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ACTA DE PLE DE 30 DE JUNY DE 2011
A Gironella, quan són les 21:00 hores, prèvia convocatòria a l’efecte i per tal de
celebrar sessió extraordinària de Ple, reuneixen a la Casa consistorial sota la
presidència del Sr. Alcalde, David Font Simon, amb l’assistència la secretària
de la corporació, Montserrat Morera Camprubí, els regidors membres que a
continuació s’especifiquen, tractant-se seguidament el següent ordre del dia:
Membres assistents:
Sílvia Corbera Torrentbó
Joan Manuel Pla Casas
Josep M. Castellà Antich
M. Àngels Sallés Perarnau
Sílvia Giner Joaquin
Mònica Flores Morales
Joan Torra Sellarés
Casimir Moneny Sánchez
Aleyois Guerrero Sánchez
Joan Pujols Calveras
Excusa l’assistència:
Martí Santamaria Masforroll

tractant-se seguidament el següent ordre del dia:
01.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 65/2011 DE
DESIGNACIÓ DE TINENTS D’ALCALDE.
02.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 66/2011 DE
DELEGACIÓ D’ÀREES.
03.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 71/2011 DE
NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I
ESTABLIMENT DE LES SEVES SESSIONS.
04.- CREACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
05.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS
DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.
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06.- DELEGACIÓ, SI S’ESCAU, DE COMPETÈNCIES DEL PLE A FAVOR DE
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
07.- CREACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
PERMANENTS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA.
08.- CREACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA.
09.- NOMENAMENT, SI S’ESCAU, DELS REPRESENTANTS
L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA EN ÒRGANS COL·LEGIATS
MUNICIPALS.

DE
NO

10.- NOMENAMENT, SI S’ESCAU, DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS
EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL I EN EL CONSELL DE LA GENT
GRAN.
11.APROVACIÓ,
SI
S’ESCAU,
DE
LES
RETRIBUCIONS
INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

I

01.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 65/2011 DE
DESIGNACIÓ DE TINENTS D’ALCALDE.
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia número 65/2011 de designació de
Tinents d’Alcalde.
02.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 66/2011 DE
DELEGACIÓ D’ÀREES.
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia número 66/2011 de delegació d’Àrees.
03.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 71/2011 DE
NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I
ESTABLIMENT DE LES SEVES SESSIONS.
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia número 71/2011 de nomenament dels
membres de la Junta de Govern Local i establiment de les seves sessions.
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04.- CREACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 22 de maig de 2011 i
constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir, d’acord amb la legislació
vigent a la creació i determinació de la composició de la Comissió Especial de
Comptes de caràcter permanent d’aquest Ajuntament, per fer efectiu el que
estableix l’article 56 de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya.
Atès que de conformitat amb el que disposa la normativa autonòmica
constituïda per l’article 56 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
Atès que de conformitat amb el precepte esmentat, aquesta Comissió ha
d’estar integrada pels membres que designin els diferents Grups Polítics que
formen part de la Corporació.
Per tot això, aquesta Alcaldia, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Crear la Comissió Especial de Comptes de caràcter permanent.
Segon.- La Comissió Especial de Comptes estarà integrada pels membres
següents:
-

President: L’Alcalde o Regidor en qui delegui.

-

Vocals:
o 3 representants del Grup Municipal de CIU
o 1 representant del Grup Municipal del PSC
o 1 representant del Grup Municipal d’ERC

-

Secretari: El/la Secretari/a General de l’Ajuntament o funcionari en qui
delegui.

