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ACTA DE PLE DE 31 DE JULIOL DE 2012 
 

A Gironella, quan són les 21:00 hores, prèvia convocatòria a l’efecte i per tal de 
celebrar sessió ordinària de Ple, reuneixen a la Casa consistorial sota la 
presidència del Sr. Alcalde,  David Font Simon, amb l’assistència la secretària 
de la corporació, Montserrat Morera Camprubí, els regidors membres que a 
continuació s’especifiquen, tractant-se seguidament  el següent ordre del dia: 
 
Membres assistents: 
 
Sílvia Corbera Torrentbó 
Joan Manuel Pla Casas 
M. Àngels Sallés Perarnau 
Martí Santamaria Masforroll 
Sílvia Giner Joaquin 
Mònica Flores Morales 
Joan Torra Sellarés 
Aleyois Guerrero Sánchez 
Joan Pujols Calveras 
 
Excusen l’assistència: 
 
Josep M. Castellà Antich 
Casimir Moneny Sánchez 
 
 
tractant-se seguidament  el següent ordre del dia: 
 
01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
02.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
 
03.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL 
DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015” DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 
 
04.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET 67/2012, ENVERS EL 
REGISTRE D’UNIONS ESTABLES DE GIRONELLA. 
 
05.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 
2011. 
 
06.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS NÚM. 01/2012, ANY 2012. 
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07.- DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA BAIXA DE 
L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA COM A MEMBRE DEL CONSORCI PER A 
LA GESTIÓ DEL SERVEI DE TELEVISIÓ DIGITAL PÚBLICA DE LA 
DEMARCACIÓ DEL BAGES/BERGUEDÀ/SOLSONÈS.  
 
08.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA DISSOLUCIÓ DEL 
CONSORCI DEL PARC FLUVIAL DEL LLOBREGAT 
 
09.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
 
01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Es procedeix a la votació de l’Acta del Ple Ordinari de data 5 de juny de 2012, a 
mà alçada, el resultat de la qual és el següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
02.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
 
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia del número 60/2012 fins el número 
74/2012. 
 
03.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL 
DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015” DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona ha aprovat el Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015” i el seu protocol general, així com també les seves instruccions. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Gironella al Protocol General del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
2n.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en dret 
sigui possible per l’execució dels presents acords. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
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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 
 
 
04.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET 67/2012, ENVERS EL 
REGISTRE D’UNIONS ESTABLES DE GIRONELLA. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Gironella en sessió de data 7 de juny de 
1994 va crear el Registre Municipal d’Unions Civils. 
 
Considerant que és necessari el desenvolupament reglamentari d’aquest 
registre. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 67/2012 de data 20 de juny de 2012, 
que literalment és com segueix: 
 
“DECRET D’ALCALDIA 67/2012 
 
Atès l’acord de Ple de l’Ajuntament de Gironella de data 7 de juny de 1994 de 
creació del Registre Municipal d’Unions Civils. 
 
Fent ús de les facultats que m’han estat conferides, 
 

HE RESOLT: 
 
1r.- Suspendre cautelarment, a partir de l’endemà de l’aprovació d’aquest 
acord, la inscripció de tot tipus de declaracions i actes en el Registre d’unions 
estables no matrimonials de parella fins que entri en vigor el text del Reglament 
regulador del registre d’unions estables no matrimonials de parella. 
 
2n.- Les sol·licituds presentades amb anterioritat a l’entrada en vigor de la 
suspensió acordada en l’acord anterior podran ser objecte d’inscripció, sempre i 
quan reuneixin els requisits previstos en el Reglament esmentat. 
 
3r.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en la pàgina web 
municipal i el tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
 
4t.- Sotmetre aquests acords al Ple de la Corporació per a la seva ratificació en 
la propera sessió que se celebri.”. 
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2n.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en dret 
sigui possible per l’execució dels presents acords. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
 
El Sr. David Font informa que es va emetre aquest Decret perquè hi havia un 
buit legal en la reglamentació d’aquest Registre i perquè d’altra banda s’havia 
detectat quelcom cas que no complia la legalitat. 
 
Per aquest motiu es va suspendre el registre a l’espera de regular en un 
Reglament la inscripció o en el seu cas anul.lar el Registre, essent la voluntat 
de treballar en el reglament. 
 
