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ACTA DE PLE DE 7 DE MARÇ DE 2016
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
Roger Ballús Nuñez
Lluís Vall Carrillo
David Saborido Gonzalez
Marc Rojas Saña
Joana Pons Soto
Excusa l’assistència:
Albert Xoy Serra

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.- RENÚNCIA DE LA REGIDORA MÒNICA FLORES MORALES.
04.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL CATÀLEG DE CAMINS
MUNICIPALS DE GIRONELLA.
05.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DEL PLA ESPECIAL
URBANÍSTIC A L’ÀMBIT DEL SOL NO URBANITZABLE DEL CÀMPING DE
GIRONELLA DELS MUNICIPIS DE GIRONELLA I CASSERRES.
06.- 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 1 de febrer de 2016,
a mà alçada, el resultat de la qual és el següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT.
02.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
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Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia del número 08/2016 fins el número
14/2016.
03.- RENÚNCIA DE LA REGIDORA MÒNICA FLORES MORALES.
Atès que s’ha presentat escrit de Na Mònica Flores Morales, Regidora de
l’Ajuntament el dia 12 de febrer de 2016 en el qual es formalitzava la renúncia
voluntària al càrrec que ocupa en aquest Ajuntament.
Atès que la renúncia al càrrec no serà efectiva fins que se sotmeti al Ple de
l’Ajuntament.
En compliment dels articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del Règim Electoral General,
Es proposa al ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora de
l’Ajuntament de Gironella que realitza la Sra. Mònica Flores Morales.
SEGON. Comunicar aquest Acord a la Junta Electoral perquè remeti les
credencials del següent en la llista dels que van concórrer a les últimes
eleccions municipals, que accepti el càrrec, perquè pugui prendre possessió del
mateix.
TERCER. Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com
en dret sigui possible per l’execució dels presents acords.
ES PREN CONEIXEMENT.
04.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL CATÀLEG DE CAMINS
MUNICIPALS DE GIRONELLA.
Atès que per part de la Diputació de Barcelona s’ha redactat el Catàleg de
Camins Municipals de Gironella.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el Catàleg de Camins Municipals de Gironella, en
els termes en què figura a l’expedient.
Segon.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la
seva exposició en el tauler d’Anuncis Electrònic de l’Ajuntament, Butlletí Oficial
de la Província i diari de major difusió, per termini d’un mes, dins del qual els
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interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin
oportunes.
Tercer.- Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a
l’expedient, en el termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu.
Quart.- Facultar al Sr. 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. David Font explica que a l’any 2014 es va fer la petició a Diputació. Han
identificat 40 camins. En una segona fase, es realitza la investigació de la
titularitat dels mateixos. Un cop es tingui aquest estudi es farà la petició de la
3a. fase, que consisteix en el programa de manteniment dels camins
municipals (titularitat pública).
El Sr. Marc Rojas, un cop analitzada tota la documentació, constata que la
majoria estan en bon estat de conservació. Fa l’esmena que l’accés de
vehicles, en alguns, és crític i demana que es valori una intervenció en els
mateixos per a la seva adequació.
El Sr. David Font diu que aquestes actuacions es contemplaran en la 3a. fase.
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 PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DEL PLA ESPECIAL
URBANÍSTIC A L’ÀMBIT DEL SOL NO URBANITZABLE DEL CÀMPING DE
GIRONELLA DELS MUNICIPIS DE GIRONELLA I CASSERRES.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 7 d’abril de 2015 va aprovar
inicialment el Pla Especial Urbanístic a l’àmbit del sol no urbanitzable del
càmping de Gironella dels municipis de Gironella i Casserres.
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 el Pla Especial Urbanístic a l’àmbit del sol no
urbanitzable del càmping de Gironella dels municipis de Gironella i Casserres.
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.
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No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri.
El Sr. David Font explica que es tracta que l’expedient té l’inici en una
modificació del Pla general, el qual requeria la tramitació del Pla especial per
fer l’ampliació del càmping. Malgrat que afecta els municipis de Casserres i
Gironella, l’ampliació només afecta a Gironella. Hi ha tots els informes
favorables i en base això es fa la aprovació provisional per elevar-ho a la
Comissió d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.
El Sr. Marc Rojas diu què, atès que tots els informes son favorables, i que les
prescripcions d’alguns organismes ja han estat incorporades, no hi ha cap
inconvenient en l’aprovació, d’acord amb el que es manifestava en el programa
electoral.
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la
següent:
S’APROVA PER UNANIMITAT.
06.- PRECS I PREGUNTES.
La Sra. Joana Pons fa aquests precs i preguntes:
a) Carnestoltes: Felicita i fa una valoració molt positiva. Creu que és molt
encertat el canvi de data. Destaca que en el tema de la música es van
solapar les xarangues o va haver-hi persones que no les van sentir.
Malgrat això, la valoració és positiva i creu que s’ha de seguir treballant
en aquesta línea.
El Sr. Lluís Vall agraeix les felicitacions. Respecte a la música, és cert que hi ha
hagut aquesta crítica. No es va saber el nombre total de les comparses fins
divendres. Però per l’any que ve es millorarà en aquest aspecte.
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 Secretària, estenc aquesta acta.

