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ACTA DE PLE DE 4 DE FEBRER DE 2014 
 

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 
Joan Manuel Pla Casas 
M. Àngels Sallés Perarnau 
Martí Santamaria Masforroll 
Sílvia Giner Joaquin 
Mònica Flores Morales 
Alfons Ballús Cots 
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 INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PGOU DE GIRONELLA, A L’ARTICLE 125 DE LES NORMES 
URBANÍSTIQUES. 
 
04.- ELECCIÓ, SI S’ESCAU, DEL JUTJE DE PAU SUBSTITUT DEL MUNICIPI 
DE GIRONELLA. 
 
05.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL, 
DONANT SUPORT A LA CONVOCATÒRIA DE LA CONSULTA ANUNCIADA 
PEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
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06.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ERC DE DECLARACIÓ 
INSTITUCIONAL PER DONAR RECOLZAMENT A LA QUERELLA 
ARGENTINA CONTRA ELS CRIMS DEL FRANQUISME. 
 
07.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
 
01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
El Sr. Joan Torra fa dues rectificacions: 
 

a) Detecta l’errada que en l’acta consta el Sr. Josep Mª Castellà. 
b) En el punt de precs i preguntes, hi ha l’errada a la referència d’escola 

nova, doncs només es va parlar de projectes. 
c)  

Fetes aquestes rectificacions, es procedeix a la votació de l’Acta del Ple 
Ordinari de data 16 de desembre de 2013, 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 122/2013 fins el número 
04/2014. 
 
03.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PGOU DE GIRONELLA, A L’ARTICLE 125 DE LES NORMES 
URBANÍSTIQUES. 
 
Vista la Modificació Puntual del PGOU de Gironella, a l’article 125 de les 
Normes Urbanístiques, redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció núm. 01/2014. 
 
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, a l’article 125 de les Normes 
Urbanístiques, en els termes que consten en l’expedient. 
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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 i diari de major difusió. 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 de un any. Les àrees afectades per la suspensió són 
les zones qualificades de sòl no urbanitzable (SNU), SA (sòl agrícola). 
 
Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial. 

 
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. 

 
CINQUÉ. 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. 

 
SISE.- 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. David Font, diu que la modificació el què fa és endreçar el Pla General en 
el sòl no urbanitzable. El Pla General no recollia bé les ampliacions, i modifica 
els usos, recollint els plurifamiliars si ja existien inscrits en el Registre. Això és 
el pas previ al catàleg de masies. 
 
El Sr. Joan Torra demana quina superfície màxima construïda pot tenir una 
masia. 
 
Li respon el Sr. David Font que 400 m2 amb ampliacions. 
 
El Sr. Joan Torra diu que fins ara, la superfície és de 250 m2. Ara, segons el 
nou articulat, es podran ampliar fins a 150 m2. Aquesta interpretació és la 
correcte? Pegunta fins on es pot arribar a ampliar amb la modificació. 
 
El Sr. David Font diu que el màxim ampliable és 150 m2, més els 250 m2 
existents i fins a 50 m2 per garatge. 
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El Sr. Joan Torra diu que, si partim de la base que la masia ja en té 350 m2, 
l’ampliació només pot ser de 50 m2. 
 
Li diu el Sr. David Font que això és correcte, i si en té més, ja no pot ampliar. 
 
El Sr. Joan Pujols demana què passa si una masia té més m2. 
 
Li diu el Sr. David Font, que no pot ampliar. I les ampliacions reals que s’han fet 
les recull el cadastre, si aquestes passen de 400 m2. No poden ampliar. 
Gironella té 7 masies que passen dels 400 m2, 6 de menys de 250 i el gruix de 
40 masies que estan entre els 250 i 300 m2. Amb la revisió del cadastre feta 
pel Ministeri es recull la superfície real actual. Si hi ha una ampliació no 
recollida i ara es detecta, el cadastre la dóna d’alta i la valora als efectes de 
l’IBI. 
 
Finalment el Sr. Joan Torra considera que l’altre punt important d’aquesta 
modificació és la regulació de la divisió horitzontal. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
04.- ELECCIÓ, SI S’ESCAU, DEL JUTJE DE PAU SUBSTITUT DEL MUNICIPI 
DE GIRONELLA. 
 