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, DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 
2011. 
 
Vist el Compte General format de l’exercici 2011, juntament amb tota la seva 
documentació annexa, segons la legislació vigent. 
 
Vistos els informes de Secretaria-Intervenció números 06/2012 i 07/2012 i el 
Dictamen de la Comissió de Comptes emès en data 18 de juny de 2012. 
 
Atès que s’ha exposat al públic perquè es poguessin presentar reclamacions, 
objeccions o observacions i que no se n’ha presentat cap. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2011. 
 
2n.- Rendir el Compte General aprovat i tota la documentació que l’integra al 
Tribunal de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes de l’Estat. 
 
3r.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en dret 
sigui possible per l’execució dels presents acords. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
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El Sr. Joan Torra informa que el vot del seu grup serà en contra, perquè, 
malgrat que comptablement estigui bé, tenint en compte els temps que estem i 
havent reiterat que en aquest exercici 2011 es corregirien els dèficits que es 
tenien, la realitat és que aquest s’ha augmentat. Per tant el 2011 s’ha desviat 
126.000 € més negativament. S’ha passat dels 335.000 € negatius als 461.000 
€. Per tant això és el reflex d’una mala gestió. Entén que políticament els 
números han de ser correctes adaptats al pressupost que es té i a les 
necessitats de la Vila. No es pot acumular dèficit i per això es creu que aquesta 
acumulació és una mala gestió. 
 
El Sr. Joan Pujols, diu que si s’ha fet un deute però és té previst que es pot 
pagar durant el temps, vol dir que ja no és tant deute. Per tant crec que està bé. 
 
Puntualitza el Sr. Joan Torra que això no és un deute, sinó un dèficit, és a dir, 
uns diners que no estan previstos a pagar de cap de les maneres perquè no 
estan pressupostats enlloc. És un deute pressupostari. 
 
El Sr. David Font diu que, és cert que a l’any 2011 s’ha generat un deute 
pressupostari de 79.000 €. Respecte el Romanent de Tresoreria, aquest 
contempla tots els exercicis tancats. És cert que aquest ha augmentat en 
aquests 126.000 €, però això no vol dir que ha augmentat el dèficit. Aquest ha 
estat de 79.000 € (2011) originat per la incorporació de 174.000 € en despeses 
de l’any 2010 i arrel del RDL 4/2012, es van incorporar 150.000 € de factures 
conflictives, algunes de les quals provenien del 2010, una altra era l’anualitat de 
la piscina i la resta no contemplades en el pressupost. A dia d’avui tot està 
pagat. Per eixugar el romanent de tresoreria, amb la modificació de crèdits 
següent, es contempla destinar el préstec ICO a la eliminació del romanent 
negatiu que s’ha generat el 2011. Per tant el ròssec del pendent de pagament 
quedarà eliminat. Això garanteix que en el pressupost del 2012 no hi ha cap 
factura per incorporar del 2011 i s’haurà de veure com s’acaba tancant. 
 
Diu el Sr. Joan Torra, que tem que probablement sigui negatiu. Quan s’explica 
el pressupost o la liquidació sempre hi ha molt bones intencions, però al final no 
es compleixen al 100%. I la realitat és que es van fent malabarismes i no 
s’acaba d’equilibrar el pressupost amb la liquidació. 
 
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. 
2 vots en contra dels membres presents del Grup Municipal de P.S.C. 
1 vot a favor del membre present del Grup Municipal d’E.R.C. 
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06.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS NÚM. 01/2012, ANY 2012. 
 
Vista la incoació de l’expedient de Modificació de Crèdits número 01/2012. 
 
Vist l’Informe de Secretaria-Intervenció número 13/2012. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següents acords: 
 
1r.- Aprovar inicialment l’expedient de Modificació de Crèdits número 01/2012,  
d’acord amb el resum que consta a l’expedient. 
 
2n.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci al B.O.P. per un 
període de 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si 
durant l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions. 
 
3r.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en dret 
sigui possible per a l’execució dels presents acords. 
 
El Sr. David Font explica que una part de la modificació és per fer front als 
interessos del préstec de l’ICO i una altra part per fer front a despeses del 
Capítol 2. totes aquestes despeses es cobreixen amb majors ingressos. 
 
