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ACTA DE PLE DE 5 DE MARÇ DE 2013 
 

A Gironella, quan són les 21:00 hores, prèvia convocatòria a l’efecte i per tal de 
celebrar sessió extraordinària de Ple, reuneixen a la Casa consistorial sota la 
presidència del Sr. Alcalde,  David Font Simon, amb l’assistència de 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 
Josep M. Castellà Antich 
M. Àngels Sallés Perarnau 
Martí Santamaria Masforroll 
Sílvia Giner Joaquin 
Mònica Flores Morales 
Joan Torra Sellarés 
Casimir Moneny Sánchez 
Joan Pujols Calveras 
 
Excusa l’assistència: 
 
Aleyois Guerrero Sánchez 
 
 
tractant-se seguidament  el següent ordre del dia: 
 
01.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PGOU DE GIRONELLA, AL SECTOR DE “CAL BLAU”. 
 
02.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PGOU DE GIRONELLA, AL SECTOR SUD-4R RIERA 
D’OLVAN. 
 
 
 
01.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PGOU DE GIRONELLA, AL SECTOR DE “CAL BLAU”. 
 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 4 de desembre de 2012 va 
aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU de Gironella, al sector de 
“Cal Blau”. 
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Atès que durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions 
ni reclamacions. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU de Gironella, al 
sector de “Cal Blau”. 
 
2n.- Elevar l’expedient de modificació esmentat 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 de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
 
El Sr. Joan Torra diu que aquesta modificació no millora el Pla General. 
Modificar les coses per modificar no té sentit, almenys que es facin 
modificacions profundes importants per millorar la zona. Per tant el seu grup 
està en desacord. 
 
El Sr. Joan Pujols entén que si és una obra en la qual es beneficia la gent, és 
important. 
 
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. 
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. 
 
02.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PGOU DE GIRONELLA, AL SECTOR SUD-4R RIERA 
D’OLVAN. 
 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 4 de desembre de 2012 va 
aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU de Gironella, al sector 
SUD-4R Riera d’Olvan. 
 
Atès que durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions 
ni reclamacions. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
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1r.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU de Gironella, al 
sector SUD-4R Riera d’Olvan. 
 
2n.- Elevar l’expedient de modificació esmentat 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 de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
 
El Sr. Joan Torra diu que la millora no és suficientment substancial com per 
justificar la modificació del Pla General. Queda molt bé dir que s’agilitza per 
poder-hi ubicar la biblioteca, però cal tenir present la lletra petita. Les dues 
modificacions (l’anterior i aquesta) no beneficien al conjunt dels Gironellencs. 
Es beneficia a determinada gent, i el nostre grup no subscriu aquesta manera 
de fer. 
 
El Sr. Joan Pujols diu que el sentit de la modificació és per ubicar la biblioteca. 
Lo altre és el mateix? 
 
Li diu el Sr. David Font que també hi ha una modificació de costos envers el 
pont. S’ha modificat per temes viables de cost, i una part del cost la sufraga 
l’Ajuntament. També s’han actualitzat els paràmetres d’acord amb la vigent llei 
d’Urbanisme. 
 
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. 
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. 
 
I no havent-hi  més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió 
a les 21:10 hores , de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta.   
 
 


