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ACTA DE PLE DE 3 DE FEBRER 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 
Martí Santamaria Masforroll 
Sílvia Giner Joaquin 
Mònica Flores Morales 
Alfons Ballús Cots 
Roger Ballús Núñez 
Joan Torra Sellarés 
Casimir Moneny Sánchez 
Aleyois Guerrero Sánchez 
Joan Pujols Calveras 
 

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 DE LA MODIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROTOCOL DE 
TRAMITACIÓ I DEFINICIÓ DE REQUISITS PER A GESTIONAR ELS 
PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS DE NOVES INSCRIPCIONS I CANVIS 
DE DOMICILI EN EL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS, RENOVACIONS 
PADRONALS D’ESTRANGERS NO COMUNITARIS SENSE AUTORITZACIÓ 
DE RESIDÈNCIA PERMANENT, BAIXES D’OFICI DEL PADRÓ MUNICIPAL I 
D’EMISSIÓ D’INFORMES MUNICIPALS D’ALLOTJAMENT D’ADEQUAT PER 
ALS PROCESSOS DE REAGRUPAMENT FAMILIAR. 
 
04.- APROVACIÓ, SI ‘ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE 
L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ. 
 
05.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PGOU DE GIRONELLA, ÀMBIT DISCONTINU LES ERES – CAL BLAU. 
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06.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE L’ARTICLE 125 DE LES NORMES 
URBANÍSTIQUES. 
 
07.- 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 2 de desembre de 
2014, 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 96/2014 fins el número 
116/2014 i del número 1/2015 fins el número 7/2015. 
 
03.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROTOCOL DE 
TRAMITACIÓ I DEFINICIÓ DE REQUISITS PER A GESTIONAR ELS 
PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS DE NOVES INSCRIPCIONS I CANVIS 
DE DOMICILI EN EL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS, RENOVACIONS 
PADRONALS D’ESTRANGERS NO COMUNITARIS SENSE AUTORITZACIÓ 
DE RESIDÈNCIA PERMANENT, BAIXES D’OFICI DEL PADRÓ MUNICIPAL I 
D’EMISSIÓ D’INFORMES MUNICIPALS D’ALLOTJAMENT D’ADEQUAT PER 
ALS PROCESSOS DE REAGRUPAMENT FAMILIAR. 
 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 13 de desembre de 2011 va 
aprovar el Protocol de tramitació i definició de requisits per a gestionar els 
procediments administratius de noves inscripcions i canvis de domicili en el 
padró municipal d’habitants, renovacions padronals d’estrangers no comunitaris 
sense autorització de residència permanent, baixes d’ofici del padró municipal i 
d’emissió d’informes municipals d’allotjament d’adequat per als processos de 
reagrupament familiar. 
 
Atès que s’ha detectat errors d’interpretació i d’aplicació en quelcoms articles. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Aprovar inicialment la modificació del Protocol de tramitació i definició de 
requisits per a gestionar els procediments administratius de noves inscripcions i 
canvis de domicili en el padró municipal d’habitants, renovacions padronals 
d’estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent, baixes 
d’ofici del padró municipal i d’emissió d’informes municipals d’allotjament 
d’adequat per als processos de reagrupament familiar i que obra en l’expedient. 
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2n.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, l’expedient, per 
un termini de 30 dies, mitjançant anunci publicat en el B.O.P., D.O.G.C., en un 
dels mitjans de comunicació escrita diària, i en el tauler electrònic d’anuncis de 
la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les 
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se 
reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat 
definitivament el reglament, sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
3r.- Aprovada definitivament la modificació publicar-la íntegrament en el B.O.P. 
als efectes de la seva vigència l’endemà de la seva publicació. 
 
4t.- 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. 
 
Explica el Sr. David Font que és una petita modificació al protocol que ja es va 
aprovar que afecta l’acompliment de la Llei d’Arrendaments Urbans, 
concretament al dipòsit de la fiança. Per tant, per a les noves inscripcions els 
habitants han d’aportar el contracte de lloguer, la cèdula d’habitabilitat i el 
resguard acreditatiu d’haver constituït la fiança. 
 
Creu el Sr. Joan Torra que aquest requisit és molt rígit: sembla que fem la 
funció d’inspectors de l’INCASÒL. I en un moment determinat s’haurà 
d’empadronar a la persona per imperatiu legal. No obstant això, li sembla bé 
que es regulin el màxim de requisits. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
04.- APROVACIÓ, SI ‘ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE 
L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ. 
 