El Sr. Joan Torra demana el següent: 
 
a) Demana el moviment dels 24.000 € del Capítol 3. 
 
La Secretària explica que va ser un error en la confecció del pressupost, doncs 
els interessos de l’ACA es van consignar en interessos de demora i s’haurien 
d’haver imputat a interessos entitats públiques, partida que també s’augmenta 
per fer front als interessos del crèdit ICO. 
 
b) Creu que els majors ingressos venen donats perquè s’ha pujat els impostos 
per sobre l’IPC. 
 
c) Diu que el problema d’aquesta modificació està a les partides en que es 
destinen els ingressos: 
 

- 5.000 € a la Festa Major. Sorprenent aquesta consignació peruqè es va 
dir que es reduïa i que l’Ajuntament és auster. 

- 15.000 € a xarxa d’aigua. Demana explicació. 
- 5.000 € a programes de sostenibilitat, perquè són? 
- 5.000 € a calefacció, etc. ... ja es va dir que no hi hauria prou 

consignació quan es va aprovar el pressupost. 
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- 29.000 € en personal amb una entrada de 50.000 €. Demana on va la 

diferència. 
- 35.000 € destinats a la Resclosa. Diu que és lamentable que es tregui de 

la pavimentació de carrers. Creu que és una idea pobra de recursos. 
 
El Sr. Joan Pujols, diu que, l’expedient ja es va comentar el seu dia. En quan a 
la resclosa, creu que treure-ho dels carrers és una preferència, ja que s’ha de 
fer. Troba bé el canvi perquè és una cosa que convenia. 
 
El Sr. David Font contesta al Sr. Joan Torra, dient: 
 

- Els majors ingressos no s’han produït per una pujada d’impostos per 
sobre de l’IPC. Si l’IBI ha augmentat ha estat degut a que Madrid ha 
obligat a fer aquest augment quan ja es tenien els pressupostos 
congelats en aquest concepte. L’Impost de Construccions i les 
escombraries no s’han apujat. En aquestes partides hi ha hagut majors 
ingressos fruit de l’activitat econòmica. 

- Festa Major: s’ha augmentat en 5.000 € per les mesures que s’ha aplicat 
des de Madrid en el pagament en efectiu i l’increment de l’IVA. La Festa 
Major s’ha de realitzar amb el pressupost aprovat. 

- La partida de sostenibilitat. Aquí es contempla l’aportació a l’Associació 
protectora d’animals i la castració de gats, que ambdós conceptes no es 
van contemplar en el pressupost. 

- Aigua. Han sorgit avaries (Cal Metre, Cal Ramons, etc...) que inicialment 
no estaven contemplades. 

- Calefacció, neteja. Fa referència a l’Escola de Sant Marc. No estava 
contemplat al contracte que es va signar el 2007 de la nova instal·lació 
de calefacció i que és d’uns 600 €/mensuals. 

- Personal. Són els plans d’ocupació, i s’equilibren les dues partides. 
- Resclosa: Ha estat la solució ràpida per poder-ho fer. Això no vol dir que 

altres partides no es puguin destinar a pavimentació de carrers. 
 
Entén el Sr. Joan Torra, que amb la resclosa l’ACA hi hauria de participar 
aportant diners, doncs és una obra en el riu. I per tant quan es fanles coses 
amb presses ..... Creu que s’ha de fer les dues coses (pavimentació de carrers i 
resclosa) equilibrant-ho d’alguna manera que no suposés restar aquests 35.000 
€. 
 
Li diu el Sr. David Font que s’han sol·licitat ajuts a diferents administracions. 
L’ACA es va dir que no. A Generalitat s’ha sol·licitat un ajut urgent i de 
Diputació s’està pendent de resposta. 
 
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: 
 
7 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U. 
2 vots en contra dels membres presents del Grup Municipal de P.S.C. 
1 vot a favor del membre present del Grup Municipal d’E.R.C. 
 
Abans de procedir al punt de precs i preguntes el Sr. David Font demana 
incloure 2 punts urgents a l’ordre del dia. Són: 
 
- DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA BAIXA DE 
L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA COM A MEMBRE DEL CONSORCI PER A 
LA GESTIÓ DEL SERVEI DE TELEVISIÓ DIGITAL PÚBLICA DE LA 
DEMARCACIÓ DEL BAGES/BERGUEDÀ/SOLSONÈS.  
 
- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI 
DEL PARC FLUVIAL DEL LLOBREGAT. 
 
Els motius de la urgència és que els Plens d’aquests organismes es van 
celebrar en data posterior a les informatives. 
 
Es procedeix a votar l’urgència d’aquests dos punts, la qual S’APROVA PER 
UNANIMITAT. 
 
 
07.- DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA BAIXA DE 
L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA COM A MEMBRE DEL CONSORCI PER A 
LA GESTIÓ DEL SERVEI DE TELEVISIÓ DIGITAL PÚBLICA DE LA 
DEMARCACIÓ DEL BAGES/BERGUEDÀ/SOLSONÈS.  
 
Antecedents 
 
1. El Ple de l’Ajuntament de Gironella, en sessió del dia 08-06-2006 va 

acordar: 
 
“Primer. Aprovar inicialment la constitució del Consorci per a la Gestió 
del Servei de Televisió Digital Pública de la Demarcació del Bages, 
Berguedà i Solsonès i el projecte d’estatuts. 
 
Segon. Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de 
trenta dies. En cas que en el termini d’informació pública no es presentin 
reclamacions o suggeriments, el projecte d’estatuts s’entendrà aprovat 
definitivament.  
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Tercer.  Encomanar a l’Ajuntament de Manresa la realització de les 
actuacions materials necessàries per donar compliment al que disposa el 
punt 2  
 
Quart. Encomanar a l’Ajuntament de Manresa la realització de les 
actuacions materials necessàries per donar compliment al que disposa el 
punt 2 del present acord. “ 

 
2. El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió ordinària del dia 19 de juny 

de 2006, va aprovar inicialment la constitució del Consorci per a la 
Gestió del Servei de Televisió Digital Pública de la demarcació del 
Bages, Berguedà i Solsonès, i els seus estatuts i va acceptar 
l’encomana de gestió feta pels Ajuntaments d’Artés, Balsareny, Berga, 
Cardona, Gironella, Navarcles, Navàs, Puig-reig, Sallent, Sant Fruitós de 
Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor i 
Súria, per a la realització dels tràmits d’informació pública i inscripció del 
Consorci.  

 
3. Durant el termini d’informació pública no es van presentar al·legacions a 

cap dels ajuntaments consorciats, per la qual cosa els Estatuts del 
Consorci per a la  gestió del Servei de Televisió Digital Pública de la 
demarcació del Bages, Berguedà i Solsonès van quedar aprovats 
definitivament i van ser publicats al BOPB núm. 233, de 29 de setembre 
de 2006. 

 
4. El 28 de juliol de 2009, va tenir lloc la sessió constitutiva del Consorci, 

l’objecte del qual era la gestió conjunta del servei de televisió digital local 
corresponent al programa del canal múltiple de la demarcació a la qual 
pertanyen els ajuntaments consorciats. El context econòmic actual, però, 
no fa viable la posada en marxa d’un canal públic. 

 
Consideracions legals 
 
1. Article 323 del Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’obres, activitats 

i serveis dels ens locals, segons el qual “qualsevol ens consorciat pot 
separar-se del consorci sempre que compleixi les condicions següents: 
a) Formular el preavís en el termini que assenyalin els estatuts. 
b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions i compromisos 
anteriors i garantir el compliment dels que hi hagi pendents.” 

 
2. Article 25.1 del estatuts del Consorci, que preveu que la separació d’algun 

dels seus membres podrà realitzar-se comunicant-ho al president del 
Consorci amb tres mesos d’antelació, sempre que l’entitat que se separi 
estigui al corrent dels seus compromisos anteriors i garanteixi la liquidació 
de les operacions aprovades fins al moment de la separació.  
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3. No obstant això, i d’acord amb el previst a l’article 25.2 dels estatuts del 

Consorci, les entitats consorciades podran, amb l’acord unànime del Ple, 
obtenir la respectiva separació del Consorci en qualsevol moment.  

