
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PL/2019/6 PLE

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Extraordinària
Motiu: «Aprovacio de l'ultima acta de Ple»

Data 13 / de juny / 2019

Durada Des de les 13:40 fins a les 13:50 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 NO

39362101Q DAVID FONT SIMON SÍ

39388643Q DAVID SABORIDO GONZÁLEZ SÍ

77748393K JOANA PONS SOTO NO

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 SÍ

77737581L SÍLVIA CORBERA TORRENTBÓ SÍ

39343075B TERESA TERRICABRES POUS SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. ALBERT XOY SERRA:
«MOTIUS LABORALS»
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1. JOANA PONS SOTO:
«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'ALCALDE pregunta als Senyors Regidors si desitgen realitzar alguna observació de l'Acta 
de la Sessió anterior de data 09/05/2019.
 
No formulant-se observació alguna, s'aprova per unanimitat l'Acta de la Sessió anterior.
 
El Sr. David Font donant la paraula als regidors atès que és l’últim Ple de la legislatura.
 
El Sr. Marc Rojas dóna les gràcies pels 4 anys que ha passat junts, hi ha hagut situacions 
que hem estat més d’acord i situacions que menys, però al final és una experiència positiva 
que m’aporta el coneixement i funcionament d’aquest Ajuntament.
 
Pren la paraula la Sra. Mª Àngels Sallés dient que primer de tot volia donar les gràcies al 
David Font i a la Sílvia Corbera, que són els que van fer que jo entrés a l’Ajuntament de 
Gironella, són 8 anys en què he après moltíssim, vaig entrar que quasi no sabia què era un 
Ple o una Junta, i ara sembla que ja sé una miqueta més. Penso que veure el funcionament 
de l’Ajuntament del teu poble és una cosa que hi hauria de passar gairebé tothom, perquè és 
molt fàcil criticar dient, haurien de fer això, haurien de fer allò.... i realment t’adones que hi ha 
coses que sí es poden fer, però d’altres que no, i la veritat és una experiència que m’ha 
enriquit, potser serà una de les que ho haurà fet més  al llarg de la meva vida. També voldria 
agrair a tots els companys que he tingut aquests 8 anys; a la primera legislatura, 
malauradament vàrem perdre al Manel Pla, que va ser un cop molt dur; també hi havia la 
Sílvia Giner, amb la que ha quedat una gran amistat; el Martí Santamaria, l’Alfons Ballús, la 
Mònica Flores, i realment durant aquests 8 anys he conegut molta gent que s’han convertit 
amb amics. Només espero que els que continueu, que ho tireu endavant, que ja veig que la 
cosa s’està renovant, i que feu de Gironella el què tots volem. Penseu que tenim un Alcalde, 
que penso, que ell tot sol podria portar l’Ajuntament. També agraeixo a la Montse, a 
l’oposició, sempre ens hem avingut, abans teníem el Joan, que era com un fill adoptiu per 
nosaltres. També vull donar les gràcies als treballadors de l’Ajuntament, els Vigilants Locals, 
la brigada, tota la gent de l’OAC, a la Georgina, que durant tot aquest temps ha sigut la meva 
mà dreta, l’esquerra i totes; a tots i a tothom us agraeixo, i espero que Gironella segueixi 
endavant, perquè teniu un equip fantàstic, i l’oposició aneu punxant una mica, perquè així 
tampoc s’adormiran. I moltes gràcies Montse per les vegades que ens has ajudat.
 
Seguidament el Sr. Josep Mª Castellà, agraeix també a tots els companys, als de l’oposició 
també. Heu fet una oposició constructiva. M’enrecordo al 2011 que teníem un partit polític 
que tot era que no i tot negatiu. Del 2011 al 2015 ho vaig passar molt malament, tenia molts 
problemes, fins i tot vaig haver de plegar. A partir del 2015, al jubilar-me, i al dedicar-me casi 
pràcticament a això, he disfrutat molt, he estat molt content, us dono les gràcies a tots. Hi ha 
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coses que no les he acabat perquè eren a llarg termini, i una altre que m’ha portat molta 
feina, però que al final ens n’hem sortit, que és el tema del porta a porta, i els resultats que ha 
donat. En definitiva moltes gràcies a tots, companys continueu com fins ara.
 
El Sr. David Font, per concloure l’acte, agraeix a tots els que han format part d’aquest viatge, 
alguns 12 anys viatjant plegats, altres 8 anys. Penseu que durant tots aquests anys, tant els 
que hem estat al govern com els companys que han formar part de l’oposició, hem deixat el 
nostre granet de sorra en aquesta Gironella que ha anat canviant al llarg dels anys, amb més 
encert o menys, però sempre podreu dir que heu format part d’aquest Ajuntament, que heu 
sigut part dels que hem pres les decisions per tirar endavant iniciatives pel municipi, i que al 
cap i a la fi, totes aquestes millores que hem fet al poble és en part gràcies a l’esforç de tos i 
cadascun de nosaltres, sigui o no sigui l’àrea de treball més directa, però sí que ha sigut part 
d’aquesta feina. Una feina que els polítics a vegades la pensem i la treballem parcialment, 
però llavors amb tot l’equip humà, com feia referència la Mª Àngels, des del primer o que té 
més responsabilitat, que és Secretaria-Intervenció, fins a l’últim que pot ser un peó, tenen la 
seva part de responsabilitat i de feina per fer-ho possible. Gràcies a tots per posar les coses 
fàcils, per fer un mandat fàcil, i el què espero i desitjo és que a partir de dissabte el nou 
Ajuntament que quedi constituït segueixi treballant amb les mateixes ganes i les mateixes 
il·lusions que nosaltres hem estat fent durant aquests anys a Gironella.
 
Donaria el Ple per acabat però abans m’agradaria poder fer un petit obsequi a tots els 
regidors que deixen aquesta responsabilitat i així es puguin emportar un record del seu pas 
per l’Ajuntament.
 
No havent-hi més assumptes a tractar en l'Ordre del dia, ALCALDE aixeca la Sessió a les 
13:50 hores, agraint als Senyors Regidors, la seva participació en la gestió municipal durant 
el present mandat.

 

 DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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