Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/1

PLE

Ordinària

Data

14 / de gener / 2020

Durada

Des de les 21:00 fins a les 21:31 hores

Lloc

SALA DE PLENS

Presidida per

DAVID FONT SIMON

Secretari

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77745335E

ALBERT XOY SERRA

SÍ

77746641V

ANNA FERRER COMA

SÍ

39362101Q

DAVID FONT SIMON

SÍ

39388643Q

DAVID SABORIDO GONZÁLEZ

NO

77732419D

JOSEP CAMPS CALVERAS

SÍ

39381475R

LLUÍS VALL CARRILLO

SÍ

39378755H

MIQUEL SERRA PEÑA

SÍ

40990957N

SANTI FELIUS MUÑOZ

SÍ

39343075B

TERESA TERRICABRES POUS

SÍ

77743537H

YASMINA SERRI CAMPRUBI

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. DAVID SABORIDO GONZÁLEZ:
«Motius laborals»
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0001 Data: 10/03/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 10/03/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 10/03/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

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.
Abans de procedir a la deliberació dels punts a tractar diu:
Bon vespre i bon any. També aprofito en nom de l’ajuntament tot i que vam fer-ho ja
informalment a l’Albert per estrenar la seva recent paternitat. Per tant, enhorabona també en
nom de tot l’ajuntament i l’equip de govern.

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Tipus de votació: Nominal
A favor: 7, En contra: 2, Abstencions: 0, Absents: 0
A favor

ANNA FERRER COMA
DAVID FONT SIMON
JOSEP CAMPS CALVERAS
LLUÍS VALL CARRILLO
MIQUEL SERRA PEÑA
SANTI FELIUS MUÑOZ
TERESA TERRICABRES POUS

En contra

ALBERT XOY SERRA
YASMINA SERRI CAMPRUBI

Abstencions

---

Absents

---

Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic 2020,
així com, les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs
de treball, de conformitat amb el que es disposa en els articles 168 i 169 del Text Refós de la
Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per 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 dels informes de SECRETÀRIA - INTERVENTORA.
Vist l'Informe d'Intervenció
Pressupostària

d'Avaluació

del

Compliment

de

l'Objectiu

Es proposa al Ple l’adopció dels següents
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d'Estabilitat

Número: 2020-0001 Data: 10/03/2020

Favorable
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Expedient 1838/2019. Elaboració i Aprovació del Pressupost. Pressupost municipal per
a l'exercici 2020

ACTA DEL PLE

L'acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat

ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquest Ajuntament, per a l'exercici
econòmic 2020, juntament amb les seves Bases d'Execució, i el resum de la qual per capítols
és el següent:
ESTAT DE DESPESES
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

1.422.130,00 €
2.416.000,00 €
22.250,00 €
74.500,00 €

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers

0,00 €
321.600,00 €

ESTAT D'INGRESSOS
CAPÍTOL 1: Impostos Directes
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers

6.978.681,42 €

1.630.700,00 €
33.000,00 €
1.276.050,00 €
1.266.250,00 €
3.700,00 €

ACTA DEL PLE

TOTAL:

Número: 2020-0001 Data: 10/03/2020

1.474.195,82 €
1.228.005,60 €

0,00 €
1.323.428,26 €
TOTAL:

6.978.681,42 €

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
TERCER. Exposar al públic el Pressupost General per el 2020, les Bases d'Execució i
plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí
Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de
reclamacions pels interessats.
QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de què no es presenti cap
reclamació.
CINQUÈ. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com a la Generalitat de Catalunya.