Tercer.- La Comissió Especial de Comptes assumirà les competències que
l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, en concordança amb l’article 193 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, atribueix a la Comissió Especial de
Comptes, constituint-se a aquests efectes per a les esmentades funcions en tal
condició.
Quart.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en
dret sigui possible per l’execució dels presents acords.
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No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri.
El Sr. Joan Torra demana si són 6 els membres que l’han de formar, ja que
dubta que sigui massa proporcional. Dubta de si està ben aplicada la resta de
la proporcionalitat i diu que ja ho repassarà.
Entén el Sr. David Font que l’Alcalde no compta amb la designació de membres
en les Comissions.
Li diu el Sr. Joan Torra que això no s’estableix enlloc i que si es parteix
d’aquest criteri, aquí és on hi ha la discrepància de l’aplicació. Per tant fa
l’observació que cal comprovar aquest punt i es rectifiqui la composició o no de
la Comissió en base a aquesta comprovació.
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 PERIODICITAT DE LES SESSIONS
DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.
Atès que el proppassat dia 11 de juny d’enguany, es celebrà el Ple de la
Constitució de l’Ajuntament.
Atès que segons el que estableix la legislació vigent en la matèria, el Ple reunit
en sessió extraordinària ha de fixar la periodicitat de les sessions Plenàries.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Celebrar les sessions ordinàries de l’Ajuntament en Ple en primera
convocatòria el primer dimarts hàbil de cada 2 mesos parells, a les 21 hores,
excepte l’agost. Si aquest dia és festiu, el Ple es traslladarà al primer dimarts
hàbil.
Segon.- Establir aquest règim de sessions a partir del mes d’octubre de 2011.
Tercer.- Publicar el present acord al B.O.P. pel seu coneixement i efectes.
Quart.- 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.
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Proposa el Sr. Joan Torra que, partint de la base de que tothom està d’acord en
que la periodicitat dels plens sigui de 2 mesos, el Ple extraordinari que es
realitza a finals de juliol tingui caràcter d’ordinari, ja que així es respectaria la
periodicitat dels plens bimensual.
El Sr. David Font no veu cap inconvenient a la proposta realitzada, per tant la
proposta a votació és:
“05.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS
DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.
Atès que el proppassat dia 11 de juny d’enguany, es celebrà el Ple de la
Constitució de l’Ajuntament.
Atès que segons el que estableix la legislació vigent en la matèria, el Ple reunit
en sessió extraordinària ha de fixar la periodicitat de les sessions Plenàries.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Celebrar les sessions ordinàries de l’Ajuntament en Ple en primera
convocatòria el primer dimarts hàbil de cada 2 mesos parells, a les 21 hores, i
l’últim dimarts del mes de juliol, a les 21 hores. Si aquest dia és festiu, el Ple es
traslladarà al primer dimarts hàbil.
Segon.- Establir aquest règim de sessions a partir del mes de juliol de 2011.
Tercer.- Publicar el present acord al B.O.P. pel seu coneixement i efectes.
Quart.- 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

