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ACTA DE PLE DE 6 DE JULIOL DE 2015
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
M. Àngels Sallés Perarnau
Josep M. Castellà Antich
Mònica Flores Morales
Roger Ballús Nuñez
Lluís Vall Carrillo
David Saborido Gonzalez
Albert Xoy Serra
Marc Rojas Saña
Joana Pons Soto

tractant-se seguidament el següent ordre del dia:

01.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ANTERIORS.
02.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
03.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL MAPA DE CAPACITAT
ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE GIRONELLA.
04.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PGOU DE GIRONELLA, ÀMBIT DISCONTINU LES ERES –
CAL BLAU.
05.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL CONVENI URBANÍSTIC
PER A LA CESSIÓ DEL SÒL DESTINAT A VIALS I PARCS I JARDINS A
VILADOMIU VELL.
06.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA
PER RAONS URBANISTIQUES, DECLARACIÓ DE NECESSITAT
D’OCUPACIÓ, ALS TERRENYS AFECTATS PER L’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE “ITINERARI DE VIANANTS ENTRE EL NUCLI DE CAL BLAU I
GIRONELLA A LA CARRETERA BV-4132. TM GIRONELLA-TM
CASSERRES”.
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07.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL, CURS
2015/2016.
08.- PRECS I PREGUNTES.

01.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ANTERIORS.
Es procedeix a la votació de l’Acta del Ple Extraordinari de data 13 de juny de
2015, a mà alçada, el resultat de la qual és el següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT.
Es procedeix a la votació de l’Acta del Ple Extraordinari de data 29 de juny de
2015, 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 del Decrets d’Alcaldia del número 27/2015 fins el número
57/2015.
03.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL MAPA DE CAPACITAT
ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE GIRONELLA.
Vist el mapa de capacitat acústica del municipi de Gironella redactat pel Servei
per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa de la Direcció
General de Qualitat Ambiental.
Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica del municipi de Gironella.
2n.- Exposar al públic pel termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la
inserció de l’edicte al BOP, DOGC i diari de major difusió, l’esmentat mapa de
capacitat acústica del municipi als efectes de què els possibles interessats
puguin presentar al.legacions o reclamacions. En cas de no haver-n’hi
s’entendrà aprovat definitivament.
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. David Font explica que el mapa marca les zones de sensibilitat acústica i
lluminosa. La zona alta és bàsicament les zones residencials amb més trànsit
de circulació i viària. També hi ha la moderada i la baixa. Tot està grafiat.

El Sr. Albert Xoy diu que, atès que no han tingut temps per la revisió del mapa,
s’abstindran en la votació, tot i que l’estudiaran a fons i faran la valoració.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
8 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U.
3 abstencions dels membres presents del Grup Municipal d’E.R.C.
04.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PGOU DE GIRONELLA, ÀMBIT DISCONTINU LES ERES –
CAL BLAU.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 3 de febrer de 2015, va
aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana de Gironella, àmbit discontinu Les Eres – Cal Blau.
Atès que en el període d’informació pública, mitjançant anuncis al BOP, DOGC
i en el periòdic El Punt Avui, no s’ha presentat cap reclamació ni al.legació.
Atès que en data 15 de juny de 2015, els Serveis Tècnics municipals han emès
informe.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana de Gironella, àmbit discontinu Les Eres – Cal Blau.
2n.- Elevar l’expedient diligenciat de la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana de Gironella, àmbit discontinu Les Eres – Cal Blau, a la
Comissió Territorial d’Urbanisme perquè resolgui sobre la seva aprovació
definitiva.
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 decidirà en superior criteri.
Diu el Sr. David Font que aquest és el segon tràmit. Explica la modificació i
informa que no hi ha hagut al.legacions.
El Sr. Albert Xoy diu que, atès que és una modificació anterior el nou
Ajuntament no hi ha pres part; s’abstindran per no contradir els posicionaments
anteriors.
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Demana el Sr. David Font que quedi constància que al febrer la proposta es va
aprovar per unanimitat.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
8 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U.
3 abstencions dels membres presents del Grup Municipal d’E.R.C.
05.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL CONVENI URBANÍSTIC
PER A LA CESSIÓ DEL SÒL DESTINAT A VIALS I PARCS I JARDINS A
VILADOMIU VELL.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 7 d’abril de 2015 va aprovar
inicialment el text del conveni urbanístic per a la cessió del sòl destinat a vials i
parcs i jardins a Viladomiu Vell.
Atès que finalitzada la informació pública, no s’ha presentat al.legacions ni
reclamacions a l’esmentat conveni.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el text del conveni urbanístic per a la cessió del sòl destinat a
vials i parcs i jardins a Viladomiu Vell.
Segon.- Notificar i emplaçar a les parts del conveni urbanístic als efectes de la
seva signatura.
Tercer.- Publicar en el B.O.P. i en el tauler electrònic de l’Ajuntament el text
definitiu complert del conveni urbanístic.
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 també és un tema anterior i tant sols es tracta d’una
cessió gratuïta d’un espai públic.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
8 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U.
3 abstencions dels membres presents del Grup Municipal d’E.R.C.
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06.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA
PER RAONS URBANISTIQUES, DECLARACIÓ DE NECESSITAT
D’OCUPACIÓ, ALS TERRENYS AFECTATS PER L’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE “ITINERARI DE VIANANTS ENTRE EL NUCLI DE CAL BLAU I
GIRONELLA A LA CARRETERA BV-4132. TM GIRONELLA-TM
CASSERRES”.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 7 d’abril de 2015, va aprovar
l’inici de l’expedient d’expropiació forçosa per raons urbanístiques, declaració
de necessitat d’ocupació, als terrenys afectats per l’execució del projecte
“itinerari de vianants entre el nucli de cal blau i Gironella a la carretera bv-4132.
tm Gironella-TM Casserres”.
Atès l’informe de Secretaria numero 8/2015 en relació amb el procediment i la
Legislació aplicable per portar a terme la declaració de necessitat d’ocupació
d’un bé o dret i el certificat del Registre de domini i càrregues i la relació de
propietaris i béns afectats.
Atès el període d’informació pública i les notificacions individuals realitzades,
s’ha presentat en temps i forma les al·legacions següents:
— N.º de registre d’entrada: 1000/2015 de data 12/05/2015;
Cognoms: JOSEP MARIA COROMINAS PLANAS.