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

Codi Validació: 746C9YAKHCP7XKZSEZ9HXTNSD | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 11

0,00 €
1.445.553,16 €

En termes d’inversions, n’hi ha algunes de caràcter menor. En termes de volum important hi
ha el Pla de Millora dels Polígons Industrials, que inicialment el teníem l’any 2018, però que
s’haurà d’executar l’any 2019; la millora dels quadres elèctrics, que en aquest cas depenia
d’una subvenció de l’IDAE del Ministeri d’Energia i Transició Energètica o Ecològica del
Govern Espanyol. Aquesta subvenció va arribar al mes de desembre i vam decidir posposar
la inversió a l’any 2020. I com a element d’inversió de més impacte, seria l’actuació a
l’entrada sud del municipi que implicaria la reordenació de la zona, amb la creació d’un parc
urbà, una rotonda per millorar la mobilitat d’aquella zona així com també zones d’aparcament,
un espai lúdic per a la ciutadania i una escullera per protegir-se millor dels possibles
augments del cabal del riu.
Altres elements d’inversió fan referència a projectes vinculats a l`àmbit del turisme, com és la
creació de rutes al Nucli Històric, la ruta de l’aigua, però també l’ampliació i millora de la ruta
de les fonts, i la creació d’un aparcament d’autocaravanes a la zona esportiva. En temes de
seguretat, es contempla una actuació al talús de l’antiga muralla del municipi, a la zona de
Cal Metre, finançada per la Diputació de Barcelona.
Presentem un pressupost amb el que nosaltres preveiem que son elements executables
durant el 2020, és cert que al llarg del 2020 pot veure`s ampliat o reduït en funció de

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

Número: 2020-0001 Data: 10/03/2020
Codi Validació: 746C9YAKHCP7XKZSEZ9HXTNSD | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 11

El pressupost en termes globals té una reducció d’un 4,27% vers el de l’any anterior, i en
termes generals compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compleix l’objectiu de límit de
deute, també l’objectiu de la regla de la despesa i el de la SOBREITAT pressupostària, que
l’únic que manifesta l’informe d’intervenció per poder-se complir haver-hi un dèficit de
finançament és necessària la concertació de certes operacions de tresoreria, que son les que
comentava anteriorment.

ACTA DEL PLE

El Sr. David Font explica que des de l’equip de govern es planteja l’aprovació d’un pressupost
que en el seu global tant d’ingressos com de despeses puja a una xifra de 6978681,42€, dels
quals una mica més de 4 milions 200 mil euros formen part del pressupost ordinari de
l’ajuntament, i una previsió d’inversions de 2,7 milions d’euros en un seguit de projectes que
després detallarem. En aquest sentit la proposta de pressupost segueix la línia que vam
iniciar fa uns quants anys, que intenta ser conservador en la previsió dels ingressos i a la
vegada, intentem que aquest conservadorisme ens permeti que la despesa no se’ns escapi
més del compte. En termes d’ingressos, es preveu que les recaptacions vagin en la línia
d’allò que tenim com a drets reconeguts durant l’any 2019 i per tant, tant sols recullen alguna
petita variació fruit de les ordenances de taxes que vam aprovar el mes d’octubre requereix
alguna modificació, i per tant queda recollida. El pressupost també recull la previsió de
possibles subvencions, que tenim, o tenim previstes tirar endavant determinades inversions
del propi ajuntament, així com també algunes subvencions per l’activitat ordinària. En temes
d’ingressos no hi ha cap element destacable en termes diferencials dels altres exercicis, que
és el que ens permet poder executar el pressupost de despeses tal i com el tenim planificat.
En termes de despesa preveiem poder cobrir totes les despeses de personal, de bens i
serveis que estan previstes per aquest any 2020, el retorn dels préstecs de les entitats de
crèdit que anem amortitzant al llarg dels anys, i com diu l’informe d’intervenció estem en un
41% de ràtio d’endeutament, molt per sota del límit legal que ens permeten, que és el 110%.
En aquest cas també es preveu un increment de les subvencions que s’atorguin cap a les
entitats o persones individuals, aquest element és per la implantació del projecte de suport
escolar dels centres de primària, en el qual subvencionem parcialment la figura d’un
dinamitzador del menjador per realitzar activitats als tres centres del municipi. Una bona part
de les inversions les transferim al Consell Comarcal donat que venen de plans FEDER, que
és el Consell Comarcal qui els ha d’executar. Per quadrar aquest pressupost, es preveu una
possible petició d’operacions de tresoreria d’una mica més d’un milió dos-cents mil euros, que
quedarà pendent d’ajustar-se en funció de les possibles subvencions que arribin al llarg
d’aquest 2020, i de les modificacions que puguin patir les licitacions dels projectes d’inversió.

