
Ajuntament de Gironella

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

ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PL/2019/5 PLE

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 9 / de maig / 2019

Durada Des de les 21:00 fins a les 21:15 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

39362101Q DAVID FONT SIMON SÍ

39388643Q DAVID SABORIDO GONZÁLEZ SÍ

77748393K JOANA PONS SOTO SÍ

77261296H JOSEP Mª CASTELLÀ ANTICH SÍ

39381475R LLUÍS VALL CARRILLO SÍ

77742865J MARC ROJAS SAÑA SÍ

39328291Q Mª ÀNGELS SALLÉS PERARNAU SÍ

77746385Z ROGER BALLÚS NÚÑEZ NO

77737581L SÍLVIA CORBERA TORRENTBÓ SÍ

39343075B TERESA TERRICABRES POUS SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. ROGER BALLÚS NÚÑEZ:
«MOTIUS LABORALS»



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

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

L'acta de la sessió anterior és aprovada per UNANIMITAT.

Expedient 686/2019. Cessions de Béns. Cessió gratuita de domini d'un terreny a la
Generalitat de Catalunya per a la construcció de l'estació de bus

Favorable Tipus de votació: Nominal
A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0

A favor ALBERT XOY SERRA 
DAVID FONT SIMON
DAVID SABORIDO GONZÁLEZ 
JOANA PONS SOTO
JOSEP Mª CASTELLÀ ANTICH 
LLUÍS VALL CARRILLO
MARC ROJAS SAÑA
Mª ÀNGELS SALLÉS PERARNAU 
SÍLVIA CORBERA TORRENTBÓ 
TERESA TERRICABRES POUS

En contra ---

Abstencions ---

Absents ---

Vist que, amb data  02/05/2019, es  va  iniciar  per  l'Alcaldia expedient   per procedir a la 
CESSIÓ GRATUITA DE DOMINI D’UN TERRENY A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTACIÓ DE BUS

Vist que va ser emès informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a 
seguir en relació amb la cessió.
Vist que es va emetre informe dels Serveis  Tècnics Municipals en relació amb les 
característiques del bé immoble a cedir.

Vist que es va incloure en l'expedient memòria justificativa de l'oportunitat de la cessió, així 
com de què les finalitats que persegueix redunden de manera evident i positiva en benefici 
dels habitants del terme municipal.

Vist l'Informe de Secretaria

S’ACORDA



PRIMER. APROVAR expedient de modificació de la naturalesa jurídica del bé de propietat 
municipal,  de servei públic  a patrimonial de 252   m2.  Llindes: al nord amb terreny de 
l’Ajuntament de Gironella, al sud amb terreny de l’Ajuntament de Gironella, a l’est amb terreny 
de l’Ajuntament de Gironella i a l’oest amb l’Avinguda Catalunya

SEGON.  INICIAR expedient de cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya, d’una 
peça de 250 M2 del be:
Titular: Ajuntament de Gironella. CIF P0809100A 
Localització: Avinguda Catalunya
Tipus de sòl: Urbà. Sense edificar. 
Superfície total finca: 4.628 m2
Referencia cadastral: 7445115DG0574N0001GF

TERCER.  SOTMETRE a informació pública l’esmentat expedients per un termini de 30 dies 
hàbils, a comptar a partir del dia següent hàbil al de la publicació del corresponent Edicte al 
Butlletí Oficial de la Província, publicant-se així mateix en un dels diaris de major difusió i 
tauler d’edictes electrònic, d’acord amb el que preveu el punt tercer de l’esmentat article 49 
del Reglament del Patrimoni,

Explica el Sr. David Font que aquest és un tràmit que ve posterior a l’expropiació que es va 
fer del terreny de la zona de la Plaça de l’Estació, de 4.600 m2, una part és on s’estan fent 
ara les obres, i l’altre és on van vinculades les obres de la construcció de l’estació 
d’autobusos que farà la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. Un dels passos previs perquè la Generalitat pugui licitar per part 
d’Infraestructures.cat aquesta obra, és la cessió de la “pastilla” que està qualificada de sòl 
d’equipaments, i en aquest cas són 252 m2, tal i com diu l’informe dels Serveis Tècnics 
Municipals. Per tant, es procediria a una cessió, en caràcter gratuït, d’aquesta porció del 
terreny perquè una vegada haguem formalitzat el conveni de cessió, doncs ells puguin iniciar 
tots els tràmits de licitació i construcció d’aquesta estació d’autobusos.

Diu el Sr. Albert Xoy, que tal i com hem fet aquests 4 anys, tot el que siguin 
millores importants i que són beneficioses pel poble, nosaltres hi estem a favor.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte dels Decrets d'Alcaldia.