06.- DELEGACIÓ, SI S’ESCAU, DE COMPETÈNCIES DEL PLE A FAVOR DE
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Un cop celebrades les Eleccions Locals i constituït el nou Ajuntament, i amb
l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia l’actuació municipal, aquesta
Alcaldia, en ús de les facultats que confereix a l’Ajuntament l’article 23.2.b) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva
nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i altra legislació
concordant, considera necessari procedir a l’establiment d’un règim de
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delegacions de matèries la competència de les quals ostenta el Ple en virtut de
la Llei, a favor de la Junta de Govern Local.
Atès que de conformitat amb la legislació a què abans s’ha fet referència, el Ple
de l’Ajuntament pot delegar a favor de la Junta de Govern Local l’exercici de les
seves atribucions, sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per
l’article 23.2.b) de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, en la
redacció actual, i per l’article 13 de la Llei 30/19992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu
comú, en la nova redacció donada a aquest per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
en les qual es regulen les competències plenàries que tenen caràcter
indelegable.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local les competències plenàries que a
continuació es relacionen:
a) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en
matèries de competència plenària.
b) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
c) La concertació de les operacions de crèdit qual quantia acumulada, dintre de
cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del
Pressupost – llevat les de tresoreria, que li correspondran quan l’import
acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels
ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior – tot això de conformitat amb
lo disposat en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
d) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el
10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas, els sis
milions d’euros, així com els contractes i concessions plurianuals quan la seva
duració sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menys duració quan
l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat,
referits als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas,
quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
e) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els
pressupostos.
f) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 per cent dels
recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a tres milions
d’euros, així com les alienacions patrimonials en els següents supòsits:
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1r.- Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats
de valor històric o artístic i no estiguin previstes en el Pressupost.
2n.- Quan essent previstes en el Pressupost, superin els mateixos percentatges
i quanties esmentats per les adquisicions de béns.
g) Les demés que expressament li confereixin les lleis.
Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern
Local en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles
de ser delegades en cap altre òrgan.
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d’aquesta
delegació, s’haurà de fer constar de forma expressa aquesta circumstància,
mitjançant la inclusió en la part expositiva del text següent:
“Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió
plenària que va tenir lloc el dia..... “.
Els acords que s’adoptin per delegació, s’entendran dictats pel Ple de
l’Ajuntament, com a titular de la competència originària, al qual s’haurà de
mantenir informat de l’exercici de la delegació, mitjançant la remissió dels
esborranys de les actes de la Junta de Govern Local a tots els Regidors de la
Corporació, i seran immediatament executius i presumptament legítims.
Tercer.- De conformitat amb el que disposa l’article 51.2 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes delegacions tindran
efecte des del dia següent a l’adopció d’aquest acord, sense perjudici de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i seran de caràcter indefinit,
sense perjudici de la potestat d’advocació del Ple.
Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment del que disposa l’article 51.2 del text legal abans esmentat.
Cinquè.- 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.
El Sr. Joan Torra diu que el seu grup sempre ha estat en desacord en que es
delegui quasi totes les competències del Ple a la Junta de Govern Local perquè
això és un exercici de poca transparència. Llavors demana que es tingui cura
en poder tenir les actes, atès que es realitzaran cada setmana, de la sessió
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anterior, ja que és de suposar que quan es celebri la sessió s’aprovarà l’acta de
l’anterior. Per tant no tindria sentit que la resta de regidors no tingués aquesta
documentació. Evidentment el grup del PSC votarà en contra la proposta
perquè no s’està d’acord amb delegar tota aquesta sèrie de competències per
manca de transparència, però aleshores serem molt crítics si realment no se’ns
donen les actes amb els 7 dies següents d’haver fet la Junta de Govern Local.
Per tant al fer aquesta delegació s’obliga a fer un control molt estricte dels
acords que l’Equip de Govern prengui.
Opina el Sr. Joan Pujols que el tema està estudiat, que és com s’ha de fer i que
el temps dirà si s’ha fet bé o no.
Contesta el Sr. David Font al Sr. Joan Torra dient-li que un cop aprova l’acta de
la Junta de Govern Local de la sessió anterior els hi serà facilitada la còpia en
cada un dels responsables dels grups municipals. D’altra banda discrepa del
vot en contra del PSC ja que aquesta delegació és rèplica exacta de la que es
va aprovar en el Ple de l’any 2004 una vegada signat el pacte de Govern entre
ERC i PSC, i en aquell cas vostè va dir literalment: “que la delegació es fa per
guanyar amb agilitat en els tràmits”. Fent ús d’aquesta voluntat de fer agilitat i
creient que el seu grup votaria a favor, com en aquell any, es fa la delegació.
Li diu el Sr. Joan Torra que li agrada que hagi repassat el Ple del 2004, però
dubta que l’hagi repassat tot perquè també va dir que existiria la salvetat que
en els temes que realment fossin important i encara que estiguessin delegats a
la Comissió de Govern es portarien igualment al Ple, cosa que es va fer, amb la
finalitat de que hi hagués transparència.
El Sr. David Font diu que l’Equip de Govern actual tampoc tindrà inconvenient
de dur al Ple temes importants malgrat la seva delegació a la Junta de Govern
Local.
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 vots en contra dels membres presents del Grup Municipal de P.S.C.
1 abstenció del membre present del Grup Municipal d’E.R.C.

07.- CREACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
PERMANENTS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA.
Atès que en data 11 de juny de 2011 es va procedir a la constitució de
l’Ajuntament de Gironella.
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Atès que per nombre de població son obligatòries les Comissions informatives
permanents.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Primer.- Constituir les següents comissions informatives
Permanent:
-

de caràcter

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS DEL TERRITORI
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ MUNICIPAL.

Segon.- Les Comissions Informatives Permanents estaran integrades pels
membres següents:
- President: L’Alcalde o Regidor en qui delegui.
- Vocals:
- 3 representants del Grup municipal de CIU
- 1 representants del Grup municipal de PSC
- 1 representants del Grup municipal d’ERC
- Secretari: El Secretari de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.
Tercer.- Les Comissions Informatives Permanents ajustaran el seu
funcionament al que disposa els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. La Comissió celebrarà
sessions ordinàries els dimecres anteriors al dia fixat per les sessions planaries
a les 12:00 hores.
Quart.- Comunicar aquest Acord als diferents Grups Polítics Municipals, fent-los
saber que han de designar als seus representants en les Comissions, i ho
notificaran per escrit en el termini de 10 dies des de l’adopció d’aquest Acord.
Cinquè.- 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.