justificacions que tenim demanades al PUOSC, a la Generalitat de Catalunya i això el que fa
és que el pressupost sempre és una previsió inicial del nostre plantejament d’actuació durant
l’any 2020, però que pot veure’s alterat en funció de la resolució d’aquestes subvencions, que
també peticionarem a la Diputació de Barcelona una vegada obrin el catàleg de Meses de
Concertació.

El Sr. David Font respon que el pressupost del 2020 contempla el doble d’inversió en
processos participatius que l’any anterior, però des del nostre punt de vista donar veu a la
ciutadania no va renyit en tenir-hi una partida destinada. La participació ciutadana no només
s’entén en el moment en el qual agafes un tema concret i el sotmets a debat amb la
ciutadania, si no que per nosaltres, i per això vam instaurar la figura del regidor de barri,
perquè el procés participatiu va vinculat en que un regidor o regidora pugui fer escolta activa
de les necessitats d’un barri, i que aquestes siguin traslladades a l’equip de govern, i es
puguin executar. La participació la podem entendre com a popularment se’n fa bandera en
termes comunicatius quan s’obre un procés que s’hi destinen diners i recursos en una votació
en un moment puntual, però nosaltres la interpretem com una escolta activa els 365 dies de
l’any amb els ciutadans del municipi.
En termes del préstec, igual que l’any 2019 vam fer una previsió d’un préstec que rondava
una xifra similar, no s’ha concertat cap operació. El pressupost el que fa és preveure unes
previsions inicials d’allò que tenim previst fer durant tot l’any, però les circumstàncies de l’any
poden produir-se i alguna inversió pel que sigui no es tira endavant, es poden aconseguir
noves subvencions peticionades però no contemplades al pressupost, o fins i tot, donar-se la
circumstància de que el moment en el que puguem disposar de romanent lliure de l’exercici
anterior el puguem incorporar i aplicar-ho en aquestes inversions. Aquest préstec el preveiem
com un efecte quadrador dels comptes en termes d’equilibri pressupostari, com una
hipotètica situació en el pitjor dels casos, que es podria haver de demanar, però a la vegada
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El Sr. Albert Xoy agraeix la felicitació per la paternitat. En temes de pressupost expressa que
el seu grup no està d’acord amb el pressupost pels següents motius: es contempla un préstec
d’1.193.845€, aproximadament uns 238€ per ciutadà, que encara que estiguem dins i molt
per sota dels límits legals, creiem que no és la línia a seguir, sinó que s’hauria de reduir el
deute i no ampliar-lo; tampoc podem estar d’acord en un pressupost on es destinen 3.000€
en processos participatius, per nosaltres la participació ciutadana és un punt clau, i s’ha de
donar veu a la ciutadania per tal que ells mateixos puguin decidir en funció dels projectes que
poden sorgir, o en que es destina una certa partida pressupostària; tampoc podem estar
d’acord amb un pressupost on la despesa per festes i per serveis socials sigui pràcticament
igual, no defensem que s’hagin de reduir les festes, calen festes, però també son necessaris
els serveis socials. Tampoc vull dir que els serveis socials no estiguin coberts, potser caldria
reestructurar-ho o inventar-nos diferents sortides per tal de que hi hagi més gent que es pugui
acollir en partides de serveis socials. Per últim, creiem que les entitats locals i associacions
de Gironella es mereixen una major partida pressupostària per poder portar a terme tots els
seus projectes, potser hi haurà associacions que amb el pressupost actual en tenen suficient,
però en qualsevol cas, si s’incrementa també els donarà marge a l’hora de fer aquelles
actuacions que creguin necessàries. Per tots aquests motius no estem d’acord amb aquest
pressupost.