Es dóna compte dels Decrets d'Alcaldia del número 68/2019 fins el número 87/2019.

C) PRECS I PREGUNTES

Explica  el Sr. Albert Xoy que voldrien fer  una valoració d’aquests 4 anys que els  hi  han 
servit per agafar l’experiència que els hi mancava a l’inici. Ens ha servit per conèixer bé el 
funcionament de l’Ajuntament, estem contents perquè malgrat que som 3 regidors i davant 
d’una majoria absoluta amb 8 regidors, hem aconseguit coses importants, com és el primer 
procés participatiu, amb la pista del Cap del Pla, l’aplicació amb notificacions “push”,



incrementar els descomptes de la deixalleria mòbil, salari mínim de 1.000 € als treballadors 
de l’Ajuntament i subcontractats, subvencions per la retirada d’amiant d’edificis particulars; 
creiem que hem fet una oposició bastant constructiva durant aquests 4 anys, sempre hem 
tingut la mà estesa  per  entendre’ns amb tot el què sigui millorar  Gironella, perquè és un 
objectiu comú que compartim entre tots, malgrat que si és cert que alguna vegada no hem 
trobat aquesta entesa o no se’ns ha tingut en compte. Esperem que les coses els propers 4 
anys canviïn. Gràcies i sort a tots.

Respon el Sr. David Font que ells  no faran valoració, perquè la farem  arribar a totes les 
famílies en el moment en que comenci la campanya electoral. Tan  sols  m’agradaria fer 
alguns  aclariments amb el que heu comentat com a grup polític, també us agraeixo la 
predisposició moltes vegades a parlar les coses, és cert que no sempre s’arriben a acords, al 
final tots
tenim la voluntat de millorar el municipi, però podem tenir punts de vista diferents a l’hora de 
tirar endavant els projectes; crec que quan el punt de vista a sigut el mateix hem coincidit i 
sabeu que malgrat hem ostentat una majoria absoluta, hem escoltat les vostres propostes, 
una d’elles, com comentàveu, va ser la de la deixalleria, que no vàrem fer-ho a través de la 
moció que veu plantejar i  després  retirar, sinó que ho vàrem fer després d’un procés  de 
debat, d’anàlisi i arribant a un consens entre els dos partits polítics. Si però, que m’agradaria 
deixar constància de dos fets que vosaltres manifesteu i que no són ben bé així:

- El primer procés participatiu a l’Ajuntament va ser a l’any 2012, quan vàrem fer una consulta 
popular per decidir la primera Festa Local.

- El segon procés participatiu va ser a l’any 2013, per decidir una altre vegada la Festa Local.

- La pista del Cap del Pla va ser el tercer procés participatiu del municipi. Si que és cert que 
va sortir fruit d’un acord entre els dos partits polítics, perquè els dos teníem una punt de vista 
diferent d’on ubicar una pista esportiva, però en canvi, vàrem creure que la millor manera de 
decidir-ho fossin els veïns els que ho fessin, per tant, en aquest cas, va ser un acord conjunt 
dels dos grups polítics.

Una altra cosa que també m’agradaria manifestar és  en referència  al salari  mínim. És cert 
que vàrem aprovar una moció sobre el salari mínim, però també és cert que us vàrem dir en 
aquesta moció, que els treballadors municipals no els hi afectava, perquè amb la millora del 
conveni, que ja prèviament havíem aprovat, ja tenien tots garantit aquest salari mínim com a 
treballadors públics  de l’Ajuntament. A partir d’aquí si  que vàrem incorporar tot un tema de 
clausurats socials amb les licitacions públiques; òbviament nosaltres no podem exigir amb un 
proveïdor quin salari ha de pagar als seus treballadors, però si que vàrem establir uns criteris 
socials de valoració en les licitacions públiques i que per sort de tots plegats, la majoria de les 
empreses ens els acrediten i els podem puntuar com a tals.

I la última, i no m’agradaria equivocar-me, crec que l’aplicació mòbil era una projecte de tots 
dos grups polítics portàvem en la proposta; se’ns va demanar que aquesta aplicació pogués 
incorporar temes de participació, i  així  és, però en cap cas m’agradaria pensar que és un 
mèrit atribuïble només al vostre grup polític, sinó que en aquest cas és un mèrit atribuïble als 
dos grups municipals que hi hem treballat.