10

Diu el Sr. Joan Torra que, independentment de la discrepància de la regla de la
proporcionalitat, l’explicació dels temes vindrà donada pel regidor de l’àrea, que
entén que cada una d’elles n’inclou de diferents.
Diu el Sr. David Font que cada àrea de la Comissió inclou altres àrees de la
organització municipal de la qual se us facilitarà.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT
08.- CREACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA.
Atès que en data 11 de juny de 2011 es va procedir a la constitució de
l’Ajuntament de Gironella.
D’acord amb el que estableixen els articles 130 i següents del Reglament
d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals sobre la
creació i establiment dels òrgans col·legiats.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,
Primer.- Aprovar la creació de la Junta de Coordinació de caràcter Permanent,
que tindrà com a funció la coordinació i suport a les diferents àrees municipals.
Segon.- La Junta de Coordinació estarà integrada pels membres següents:
- President: L’Alcalde o Regidor en qui delegui.
- Vocals:
- Martí Santamaria Masforroll
- Sílvia Giner Joaquin
- Mònica Flores Morales
- Tècnic àrea d’atenció a les persones
- Tècnic serveis centrals
- Tècnic serveis del territori
- Secretari: El Secretari de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.
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Tercer.- La comissió de Coordinació ajustarà el seu funcionament al que
disposa els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals. La Comissió celebrarà sessions ordinàries
els dimecres a les 12:00 hores.
Quart.- 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 es crea una nova comissió amb la finalitat de
coordinar les tasques de Govern juntament amb els tècnics municipals de tal
manera que es pugui planificar, gestionar i portar més acurada la planificació i
gestió de les actuacions que es portin a terme des de l’Equip de Govern.
Demana el Sr. Joan Torra si aquesta Comissió és obligatòria.
Li diu el Sr. David Font que no.
El Sr. Joan Torra diu que el seu grup, atesa la seva composició i funcions,
entén que aquesta Comissió és innecessària. Creu que és una Comissió
repetitiva de la Junta de Govern Local i d’altres de coordinació entre les
diferents àrees. I atès que es reuneix setmanalment com la Junta de Govern
Local, pregunta si aquesta no serviria per a la mateixa finalitat.
Li diu el Sr. David Font que no, ja que les finalitats són diferents.
El Sr. Joan Pujols, opina que és bastant necessària atès que també hi ha
tècnics.
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 vots en contra dels membres presents del Grup Municipal de P.S.C.
1 vot a favor del membre present del Grup Municipal d’E.R.C.

09.- NOMENAMENT, SI S’ESCAU, DELS REPRESENTANTS
L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA EN ÒRGANS COL·LEGIATS
MUNICIPALS.

DE
NO
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Atès que el proppassat dia 11 de juny de 2011 es va constituir l’Ajuntament de
Gironella.
Atès que es necessari designar representants municipals als diferents òrgans
col·legiats no Municipals.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Nomenar representants municipals als òrgans col·legiats no Municipals
els següents:
- ENTORN URBÀ
- ECONOMIA I DESENVOLUPAMENT
A l’Alcalde, Sr. David Font Simon
- VIA PÚBLICA
- BARRIS I COLÒNIES
A la Regidora, Sra. Sílvia Corbera Torrentbó
- ADMINISTRACIÓ GENERAL
- SEGURETAT CIUTADANA
Al Regidor, Sr. Joan Manuel Pla Casas.
- ATENCIÓ A LES PERSONES
- SOSTENIBILITAT
Al Regidor, Sr. Josep Maria Castellà Antich.
- ESPORTS
- COMERÇ – FIRES - FESTES
A la Regidora Maria Àngels Sallés Perarnau.
- CULTURA
- JOVENTUT
Al Regidor, Sr. Martí Santamaria Masforroll.
- COMUNICACIÓ - TIC
- PARTICIPACIÓ CIUTADANA
A la regidora, Sílvia Giner Joaquin.
- ENSENYAMENT
A la Regidora , Sra. Mònica Flores Morales.
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Segon.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en
dret sigui possible per l’execució dels presents acords.
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT

10.- NOMENAMENT, SI S’ESCAU, DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS
EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL I EN EL CONSELL DE LA GENT
GRAN.
Atès que el proppassat dia 11 de juny de 2011 es va constituir l’Ajuntament de
Gironella.
Atès que el que disposen els estatuts que regeixen el Consell Escolar Municipal
i el Consell de la Gent Gran.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Nomenar els següents representants municipals en aquests consells:
a) Consell Escolar Municipal:
-

3 representants del Grup CIU
1 representant del Grup PSC
1 representant del Grup ERC

b) Consell de la Gent Gran:
-

Vicepresidència: Regidor Atenció a les persones.
Vocals:
o 1 representant del Grup CIU
o 1 representant del Grup PSC
o 1 representant del Grup ERC

Segon.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en
dret sigui possible per l’execució dels presents acords.
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri.
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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

11.APROVACIÓ,
SI
S’ESCAU,
DE
LES
RETRIBUCIONS
INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

I

Un cop constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions Locals
celebrades i establert el nou Cartipàs Municipal, resulta indispensable procedir
a l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta
Corporació, especialment tenint en compte les delegacions efectuades per
l’Alcaldia, així com el seu règim de retribucions i indemnitzacions.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció
actual donada a aquesta per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, en concordança amb
l’article 151 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya i amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre
retribucions per l’exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en règim de
dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions en la
quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte
d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats dels quals formin part, inclosos els Organismes Autònoms, així com
a ser indemnitzats per les despeses realitzades en exercici del càrrec.
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 23 i següents del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els Grup Polítics Municipals
tenen dret a disposar d’una infraestructura mínima de mitjans materials i
personals per a l’exercici del càrrec, la qual cosa, ateses les possibilitats
funcionals d’aquest Ajuntament, i a la vista del que disposa l’article 73.3 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva
nova redacció actual donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, requereix
assignar-los una dotació econòmica de caràcter mensual, que contindrà un
component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre variable en funció del seu
nombre de membres, que no es podrà destinar per aquests al pagament de
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Establir que amb efectes de la data que es detalla, els membres de la
Corporació que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en el
règim de dedicació que es detalla:
DATA
11/06/2011

NOM I COGNOMS
David Font Simon

RÈGIM DE DEDICACIÓ
Exclusiva

Segon.- Establir, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les
seves funcions en règim de dedicació exclusiva, les retribucions que a
continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze
corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a
les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d’alta al Règim General de la
Seguretat Social.
NOM I CÀRREC:
David Font Simon – Alcalde

RETRIBUCIONS ANUALS BRUTES:
33.132,40 €

La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb l’exercici de tot
tipus d’activitats retribuïdes i amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als
pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i
Empreses d’elles dependents, sense perjudici de les dietes i indemnitzacions
que els pugui correspondre per la seva assistència als Consells d’Administració
o òrgans de govern d’entitats o empreses públiques o privades. També serà
incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat següent.
Tercer.- Establir amb efectes del dia 11 de juny de 2011, data de constitució
d’aquest Ajuntament, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, per a
despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions i responsabilitat, les
quanties següents:
a) GRUPS MUNICIPALS:
-

50 €/mes per cada grup municipal.
15 €/mes per cada regidor integrant del grup municipal.