ACTA DEL PLE

Aquests projectes ens venen limitats en temes de calendari per part del Consell Comarcal i
per tant, els identificats com a projectes del consell, els hem d’executar aquest any 2020
perquè és el termini en el qual la convocatòria de la subvenció de la que ha estat objecte ens
hi obliga. Per nosaltres és un projecte que ens permet seguir amb la dinàmica del municipi
tant en termes de garantir els drets de la ciutadania en l’àmbit social, educatiu, prestació de
serveis del dia a dia que els ciutadans en gaudeixen com també la millora d’aspectes de les
infraestructures i les dinàmiques del municipi. Un pressupost que és equilibrat i assumible,
com ho ha sigut els últims exercicis i que creiem que segueix la línia d’allò que ens vam
comprometre a tirar endavant amb la ciutadania del municipi.

El Sr. Albert Xoy aclara que no es referia a que hi hagi persones que no es puguin acollir a
cap servei social, qualsevol persona o ciutadà que demani una ajuda l’ajuntament el respon.
Pel que fa a la rèplica, és la opinió de l’equip de govern, nosaltres ho faríem diferent, i per
això el sentit del nostre vot.
La Sra. Teresa Terricabres comenta que si hi ha propostes d’actuacions o projectes a nivell de
serveis socials, l’equip de govern està obert a rebre-les. Com a procés participatiu recentment
s’ha fet el Pla Local de Salut. Tal i com deia el David, no tot se centra en fer determinades
accions.
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En última instància, en temes de serveis socials i despeses en festes, una de les coses que
tenim clares és que les prioritats socials passen per davant de qualsevol altre en aquest
ajuntament. Els serveis d’atenció a les persones tenen la llibertat de proposar tots aquells
projectes que volen tirar endavant, i dotar-los econòmicament per fer-ho possible. En aquest
cas, nosaltres dotem allò que se’ns demana, però d’altre banda també volem manifestar que
part de les despeses d’una gran part de l’any son assumides pel Consell Comarcal perquè
formem part d’aquesta àrea mancomunada de serveis socials, i per tant, encara que les
veiem, no les executem. No existeix cap necessitat no coberta d’una atenció coberta a un
ciutadà, per poder-la destinar a un pressupost. Des del mes de setembre, s’ha ampliat part
del servei d’atenció al domicili a les persones que viuen soles a la seva llar a un servei de
tarda, i a la vegada eliminant la llista d’espera, destinant-hi molts més diners dels que rebem
per aquest servei, que el Consell Comarcal ens demana que prestem des de l’ajuntament.
Nosaltres creiem que totes les necessitats que compleixin uns protocols de serveis socials,
queden cobertes. Una altre cosa és que hi pugin haver despeses de persones que no
segueixen els protocols que les tècniques de serveis socials marquen i per tant, pugui quedar
no coberta per un ajut directe, però en tot cas la major part de les peticions queden cobertes.
Per això creiem que el pressupost pot sostenir-se per tirar-se endavant aquest any 2020 i
l’hem presentat en aquests termes.
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En termes de les subvencions a entitats, s’augmenta amb aquestes subvencions de suport a
les ampes de monitoratge, que és un projecte que havien demanat les ampes, que el
vehiculem a través d’una subvenció i que tenim previst. Les entitats a banda d’aquest ingrés
directe que reben en base a les peticions, que no totes les entitats demanen subvenció, hi ha
una sèrie de despeses indirectes de suport logístic, humà i altres despeses no vinculades en
una subvenció directa a l’entitat, sinó que de per si assumeix el propi ajuntament, que pot
venir vinculat a l’organització de les revetlles de barri, a la mostra de la BDEGUST o altres
activitats que formen part d’aquest teixit social o associatiu del municipi. Creiem que som un
ajuntament conscients del paper de les entitats i per això els hi donem aquestes dues
possibilitats, el suport logístic i humà i la part econòmica que no és gens menyspreable si la
comparem en altres municipis de la comarca.