Jo també vull agrair a tots els regidors que hem format part d’aquest Ajuntament, és la última 
sessió ordinària d’aquest plenari  municipal, se n’haurà de fer  un de caràcter extraordinari 
simplement d’aprovació d’actes. És cert també que aquest serà l’últim Ple per algunes de les 
persones que a mi  personalment m’han acompanyat, algunes al  llarg de 8 anys, altres 
gairebé 12 anys, i per tant també és un moment per agrair tota la feina que han fet aquestes 
persones al capdavant de l’Ajuntament, que tots ho hem fet durant aquests anys  amb la 
voluntat de construir, millorar i treballar pel municipi, i que confiem que l’Ajuntament que surti
de les properes eleccions municipals el 26 de maig segueixi tenint la mateixa idea, la voluntat 
de millorar i treballar pel municipi, i deixant de banda les visions polítiques, sinó simplement



tenint en compte les visions que interessen al municipi.

Diu el Sr. Albert Xoy que li  sembla una comparació una mica estranya comparar un procés 
participatiu d’escollir dues Festes Locals, amb un procés participatiu com és una inversió amb 
una pista esportiva que els veïns d’aquella zona en concret poden escollir, en aquest sentit, el 
primer procés participatiu amb cara i ulls i amb projecte bastant treballat. En cap moment
estic dient que sigui atribuïble a nosaltres, però si es va aconseguir és perquè nosaltres ho 
vam treballar i vàrem fer la proposta, i nosaltres també teníem ganes que els veïns d’aquella 
zona poguéssim decidir. Vosaltres teníeu una visió molt clara d’on s’havia de fer i potser si 
nosaltres no haguéssim fet el pas de fer  un procés participatiu, s’hagués quedat aquí i  no 
s’hagués fet res més.

Respon el Sr. David Font que poden dir que ha sigut el primer procés participatiu per decidir 
una inversió, però no el procés participatiu en el qual obres a tota la ciutadania amb dret a 
vot, majors de 16 anys, en aquest cas de tot el municipi de Gironella, per decidir quina és la 
Festa Local, pot tenir més o menys transcendència, i aquesta, és de valoració individual de 
cada un d’ells. Segurament els veïns del Cap del Pla han estat molt contents perquè, al cap i 
a la fi, la pista s’ha pogut fer, però amb l’altre procés participatiu que es va fer a l’any 2012, si 
que va ser fruit d’una voluntat de que la gent pogués implicar-se mica en mica en aquest cas 
en el procés de presa de decisions, va tenir una participació mitjanament elevada, vàrem fer
un segon procés que va tenir una participació més baixa, però els processos participatius són 
això, donar la veu al  municipi  i  nosaltres la vàrem donar en dues  ocasions. En  aquesta 
tercera ocasió no vàreu proposar un procés  participatiu vosaltres, vàreu proposar  una 
ubicació diferent de la pista, i  nosaltres si  haguéssim fet us d’aquesta majoria absoluta que 
abans heu comentat, haguéssim  pogut dir  que la pista  anava on deia l’equip de govern 
municipal i aquí s’hagués pogut acabar la història. Com que la voluntat vostra era proposar 
una alternativa i nosaltres en teníem una altre visió, vàrem convenir conjuntament, no va ser 
una proposta vostra, va ser conjunta, de decidir de fer un procés participatiu per ubicar-les, i 
vàrem decidir conjuntament com es feia. Només vull que els mèrits que siguin atribuïbles a
vosaltres, com pot ser el tema de l’amiant, com poden ser els Plens en directe, és una realitat 
i nosaltres hi vem votar a favor, no ens hi hem oposat en cap moment, però aquells que són 
atribuïbles als dos grups, o són atribuïbles en aquesta cas, al grup de Govern, crec que per 
bon “feeling” de companys  que hem estat durant 4 anys, és  com s’ha de manifestar  i 
traslladar; que voleu dir que ha sigut el primer  procés participatiu on hi  heu participat 
vosaltres, o ha sigut el primer  procés participatiu d’una inversió, és així, però el  primer  del 
municipi, em sap greu, però no és així, ha sigut a l’any 2012, el següent va ser a l’any 2014 i 
en aquest cas ha sigut el tercer; són interpretacions, no ens posarem d’acord, jo crec que els
fets ho corroboren, podem agafar les actes dels funcionaris que al final van fer el recompte de 
les butlletes que es van fer amb caràcter presencial, el primer, i en format digital el segon.

Diu el Sr. Albert Xoy, que van presentar projecte i  van demanar que fos un procés 
participatiu, però bé, per la nostra part agraïts a tots per poder compartir aquests 4 anys amb 
tots vosaltres, personalment m’ha servit de molt, d’aprendre molt i per conèixer moltes coses 
que no coneixia, i espero que els propers 4 anys ens poguem tornar a veure aquí. Gràcies.
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