1. Amb la denominació Agència de Desenvolupament del Berguedà 
integrada per diferents administracions públiques i agents del territori es 
va aprovar una modificació estatutària que preveu com a objectius 
principals el desenvolupament de mesures i accions per afavorir una 
major cohesió i coordinació interorganitzativa, i augmentar la 
competitivitat i el desenvolupament global de la comarca del Berguedà. 
L’Agència actua, per tant, com a motor de desenvolupament del territori i 
fixa com a finalitats principals l’impuls de la competitivitat i la innovació, 
la dinamització i la facilitació del mercat de treball.  
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2. L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat  de l’administració local (LRSAL) obliga a 
una adaptació estatutària que cal adoptar i que comporta, entre altres, 
l’adscripció de l’Agència a un dels ens que en formen part (Disposició 
Addicional 20a de la Llei 30/1992 en la redacció donada per la LRSAL) 
essent inicialment el Consell Comarcal del Berguedà, atenent a la major 
aportació anual (DA 20.2.f) i, alhora, a la major població (DA 20.2.h) 
d’aquest ens consorciat; això no obstant, es preveu també en la 
proposta d’estatuts que en l’eventual canvi d’adscripció s’atendrà 
igualment als criteris normatius de prioritat previstos normativament i 
referits en qualsevol cas al primer dia de l’exercici pressupostari, d’acord 
amb la disposició esmentada.  

 
3. Amb la modificació estatutària per adaptació a la LRSAL, s’ha proposat 

també l’adaptació dels estatuts respecte d’altres actualitzacions legals, 
de modificació en el règim, organització i funcionament intern, ensems a 
qüestions menys rellevants provocades arrel del funcionament de més 
d’un any des de la seva darrera modificació.  

 
4. La Junta General de l’Agència que va tenir lloc el passat 22 de 

desembre es va acordar aquesta modificació estatutària i el seu 
sotmetiment a informació pública preceptiva per un període de 30 dies. 
Per tant, correspon ara la ratificació de la modificació per part de tots els 
ens consorciats. 

 
Fonaments de dret: 
 

I. L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LRBRL) preveu la constitució de consorcis amb altres 
administracions per a fins d’interès comú. 

 
II. Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de 
Catalunya (TRLMRLC) preveuen aquesta entitat pública de caràcter 
associatiu i regula, entre altres, el règim i els estatus. 

 
III. Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen 
reglamentàriament i per tant amb un major detall aquests ens. 
Concretament l’article 322 del Reglament relatiu a la modificació dels 
estatuts del consorci  preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu 
òrgan superior de govern, que ha de ser ratificada pels ens, les 
administracions i altres entitats consorciades i acordada  amb les 
mateixes formalitats per a l’aprovació previst al seu torn als articles 313 i 
següents. 
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IV. L’article 6.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de 

les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
contempla aquesta organització i la Disposició addicional 20a. de la Llei, 
introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local estableix que els estatuts del 
consorci han de determinar l’administració pública d’adscripció d’aquest 
amb els criteris de prioritat que s’hi estipulen i disposa que estan 
subjectes al règim pressupostari, de comptabilitat i control d’aquest ens 
d’adscripció. 

 
V. La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta 

del nombre legal de regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) 
de la LRBRL i 313.2 ROAS. 

 
VI. Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de 

majoria qualificada han de ser informats prèviament per la secretaria de 
la Corporació i tots aquells amb repercussió econòmica, financera o 
patrimonial, a més per la Intervenció municipal de conformitat amb el 
que disposen els articles 54.1 b) del Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret legislatiu 
781/1986, de 18 d'abril (TRRL),  173 del Reial decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització i 
funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) i l’esmentat RD 
1174/1987,  informes que consten a l’expedient. 

 
VII. La proposta de modificació ha de ser dictaminada per la corresponent 

Comissió Informativa en els ens  que comptin amb aquests òrgans, 
d’acord amb allò que determinen, entre altres, els articles 20.1 c) de la 
LRBRL i 82, 123 i 126, entre altres, del ROF. 

 
D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple, l’adopció dels 
següents:   
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar i ratificar la modificació dels Estatuts de l’Agència de 
Desenvolupament del Berguedà acordada per la Junta General de l’Agència en 
data 22 de desembre de 2014, d’acord amb el text que figura adjunt.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Agència als efectes de la informació pública 
conjunta de la modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per la 
totalitat dels membres que l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció i al 
Registre d’Entitats Locals.   
 
Tercer.- 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. 
 
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 INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PGOU DE GIRONELLA, ÀMBIT DISCONTINU LES ERES – CAL BLAU. 
 
Vista la Modificació Puntual del PGOU de Gironella, àmbit discontinu Les Eres 
– Cal Blau, redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció núm. 03/2015. 
 
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de modificació del Pla General 
d’Ordenació urbana Municipal de Gironella, àmbit discontinu Les Eres – Cal 
Blau, en els termes que consten en l’expedient. 
 