 
Per tot això, com alcalde president, en ús de les atribucions conferides per la 
normativa vigent de règim local, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent  
 
Acord 
 
Primer. Aprovar la baixa de l’Ajuntament de Gironella com membre del 
Consorci per a la Gestió del Servei de Televisió Digital Pública de la 
demarcació del Bages, Berguedà i Solsonès i sol·licitar la seva separació al Ple 
del Consorci. 
 
Segon. Notificar aquest acord al Consorci per a la Gestió del Servei de 
Televisió Digital Pública de la demarcació del Bages, Berguedà i Solsonès. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal per a la realització 
dels tràmits oportuns. 
 
Quart. Facultar l’alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris 
per a l’efectivitat del present acord. 
 
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 
 
 
08.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA DISSOLUCIÓ DEL 
CONSORCI DEL PARC FLUVIAL DEL LLOBREGAT 
 
ANTECEDENTS 
 
El Ple de l’Ajuntament de Gironella en sessió del dia 01.10.02 va acordar 
aprovar inicialment la constitució del Consorci del Parc Fluvial del Llobregat, 
així com els Estatuts pels quals s’haurà de regir. 
 
Durant el termini d’exposició pública no es presenten al·legacions i l’acord 
queda aprovat definitivament en data.  
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Els Estatuts del Consorci apareixen publicats al BOP de Barcelona, número 
126, de 27 de maig de 2003. 
  
En data 11 de juny de 2003 es va celebrar l’acta de constitució del Consorci del 
Parc Fluvial del Llobregat.  
 
L’article 6 dels Estatuts, recull les finalitats del Consorci, constituint l’objectiu 
essencial del Consorci del Parc Fluvial del Llobregat el desenvolupament 
territorial a través de la preservació del patrimoni, la revaloració urbanística i la 
reactivació sòcio-econòmica del sistema de colònies tèxtils i municipis que 
constitueixen el Consorci del Parc Fluvial del Llobregat.  
 
L’article 37, Dissolució del Consorci, preveu:  
 
El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
 

a) Per compliment de les seves finalitats. 
b) Per acord del Consell General, adoptat amb el vot favorable d’un mínim 

de les dues terceres parts dels ens consorciats. Cas de no assolir-se els 
acords esmentats, cada ens consorciat conservarà el seu dret de 
separació, d’acord amb l’establert a l’article 35. 

c) Per impossibilitat de continuar en funcionament. 
d) Per la separació d’un o diversos membres, si amb això el Consorci 

esdevé inoperant. 
e) Per incompliment de l’objecte. 
f) Per transformació del Consorci en un altre ens. 

 
L’acord del Consell General sobre dissolució del Consorci especificarà la forma 
de liquidar el seu actiu i passiu i revertir les seves obres i instal·lacions als ens i 
entitats consorciades, basant-se en la ponderació dels criteris de preservació 
de l’interès públic i d’equitat respecte a les aportacions que hagi efectuat cada 
ens consorciat al llarg de la durada del Consorci. 
 
També l’article 324 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, disposa:  
 
Article 324. Dissolució i liquidació 
1. El consorci es pot dissoldre, entre altres causes que figurin en els estatuts, 
per alguna de les següents: 
a) Compliment de la finalitat del consorci. 
b) Mutu acord dels ens consorciats. 
c) Impossibilitat de continuar-ne el funcionament. 
d) Separació d'algun dels membres si amb això el consorci esdevé inoperant. 
e) Incompliment de l'objecte. 
f) Transformació del consorci en un altre ens. 
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2. L'acord de dissolució l'ha d'adoptar l'òrgan superior de govern del consorci, 
per la majoria que estableixin els estatuts, i ha de ser ratificat pels òrgans 
competents dels seus membres. L'esmentat acord ha de determinar la forma 
en què s'hagi de procedir per a la liquidació dels béns del consorci i la reversió 
de les obres i instal·lacions existents a les administracions consorciades. 
 
L’article 313.2 del ROAS es remet a la tramitació general per crear, adherir-se, 
modificar, separar-se o dissoldre i sotmet tots els acords a una informació 
pública de trenta dies.    
 
Donat que avancem cap a un futur que serà marcat especialment per 
l’acceleració, la innovació i la cooperació, on, alhora, la concertació territorial i 
la unitat d’acció esdevindran dos elements fonamentals per bastir un nou model 
de desenvolupament sostenible i competitiu a llarg termini. 
 