Nom i

Vist que s’ ha establert el sistema d’ expropiació per procedir a l’ execució dels
sistemes urbanístics de caràcter públic del projecte “itinerari de vianants entre
el nucli de cal blau i Gironella a la carretera bv-4132. tm Gironella-tm
Casserres”, l’ Ajuntament considera convenient d’ acord amb els 109 i següents
del Text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, procedir a l’ expropiació dels béns i drets que es relacionen a
l’expedient.
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 7 d’abril de 2015, va aprovar
el projecte d’ expropiació per taxació conjunta per a l’execució del projecte
“itinerari de vianants entre el nucli de cal blau i Gironella a la carretera bv-4132.
tm Gironella-tm Casserres”
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 19 de maig de 2015.
Realitzada la tramitació legalment establerta, de conformitat amb allò que
estableix l’article 3.4 del Decret de 1957 de 26 d’Abril pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents,
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ACORDS
PRIMER. Estimar les al·legacions presentades per JOSEP MARIA
COROMINAS PLANAS en relació amb l’expedient d’expropiació pels motius
expressats en els informes tècnics de data 19 de maig de 2015, dels quals es
remetrà còpia als interessats junt amb la notificació d’aquest Acord, en
conseqüència, introduir en l’expedient les modificacions indicades en aquest
Informe.
SEGON. Aprovar amb caràcter definitiu la relació concreta, individualitzada i
valorada dels béns i drets a ocupar necessàriament per a l’execució de les
obres del projecte “itinerari de vianants entre el nucli de cal blau i Gironella a la
carretera bv-4132. tm Gironella-tm Casserres”, així com la designació nominal
dels interessats als quals es dirigiran els tràmits successius, amb el detall que
consta en l’expedient.
TERCER. Declarar la necessitat d’ocupació dels béns i drets relacionats en
l’expedient i incoar l’expedient d’expropiació forçosa corresponent.
QUART. Publicar l’Acord del Ple durant un termini de quinze dies en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província, i en el periòdic
de major difusió, amb notificació personal als interessats.
CINQUE. Notificar el present acord als propietaris i titulars de drets afectats,
acompanyant a la notificació el seu respectiu full d’ estima i de la proposta de
fixació dels criteris de valoració, perquè puguin formular al·legacions en el
termini d’ un mes, comptat a partir de la data de notificació; convidant-los
perquè proposin un preu que propiciï l’adquisició de comú acord.
SISÈ. Facultar a l’Alcalde-President tant àmpliament com en dret sigui possible
per l’execució dels presents acords.
No obstant això, el Ple decidirà en superior criteri.
Diu el Sr. David Font que també és un tràmit de l’anterior mandat. En el període
d’exposició al públic van entrar al.legacions i s’estudien i s’accepten. Això
implica un canvi de valor en les expropiacions.
El Sr. Albert Xoy diu que, seguint el compromís recollit dels nostres vilatants de
Gironella a les diferents visites realitzades en campanya electoral de donar
suport a la conexió entre els diferents barris, estem d’acord amb la proposta.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT.
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07.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL, CURS
2015/2016.
Vist l’expedient incoat per les ordenances fiscals de la Llar d’Infants Municipal
que han de regir el curs 2015/2016.
Vistos els estudis econòmics realitzats així com la memòria d’alcaldia.
Vist l’informe 13/2015 de Secretaria-Intervenció.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals de la Llar
d’Infants Municipal.
2n.- Exposar al públic les ordenances esmentades per un període de 30 dies al
B.O.P. i Tauler d’Anuncis, comptadors des de l’endemà de la inserció de
l’Edicte al B.O.P. als efectes de possibles reclamacions o al·legacions. En cas
de no produir-se’n les ordenances s’entendran definitivament aprovades i es