ACTA DEL PLE

entenc la petició de reduir constantment el deute d’aquest ajuntament. Nosaltres no preveiem
estirar més el braç que la màniga, si no que hem intentat aplicar una comparativa del que fem
a l’ajuntament del que podria fer una família en termes de casa seva, i per tant, si en uns
termes comparatius menors, si un ciutadà o ciutadana del municipi vol canviar el vehicle de
casa seva i no disposa del 100% dels recursos per poder-hi fer front, és possible que demani
un finançament que li permeti en base als seus ingressos retornar-lo cada mes. En cap cas si
arriba aquesta circumstància fem aquesta transacció a l’ajuntament, no demanem res que
aquest ajuntament en un futur no pugui tornar, estem en escenari a dia d’avui que si no es
demanés cap nou crèdit, entre l’any 2023 i 2024 l’ajuntament quedaria en deute 0, i som del
parer que perquè un ens públic pugui ser dinàmic, no tenim perquè tenir deute zero, sinó un
deute assumible i més com a dia d’avui el tipus d’interès bancaris son extremadament
reduïts. Tots aquests motius, però sobretot per quadrar el pressupost, identifiquem aquest
préstec que en la pitjor de les circumstàncies hauríem d’acabar demanat al llarg del 2020.

El Sr. Albert Xoy respon que hi està d’acord, però que una manera de reforçar aquest procés
participatiu és destinar una part d’una partida pressupostària perquè tota la gent de Gironella
pugui decidir amb què s’inverteixen. La figura del regidor de barris permet mantenir el
contacte directe amb la institució i els ciutadà, però s’hauria d’englobar a la participació
general de tots els vilatans.

Expedient 1843/2019. Planejament General (Modificació).Modificació de les normes de
Planejament urbanístic del municipi de Gironella per a la ubicació d’una estació
d’autobusos a la Plaça de l’Estació.

A favor

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

En contra

---

Abstencions

---

Absents

---

Vist que, amb data 23 / de desembre / 2019, mitjançant Provisió d'Alcaldia, es va disposar i
va justificar la iniciació del procediment de Modificació de Normes de Planejament Urbanístic
del Municipi de Gironella.

Número: 2020-0001 Data: 10/03/2020

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

ACTA DEL PLE

Favorable

Vist que es va emetre informe de Secretaria en relació amb la legislació aplicable i el
procediment a seguir.

Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria, es proposa al Ple
l'adopció del següent,
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de les normes de Planejament urbanístic del
municipi de Gironella per a la ubicació d’una estació d’autobusos a la Plaça de l’Estació.
SEGON. Suspendre, ja aprovada inicialment la Modificació de Normes de Planejament
Urbanístic, l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a aquelles
àrees del territori objecte del planejament, les noves determinacions del qual suposin
modificació del règim urbanístic vigent. La durada de la suspensió és de un any Dites àrees
afectades per la suspensió són les següents: PLAÇA DE L’ESTACIO
Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l'aprovació inicial.
TERCER. Obrir, ja aprovada inicialment la modificació de les Normes de Planejament
Ajuntament de Gironella
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Vist el projecte de modificació redactat per EIPO,SL

Urbanístic, un període d'informació pública durant el termini d'un mes, mitjançant anunci en el
[Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya/Butlletí Oficial de la Província] i en el diari de
major difusió, durant el qual quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol que vulgui
examinar-ho perquè es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents. A més, estarà a la
disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
QUART. Donar audiència, simultàniament a la informació pública, als Ajuntaments l'àmbit
territorial dels quals limiti amb l'àmbit de modificació proposada.