b) REGIDORS:
-

Per assistència a les Juntes de Govern Local i Juntes de Coordinació, 75
€/sessió.
Per assistència al Ple municipal, 120 €/sessió.
Per assistència a les comissions informatives generals, comissió de
comptes i altres òrgans col·legiats, 60 €/sessió.
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Quart.- Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics
Municipals i a tots els Regidors, fent constar a aquells que han estat designats
per desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, que s’entendrà
acceptat aquest règim per l’afectat de no manifestar res al respecte dins del
termini de les 24 hores següents a la seva notificació.
Cinquè.- Establir que aquestes quantitats seran invariables durant el decurs de
l’any 2011.
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.
El Sr. Joan Manuel Pla, informa que des de l’Equip de Govern s’ha cregut
oportú redistribuir el règim econòmic dels regidors, ja que ha canviat la situació
anterior (es passa d’11 a 13 regidors). S’ha cregut convenient que l’Alcalde
estigui en règim de dedicació exclusiva. Per això la seva retribució a partir d’ara
serà la mateixa que abans cobrava el Batlle i el Primer Tinent d’Alcalde. Pel
que fa a les indemnitzacions als Regidors i Grups Polítics, s’ha mirat de que no
sobrepassés l’assignació de la partida i s’ha distribuït diferent. Amb aquesta
distribució els regidors de l’Equip de Govern queden igual, els de l’oposició
tenen una petita variació i en el què s’observa més canvi és amb l’assignació
als Grups Municipals. Amb totes aquestes assignacions la partida dels
pressupost varia en uns 1.000 €.
El Sr. Joan Torra suposa que ara s’ha fet així perquè el què es feia abans no
era del tot legal. En quan a la justificació de l’Alcalde, que no hi vol entrar, opina
que era innecessària ja que no es pot comparar només en números, ja que és
molt fàcil que jo digués que ara s’ha perdut, entre els dos càrrecs, un 30% de
dedicació i efectivitat. Per tot això és demagògia. Aquesta és en temps i la del
Regidor en números. Respecte a la resta de canvis discrepa de que aquests no
suposin més diner del que hi havia a la partida. Tenint en compte que hi ha una
Comissió més de Govern (mesos amb 4, altres amb 5), que hi ha les
Comissions Informatives abans del Ple, si es té en compte que també hi haurà
algun Ple extraordinari, etc..., llavors si sumem tot això creu que es
sobrepassarà la partida. D’altra banda, si es té en compte les quanties als
grups, que suposen una retallada (que no li sap greu al seu grup) creu que tot
plegat és un mal símptoma que en el Ple del Cartipàs l’Equip de Govern ja doni
mostres de fer aquestes diferències. Si aquestes són amb els regidors, això no
el preocupa. Si que li preocupa si aquestes es fan amb les persones. Per tant
aquesta manera de fer no l’entén el seu Grup, el qual hagués fet la distribució
de les quanties d’una altra manera, segurament més equitativa, més generosa i
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que no s’hagués passat de pressupost. Està segur que abans d’acabar l’any
aquesta partida tindrà una modificació de crèdits.
Li diu el Sr. Joan Manuel Pla, que la modificació de crèdit vindrà donada pels
Plens extraordinaris que hi puguin haver. Respecte a la demagògia aludida, li
diu que ell no n’ha fet. Que l’únic que ha fet és explicar els criteris que s’han
tingut en compte en la redistribució de les assignacions econòmiques.
Li contesta el Sr. Joan Torra que tampoc n’ha fet.
El Sr. David Font diu que la previsió de despesa anual, tenint en compte 48
Juntes de Govern Local, 48 Juntes de Coordinació, 6 Plens ordinaris,
informatives i Comissió de Comptes, més les retribucions d’Alcaldia, és
d’aproximadament 75.000 €. Sí que la previsió del 2010 és de 74.000 €, però
s’ha de tenir en compte que al 2010, l’assignació era per 11 regidors i ara és
per a 13 i tenint en compte que tots els regidors assisteixen als Òrgans
Col·legiats. Aquests són els càlculs que s’ha fet i la distribució s’ha fet d’acord
amb la llei (assistència a les sessions i component variable + fixa pels Grups
Polítics).
Creu el Sr. Joan Torra que el criteri és correcte. L’únic que diu és que hi ha
unes desviacions que no li agraden. I opina que ells ho haguessin fet d’una
manera més equitativa i més generosa amb tothom. I fent història i es veu l’any
2004, s’observarà que es va ser més generós amb l’oposició. Amb això ara no
es ve a demanar res.
El Sr. Joan Pujols diu que s’està en època de molta crisi. Per això pregunta si
ara és hora d’augmentar els sous?. El sou de l’Alcalde no el troba malament. El
dels Regidors, per la feina que fan el troba exagerat. El sou de l’Alcalde per la
feina que ha de fer és correcte, i això el temps ja ho dirà si fa el què ha de fer.
Ara els regidors, per molt que facin no fan mai res.
Li diu el Sr. David Font que discrepa d’aquesta afirmació i que el temps també
ho dirà.
Opina el Sr. Joan Pujols que els regidors han d’entendre molt bé les
especialitats que tenen.
Finalment el Sr. Joan Manuel Pla li diu al Sr. Joan Pujols que no s’han apujat
els sous. Que el què s’ha fet és una redistribució de la partida.
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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 de P.S.C.
1 vot a favor del membre present del Grup Municipal d’E.R.C.

I no havent-hi més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió
a les 21:55 hores , de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta.

La Secretària,

Montserrat Morera Camprubí.

Vist i plau
L’Alcalde,

David Font Simon.