Atès que en el període de presentació d’instàncies per a cobrir els càrrecs de 
Jutge de Pau, titular i substitut, al municipi de Gironella, no n’hi va haver-hi per 
al càrrec de Jutge de Pau substitut, procedint el Ple de l’Ajuntament en sessió 
de data 4 de juny de 2013 a nomenar només el Jutge de Pau titular. 
 
Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en escrit registrat l’11 
de desembre, obre tràmit d’anunci de la vacant del càrrec de Jutge de Pau 
substitut. 
 
Atès que en el període d’exposició, la Sra. Maria Lahoz Cinca ha presentat 
instància en la que fa constar que està interessada en exercir el càrrec de 
Jutge de Pau substitut. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Nomenar a Na Maria Lazhoz Cinca, amb DNI núm. 01.354.678-R, 
domiciliada a Gironella, de professió jubilada, com a Jutgessa de Pau substitut. 
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2n.- Donar trasllat del present acord al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya als efectes de realitzar el nomenament. 
 
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. 
 
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, SI S’ESCAU, DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL, 
DONANT SUPORT A LA CONVOCATÒRIA DE LA CONSULTA ANUNCIADA 
PEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l'aprovació de la següent Declaració 
Institucional: 
 
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació 
catalana vol esdevenir un Estat, aquest Ple, integrat per representants electes 
per la ciutadania de Gironella, vol manifestar: 
 

1. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al 
Parlament, que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de 
Catalunya decidirà, de manera lliura i democràtica, el seu futur col.lectiu. 
 

2. El seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, 
representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta 
sigui una realitat. 
 

3. La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i 
en llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí. 

 
Diu el Sr. Joan Torra que la declaració diu “.... esdevenir un estat independent”. 
Creu que la pregunta són dues: “Un estat propi” o “independent”. Realment 
s’està fent una doble pregunta, que es podran contestar les dues o una. Aquí 
sembla que s’està centrant la declaració en que Catalunya sigui independent, i 
creu que això no és així. 
 
Proposa el Sr. David Font que es tregui la paraula independent, ja que el 
siginificat segueix essent el mateix. 
 



6 

 

 

 
 
 
 
 
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, DE LA PROPOSTA D’ERC DE DECLARACIÓ 
INSTITUCIONAL PER DONAR RECOLZAMENT A LA QUERELLA 
ARGENTINA CONTRA ELS CRIMS DEL FRANQUISME. 
 
Al juliol de 1936 la revolta militar encapçalada pel general Francisco Franco, va 
enderrocar els Governs legítims de la República, de Catalunya i d’Euskadi i va 
instaurar un règim totalitari feixista basat en la persecució i aniquilació física 
dels defensors de la llibertat, de la justícia social i dels drets de les persones. 
 
Aquest règim dictatorial va ser mantingut per l’exèrcit, l’oligarquia i gran part de 
l’Església catòlica, durant 40 anys mitjançant la repressió generalitzada de 
qualsevol crítica i de qualsevol oposició, utilitzant la tortura de forma 
sistemàtica, els assassinats en cunetes i “passejos”, les condemnes a mort, o a 
llargues penes de presó, sentenciades per jutges addictes al règim i disposats 
a aplicar les seves lleis feixistes en la més absoluta indefensió de les persones 
contràries al règim. En aquest sentit, no podem oblidar el crim d’Estat que 
representà l’assassinat del President de la Generalitat Lluís Companys, escollit 
democràticament.  
 
Després de la mort de Francisco Franco, la lluita popular i la pressió 
internacional, va obligar als franquistes a un canvi en les formes, tot i que 
aquest canvi de règim va garantir i assegurar la impunitat a tots els que van 
participar i col·laborar dels crims del franquisme. 
 