El Sr. Albert Xoy respon que l’estació d’autobusos és un equipament molt necessari, i com
hem manifestat en altres ocasions, votarem a favor.

Número: 2020-0001 Data: 10/03/2020

El Sr. David Font explica que tot i que ja s’havia procedit a fer actuacions vinculades a la
cessió d’aquest terreny per la construcció d’una estació d’autobusos, per part del
Departament de Territori se’ns va notificar que la Direcció General de Patrimoni de la
Generalitat no acceptava la cessió que inicialment preveiem en termes de l’espai destinat a
equipament, perquè l’actuació era en un espai en metres quadrats molt més ampli al que
nosaltres teníem inicialment cedit, però que en el seu moment no ens van permetre cedir-loshi l’espai qualificat com no edificable o parcs i jardins, perquè van dir que en aquestes zones
no hi podien actuar. Per tant, sota aquestes premisses vam cedir la zona destinada a
equipaments que ens van recomanar, però una vegada aquesta documentació ha arribat, ens
han comunicat que no era possible, i que s’havia d’ampliar la superfícies de la peça en tot
l’espai que la Generalitat actuaria, i per tant, hem d’incrementar, 1.320m 2 la peça
d’equipaments destinada a l’estació d’autobusos i es fa un canvi d’ús dins la mateixa zona
que ens permetria que la pròpia plaça passaria a ser zona verda, i la zona d’equipaments
passaria a la façana de l’avinguda per a poder-hi construir l’estació. Aquesta petició tindria
bons ulls a Urbanisme a la Catalunya Central, que ha de fer la seva tramitació, i preveiem que
retardi 6 mesos els terminis inicialment previstos.

ACTA DEL PLE

CINQUÈ. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves competències
sectorials.

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
JOSEP CAMPS CALVERAS
LLUÍS VALL CARRILLO
MIQUEL SERRA PEÑA
SANTI FELIUS MUÑOZ
TERESA TERRICABRES POUS
YASMINA SERRI CAMPRUBI

En contra

---

Abstencions

---

Absents

---

Considerant que, per part de la Diputació de Barcelona s’ha realitzat el PLA MUNICIPAL DE
Ajuntament de Gironella
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Expedient 1489/2019. Pla Municipal de prevenció d'incendis forestals

PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTAL que es és un document que conté el conjunt de
previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes
i facilitar-ne l'extinció.
Considerant que aquest Pla conté totes les actuacions previstes per millorar la situació del
municipi davant els incendis forestals
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria, es proposa al Ple
l'adopció del següent,
ACORD

El Sr. Albert Xoy respon que no tenen res a comentar en aquest sentit. Tot el que sigui
prevenció d’incendis i evitar qualsevol incendi hi estem d’acord.

Expedient 39/2020. Moció de rebuig a la resolució de la junta electoral central respecte
el m.h. president de la generalitat quim torra i l’eurodiputat oriol junqueras
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
JOSEP CAMPS CALVERAS
LLUÍS VALL CARRILLO
MIQUEL SERRA PEÑA
SANTI FELIUS MUÑOZ
TERESA TERRICABRES POUS
YASMINA SERRI CAMPRUBI

En contra

---

Abstencions

---
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El Sr. David Font explica que aquesta és l’aprovació d’un pla municipal que acaba l’any 2020 i
que porta executant-se varis anys. És un pla que ha estat elaborat per la Diputació de
Barcelona, però ens van comunicar que s’hauria d’aprovar. El pla contempla les actuacions
de manteniment de la xarxa de camins forestals per poder accedir en determinats incendis,
actuacions que fem cada any amb subvencions de la Diputació de Barcelona, i amb
aportacions municipals i que també contempla la instal·lació dels 6 hidrants que hem fet des
de l’any 2011 en diversos punts del municipi, per fer possible que en cas d’emergència la
resposta per part dels equips de Bombers pugui ser el més ràpida possible i amb els màxims
de requeriments i efectius tècnics que puguem disposar a nivell municipal.