Segon.- Obrir un període d’informació pública durant quaranta-cinc dies, 
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, diari de major difusió i tauler electrònic de 
l’Ajuntament. Durant aquest període quedarà l’expedient a disposició de 
qualsevol que el vulgui examinar perquè es presentin les al.legacions que es 
considerin convenients. 
 
Tercer.- Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències 
urbanístiques per aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves 
determinacions de quals suposin modificació del règim urbanístic vigent. La 
durada de la suspensió és d’un any. Les àrees afectades per la suspensió són: 

 
- Peça de terreny de 672 m2 de titularitat municipal, situada a l’Av. 

Pirineus, 12 (plànol 04 proposta modificació). 
- Peça de terreny de 854 m2 de titularitat municipal, situada al sector 

de Cal Rafalet (plànol 04 proposta modificació). 
 
Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial. 
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Quart.- Sol.licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als 
Organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, si s’escau, 
els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició 
autoritzi un termini més llarg. 
 
Cinquè.- Efectuar les consultes que siguin procedents a les Administracions 
Públiques afectades i al públic interessat, de conformitat amb allò que 
s’estableix en el Document de Referència. 
 
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. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
06.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE L’ARTICLE 125 DE LES NORMES 
URBANÍSTIQUES. 
 
Atès que el Ple de la Corporació en sessions de data 4 de febrer de 2014 i 3 de 
juny de 2014 va aprovar inicial i provisionalment la modificació puntual del Pla 
General de l’article 125 de les normes urbanístiques. 
 
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió de data 18 de novembre 
de 2014 va aprovar definitivament la modificació puntual, supeditant la 
publicació al DOGC i conseqüent executivitat a la presentació d’un text refós 
que incorporés diverses prescripcions. 
 
Vist el Text Refós redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Aprovar el Text Refós de la modificació puntual del Pla General de l’article 
125 de les normes urbanístiques. 
 
2n.- Elevar l’expedient de la modificació esmentat a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme perquè resolgui sobre la seva publicació i executivitat. 
 
3r.- 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. 
 
Informa l’Alcalde que el Text Refós fa referència a la limitació dels m2 de 
construcció. S’anul.la els m2 tipificats i queda referenciat que aquests es 
concretaran en el catàleg de masies, així com també els seus usos.  
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
07.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Joan Torra fa els següents precs i preguntes: 
 

a) Demana si respecte l’enllumenat de l’Avda. Catalunya (intensitat) s’ha fet 
alguna actuació. 

 
Diu el Sr. David Font que en el tram des de Catalunya Caixa fins l’escorxador hi 
ha un reductor de fluxe amb la funció de que a partir d’una determinada hora la 
intensitat baixa (a les 24:00). El cert és que algunes llums tenen molt ús i fa que 
la seva intensitat sigui menor (s’estan canviant a mesura que es fonen). Però 
en els horaris en que hi ha vianants, la intensitat és la màxima que es permet. 
 
Diu el Sr. Joan Torra que durant les hores de màxima concurrència, és on es 
detecta aquesta falta d’intensitat. Demana si aquest tram no s’havia modificat 
quan es va fer l’Avda. Catalunya. 
 
Li diu el Sr. David Font que sí, i que llavors va ser quan es van instal.lar els 
reductors de fluxe. No obstant això, es revisarà la intensitat o s’estudiarà una 
altra sol.lució. 
 
Creu el Sr. Joan Torra que el més important és la intensitat en els pasos de 
vianants als efectes de que siguin visibles. 
 
És cert que en alguns d’ells qui tapa la intensitat són els arbres. 
 

b) Demana quina actuació s’ha fet a Viladomiu Vell per reduir la velocitat, 
perquè hi ha persones que s’han queixat. 

 
El Sr. David Font diu que és una atuació de fa un any. En l’indret hi havia 
queixes que els cotxes i motos circulàven a altes velocitats i es va instal.lar un 
“bot” per reduir-la. Aquest es va instal.lar on van dir els tècnics municipals. Hi 
ha un veí que diu que en el lloc on està col.locat no té tota l’efectivitat que 
hauria de tenir perquè afecta a l’aparcament. Es va tornar a revisar 
l’emplaçament i els tècnics ho van trobar correcte. 
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Malgrat això, el Sr. Joan Torra diu, que també ho mirarà, ja que hi ha persones 
que diuen que és contraproduent fer aquesta actuació. 
 
Diu el Sr. David Font, que malgrat que en la reunió amb l’Associació no va 
sortir aquest tema, se’ls hi tornarà a consultar. 
 
I no havent-hi  més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió 
a les 21:27 hores , de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.   
 
 