publicaran el text íntegre de les modificacions als efectes de la seva entrada en
vigor l’endemà de la seva publicació.
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.
El Sr. Roger Ballús informa que la quota passa a ser de 105 a 107,50 €. Aquest
augment és consensuat amb l’AMPA. Els altres conceptes com matrícula,
menjador, hora extra i material han quedat congelats. La Diputació aporta un
ajut de 886 €/plaça i per tant, amb l’estudi de costos que s’ha fet, es cobreix un
62,08 % del servei. Això vol dir que l’Ajuntament assumeix un dèficit d’uns
90.000 €. Per al curs vinent hi haurà 46 alumnes repartits en 37 a Gironella i 9
a Bassacs.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
8 vots a favor dels membres presents del Grup Municipal de C.I.U.
3 vots en contra dels membres presents del Grup Municipal d’E.R.C.
08.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Albert Xoy fa aquests precs i preguntes:
a) Demana que l’Ajuntament de Gironella es sumi a les iniciatives dels
Ajuntament d’Avià i Berga. I que per l’onada de calor de demà (pic més
alt de calor) s’obri gratuïtament la piscina. També demana alhora que es
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redacti un protocol per situacions extremes futures. Si es mira el mapa
estem amb alerta taronja/vermella. I aquesta proposta seria sempre que
s’estigués amb aquestes alertes.
Li diu el Sr. David Font que recull el prec i en Junta de Govern Local es
valorarà.
b) Demana que les actes de la Junta de Govern Local es publiquin en un
període de 48 hores després de la seva celebració i que se’ns faci
arribar una còpia als regidors d’ERC.
S’informa als regidors que es faciliten un cop han estat aprovades i el Sr.
David Font diu que no hi ha cap problema en facilitar-les després de
l’aprovació.
c) Demana que hi hagi una millora en la informació rebuda amb la
convocatòria del Ple. Demana que, on es fa referència a informes o
documentació anterior, s’adjuntin aquests informes o les actes.
Li diu el Sr. David Font que les actes es poden consultar a través de la
WEB municipal. Tota la resta de la documentació està disponible des del
moment de la convocatòria del Ple perquè es pugui consultar per als
regidors a les dependències municipals, en l’horari de les dependències
municipals. El que no es pot enviar determinat tipus de documentació
per correu electrònic, entre d’altres, pel volum de documentació que hi
ha.
El Sr. Albert Xoy diu que ell feia referència al poc temps que hi ha per
consultar la documentació entre la convocatòria i la celebració del Ple i
atès que amb els horaris de treball es fa difícil la consulta, és bàsicament
per facilitar la tasca.
d) Demana com està el conveni amb l’escola de música, si s’estan
preparant les classes, si es començarà al setembre, si es farà la reunió
amb les famílies, etc.
L’informa el Sr. David Font que aquest tema està pendent de què
l’Ajuntament de Puig-Reig acabi de confirmar-ho tot. Està prevista una
reunió aquesta setmana, en la qual assisteixen els tècnics de la
Diputació de Barcelona, els quals son els que han de fer la proposta. Un
cop feta es reunirà a les famílies.
e) Demana com està el tema de l’escola pública, si hi ha alguna previsió.
Diu el Sr. David Font que des de la reunió que va haver-hi en l’anterior
legislatura amb el Director General i l’equip d’obres (maig) no s’ha
avançat res.
f) Demana la titularitat de la carretera de la ronda de Gironella que
connecta des de l’entrada sud fins l’entrada nord.
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L’informa el Sr. David Font que a hores d’ara es desconeix la titularitat
perquè l’Ajuntament no ha rebut mai la cessió d’aquesta carretera. Per
tant, nosaltres reclamem a la Generalitat, aquesta ens diu que parlem
amb Cedinsa i ells ens diuen que la carretera és municipal.

I no havent-hi més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió
a les 21:25 hores, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.