ACTA DEL PLE

TERCER. Remetre el Pla al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, per a la seva
homologació, i aprovació definitiva

Número: 2020-0001 Data: 10/03/2020

PRIMER. Aprovar inicialment el PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTAL
que és el marc de referència per a totes les actuacions previstes per millorar la situació del
municipi davant els incendis forestals
SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest termini els interessats podran
examinar l'expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que estimin pertinents.

Absents

---

El passat divendres dia 3 de gener de 2020, en un acord, la Junta Electoral Central pretén
executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, malgrat no haver-hi
sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de diputat electe del Parlament de
Catalunya.
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que determina
tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya respecte els motius
de cessament del President del nostre país.

És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents ACORDS:
PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta executar la
inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la retirada de la seva
credencial de diputat. L’esmentada resolució vulnera tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
com el Reglament del Parlament de Catalunya.
SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la condició
d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què es dictamina
que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat parlamentària. A
més, en data 5 de gener, el Parlament Europeu ha reconegut com a eurodiputats al propi
Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín.
TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de Catalunya
el proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern de la Generalitat i
des del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els drets del President com
dels eurodiputats que són a la presó o a l’exili.
QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre país.
S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, representants de la
societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions, allunyen l’acord polític.
CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels
exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics dels
ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a
l’autodeterminació de Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el nostre
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Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat al
costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per trobar una
solució política al procés.

ACTA DEL PLE

Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol s’afegeixen
a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen persecució per part
d’instàncies administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol fet de defensar el dret
d’autodeterminació de Catalunya.

Número: 2020-0001 Data: 10/03/2020

En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat Oriol
Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que hauria d’haver pogut
recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó.

futur per mitjans polítics pacífics i democràtics.

El Sr. Albert Xoy afegeix que pels drets i les llibertats i contra la repressió per part de l’estat
espanyol a nosaltres sempre ens hi trobareu, i ens sumem a denunciar aquestes injustícies.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Número: 2020-0001 Data: 10/03/2020

El Sr. David Font explica que es tracta d’una moció conjunta de l’Associació de Municipis per
la Independència, l’Associació Catalana de Municipis i que posa de manifest la vulneració de
drets que tant el president Quim Torra, com i el vicepresident i eurodiputat electe Oriol
Junqueras, han viscut fruit d’una resolució de la Junta Electoral Central que pretén inhabilitar
de forma exprés ambdós polítics, el president Torra i el vicepresident Junqueras, i el que es
posa de manifest sota aquesta moció és que nosaltres rebutgem aquesta resolució que
vulnera la nostra llei orgànica, que és l’Estat d’Autonomia, i també el propi Parlament de
Catalunya. Al mateix temps també rebutgem aquesta resolució que nega la condició
d’Eurodiputat a Oriol Junqueras, el qual hauria ja de tenir aquest acta d’Eurodiputat i per tant
gaudir de la immunitat com estan gaudint el president Puigdemont i el Conseller Comin, i a
partir d’aquí instar a totes les institucions de l’estat com hem fet reiteradament de que busquin
una solució política al procés que estem vivint, reclamar la llibertat dels presos i preses
polítics, el retorn d’exiliats i exiliades, seguir estant al costat de la defensa del dret a
l’autodeterminació com a municipi que hi hem estat des del primer moment, i seguir-ho
denunciant amb elements com l’aprovació d’aquesta moció.

ACTA DEL PLE

SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la
Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu, als municipis
agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya. I donar a conèixer el contingut
d’aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi per aquells mitjans que es creguin
oportuns.

Es dona cmpte desl Decrets d'Alcaldia del 2019/299 fins el 2020/001, ambdos inclosos

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Donar compte dels decrets d'Alcaldia