Davant que el sector públic al Berguedà ha d’assolir una major eficàcia de 
gestió i optimitzar els recursos escassos per tal de millorar la qualitat de 
l’ocupació i augmentar la competitivitat de l’economia, cal afrontar la necessitat 
i l’oportunitat de passar de la falta de cohesió territorial d’organismes existents, 
cap a la gestió estratègica unificada en el marc d’un sol ens. Un repte que a 
banda de basar-se en la pluralitat i la concertació público-privada, ha d’implicar 
el lideratge i recollir el paper aglutinador del Consell Comarcal del Berguedà. 
 
Per tot això, després de l’enorme utilitat dels diferents ens públics que han 
operat a la comarca del Berguedà com el Consorci de Formació i d’Iniciatives 
Cercs-Berguedà, el Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà, el Consorci del 
Parc Fluvial,  patronats comarcals,etc.,davant la necessitat d’afrontar els nous 
reptes des l’eficiència, l’eficàcia, la concertació,i la proximitat, fa que sigui 
necessària vertebració d’una agència de desenvolupament del Berguedà.   
 
Per tal d’articular-la, l’ens que d’ara en endavant s’anomenarà Agència de 
Desenvolupament Comarcal es creu pertinent modificar i transformar els 
estatuts  del Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs-Berguedà, per tal 
d’aprofitar i emprar les seves infraestructures i/o immobilitzat existent , a la 
vegada que serveixi per aglutinar en un únic projecte tota la experiència i 
sinergies acumulades de tots els agents i  entitats implicades en la creació de 
la nova agencia. 
 
L’agència, doncs, significa una fita històrica de concertació territorial al 
Berguedà, i, alhora, un  compromís inequívoc per tal de treballar de forma 
conjunta i consensuada, de detectar les necessitats, de coordinar i planificar les 
polítiques, i, en definitiva, de construir un desenvolupament comarcal 
competitiu, intel·ligent i sostenible.  
 
 



 13

 
 
 
 
 
Com a pas necessari per a la integració de tots els agents de la comarca en 
aquesta Agència, s’ha de procedir a la dissolució i liquidació dels actuals 
consorcis.  
 
És per això que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment la dissolució del Consorci del Parc Fluvial del 
Llobregat.  
 
SEGON. Exposar l’acord al públic durant un termini de trenta dies als efectes 
de presentació d’al·legacions. 
 
Les al·legacions es podran presentar al Consorci del Parc Fluvial del Llobregat 
o a qualsevol dels registres de els entitats públiques consorciades.  
 
En cas que no es presentin al·legacions, l’acord quedarà definitivament aprovat 
sense necessitat de nou acord.  
 
TERCER. Encarregar al Consorci que faci la publicació conjunta del present 
acord.  
 
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 
 

 
09.- PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Joan Torra, formula els següents precs i preguntes: 
 
1. Ordenança d’Art i Disseny. Atès que el Ple no va aprovar-la deman les 
gestions que s’estan fent. 
 
Li diu el Sr. David Font que arrel d’una reunió amb ensenyament es va 
comunicar una reducció substancial de la subvenció. També hi ha una reducció 
de les matrícules. I encara no es té clar com quedarà el servei. S’està treballant 
en que el dèficit sigui aproximat als altres anys. 
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2. Sol·licita la resposta de la llum del carrer Olvan Alt. 
 
Li diu el Sr. David Font que la responsabilitat la dictamina el jutje. I en cas 
d’haver-hi una responsabilitat aquesta recau en l’Ajuntament i aquest té 
l’assegurança corresponent. L’Ajuntametn està mediant per poder solucionar el 
tema. 
 
Respecte els informes que es van demanar en el Ple anterior, el Sr. Joan Torra 
demana que concretament es faci dels edificis del C/Olvan Alt. 
 
Li diu el Sr. Alcalde que ja li ha doant la resposta. 
 
