadans.
Crec que és més feina d’intentar identificar entre tots una data que encaixi i pugui congeniar
el que ens diu la llei amb les necessitats del municipi. No sé si la consulta ciutadana és
adequada en aquest cas tenint els precedents que tenim. En funció del calendari del 2021
podem buscar alternatives.
El Sr. Lluís Vall afegeix que és molt estrany el que passa al municipi amb les festes locals, ja
que es van sortejant, i s’hauria de trobar una festa local que no s’hagués de moure.
El Sr. Albert Xoy explica que el Centre Alpí de Gironella va demanar un local al mes de
novembre i a dia d’avui no tenen resposta.
El Sr. David Font explica que dilluns es reuneixen, se’ls hi ha facilitat alternatives, però potser
no cobreixen el 100% de les seves demandes. De totes maneres els locals que disposem i
els criteris que seguim com ajuntament, és que els locals es demana que siguin compartits
entre entitats, per això es va crear l’Espai Sant Tomàs.
El Sr. Albert Xoy demana quan s’acabaran les obres de la Plaça de l’Estació, si s’han
executat les millores proposades per l’empresa constructora, quines són, quin sobrecost hi
ha hagut, i si s’aplicarà alguna penalització per el retard de les obres.
El Sr. David Font explica que no està previst aplicar cap penalització, i que aquest retard no
és tot culpa de l’empresa, i que l’ajuntament també hi té responsabilitat, degut a canvis del
projecte i retard dels pagaments. La previsió d’acabar-les, exceptuant la instal·lació de les
pèrgoles, és abans de la Fira del Motor. Els costs definitius no els tenim encara, quan els
tinguem us els farem arribar.
El Sr. Albert Xoy demana com està el tema de l’externalització del servei de neteja.
El Sr. David Font contesta que tot està en el mateix punt que a la última reunió.

El Sr. David Font explica que per temes d’agenda coincidíem tots en dilluns, i vam creure que
era millor celebrar-lo la primera setmana de mes i canviar de dia.
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El Sr. Albert Xoy exposa que normalment el ple es fa el primer dimarts de cada mes, però en
aquesta ocasió s’ha fet el dilluns, i demana quin és el motiu.