3. Servei d’aigua. Respecte a la facturació dels rebuts. Creu que és un 
escàndol que cada trimestre es cobri més diners dels que pertoquen a la gent 
per negligència. Tenint en compte els trams que hi ha en consum d’aigua i els 
que hi ha amb impostos, a la que s’acumula consum de 2 o 3 trimestres sobre 
un rebut, això es desfassa completament. La gent paga tres i quatre vegades 
més del que li toca pagar. Això passa cada trimestre amb molts rebuts. Això ho 
sabeu.  Hi ha comptadors que no es miren en tot l’any. A tall d’exemple: 54 m3 
en consum en tres trimestres suposa un consum de 18 m3/trimestre. Aquesta 
persona pagaria el mínim. Si tot això s’acumula en un sol trimestre, aquesta 
persona pagarà de tots els trams, tant d’aigua com d’impostos. Per tant, pagarà 
tres vegades més, a més d’haver pagat els rebuts dels mínims. Això vol dir que 
el que hagués valgut 50 € en un trimestre, se’n va a 200 €. 
 
Això passa perquè no es miren els comptadors en un ordre i perquè hi ha 
comptadors que no es miren. Llavors l’empleat que es dedica a mirar els 
comptadors, negligent total però més negliglent el seu encarregat, que 
interpreto que és el regidor per no controlar la generació dels rebuts. Aquesta 
informació hauria de servir perquè es fos una mica més metòdic i perquè, per 
exemple, al trimestre es mirin els comptadors, i quan no s’hi troba a ningú, s’hi 
torni a anar.(Dels dies 1 a 10). Dels dies 10-20, la persona que sigui amb la 
supervisió del regidor controli les incidències que es generen i es rectifiquin. 
Això és el que faria qualsevol empresa pública com són ENDESA o GAS 
NATURAL. Però aquí es fa malament. Pensa que seria un detall que es 
repassés d’ofici els últims 4 trimestres perquè no hi hagi agravi comparatiu 
entre els que reclamen i els que no.  
 
El Sr. Manel Pla li contesta que, les pesones que truquen i es confirma l’error, 
s’arregla. Independentment d’això, un cop s’han entrat les lectures es fa un 
llistat amb tots els que superen els 50 m3. D’aquests es mira el promig del 
consum d’altres trimestres. Si aquest consum és semblant, vol dir que el rebut 
està bé. Els que no coincideixen, es tornen a mirar pel servei d’aigües i amb 
molts, si es veu que la lectura és correcte, se’ls truca personalment perquè 
mirin si tenen algun reventón, etc. El problema que hi ha hagut amb l’última  
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facturació a partir del 23 de març, és que molts han superat el quart tram i aquí 
és on s’ha encarit el rebut. Ara, els que han vingut a reclamar i s’ha comprovat 
que tenen raó, s’ha rectificat. 
 
Creu el Sr. Joan Torra que aquest mecanisme no és correcte, ja que amb ell 
només es pot arreglar algun rebut i no la majoria d’ells. Si es pren de base la 
lectura, de segur que aquesta està bé. El problema és que el comptador no 
s’ha mirat amb molt de temps. I això és un procediment ilògic. Demana que 
consti en acta el mecanisme que ha dit que s’ha d’emplear i el motiu perquè 
s’ha de fer. Aquest motiu és que s’està estafant a la gent. I s’està estafant 
conscientment per negligència dels empleats o dels polítics. 
 
El Sr. David Font recomana i fa el prec al Sr. Joan Torra de que moderi les 
seves paraules. 
 
Diu el Sr. Joan Torra que no insulta a ningú. 
 
Li diu el Sr. David Font que està dient que som negligents, i això és des del seu 
punt de vista. 
 
Per tant el Sr. Joan Torra diu que hi ha una possible negligència per part d’uns 
empleats i uns polítics possiblement negligents. I atès que hi ha molta gent que 
desconeix que hi ha aquest quart tram, suggereix que es faci un fulletó que 
informi detalladametn el que es paga amb un rebut d’aigua. 
 
Finalment el Sr. David Font reitera, que per respecte, es moderin les paraules. 
Una persona és negligent quan obra de mala fe o hi ha una sentència d’un 
jutge que ho diu. Respecte de l’aigua, s’atenen les queixes, es revisa el 
consum i es solucionen els erros. Per tant agraïría al Sr. Joan Torra que quan 
hagi de fer determinades acusacions, mesuri les paraules. 
 
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.   
 