Però trenta-cinc anys després d’aquella “transició”, una jutgessa argentina 
porta endavant una causa contra el franquisme i els seus protagonistes vius, 
per delictes de genocidi i crims. Delictes que ni prescriuen ni poden ser 
amnistiats per cap tipus de “llei de punt final”. Des d’instàncies internacional, 
aquesta querella comença a esquerdar el mur d’impunitat del franquisme, 
contra el qual tantes persones i organitzacions de recuperació de la memòria 
històrica venim combatent des de fa anys. 
 
Resulta, per tant, un fet d’especial rellevància en la lluita per la Justícia, per la 
Veritat i per la Reparació dels danys causats als centenars de  milers de 
víctimes del franquisme, contra la impunitat dels responsables dels crims 
d’aquells que encara són vius. 
 
En aquest sentit no podem oblidar totes les persones berguedanes que van 
morir durant la guerra ni aquells que van ser assassinats, mitjançant 
l’afusellament, al Camp de la Bota, entre els quals hi ha l’alcalde d’ERC, Josep  
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Maria Badia i Sobrevias de l’ajuntament de Berga i totes les persones del poble 
i comarca que van ser represaliades amb penes de presó per creure en la 
democràcia. 
 
És per tot el que el grup municipal ERC de Gironella presenta al Ple de 
l’Ajuntament de Gironella, perquè es manifesti a favor de la següent declaració: 
 

1. Condemnar la sublevació militar feixista dirigida pel general Francisco 
Franco Bahamonte el juliol del 1936, contra el Govern de la República i 
els Governs Català i Basc, legalment constituïts i escollits per via 
democràtica. 
 

2. Condemnar al règim dictatorial posterior que durant 40 anys va reprimir 
a sang i foc tota dissidència i lluita per la llibertat, la justícia social i els 
drets de les persones i dels pobles. 
 

3. Denunciar el paper jugat per bona part de les oligarquies agràries, 
industrials i financeres, oposades a les reformes impulsades pels 
estaments democràtics, i a la jerarquia de l’església catòlica, pel seu 
recolzament al colpisme, primer, i al règim feixista instaurat després. 
 

4. Adoptar les mesures necessàries per garantir als represaliats i 
represaliades per la rebel.lió militar de juliol del 1936, i el terrorisme 
d’Estat del règim feixista, l’exercici del seu dret a la VERITAT sobre 
aquell règim, per contrarestar els intents continuats de reescriure la 
història que vénen realitzant els seus hereus; el dret a la JUSTÍCIA 
efectiva per tal de superar l’actual estat d’impunitat dels responsables 
dels crims comesos durant la guerra del 1936 al 1939 i la repressió 
posterior fins al 1975; i el dret a una REPARACIÓ digne i no 
discriminatòria per les vulneracions causades als centenars de milers de 
víctimes del franquisme; i, per acabar, el dret de la totalitat de la societat 
a que s’implementin mesures de canvi sociopolítics, jurídics i 
institucionals com a GRANTIA DE NO REPETICIÓ. 
 

5. En aquesta línia de compromís, manifestar el nostre suport i adhesió a la 
Querella 4591-10, del Jutjat Nº 1 de Buenos Aires, República Argentina, 
que porta endavant la magistrada Maria Servini de Cubria per delictes de 
genocidi i crims contra la humanitat contra els responsables de la 
conculcació dels drets humans durant el Franquisme. 
 

6. Denunciar que el règim franquista va assassinar, afusellar, al Camp de 
la Bota, l’any 1939, l’alcalde de l’ajuntament de Berga, el senyor Josep 
Maria Badia i Sobrevias. Va ser jutjat: Consell de guerra, Sumaríssim 
d’urgència, Sentència: Pena de mort. Execució: 19/04/1939. 
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7. Animar a la ciutadania a donar recolzament a la Querella contra els 

crims del franquisme, bé personant com a querellants, aquells que van 
ser directament represaliats durant el règim franquista o siguin parents 
dels que ho van ser, o bé manifestant la seva denúncia de la Dictadura i 
la seva adhesió a la querella contra els seus crims i criminals. 
 

8. No podem oblidar que el Govern Espanyol encara no ha demanat perdó 
al poble català per l’assassinat del seu President, democràticament 
escollit, Lluís Companys, quan el Govern Alemany i el Govern Francès ja 
ho han fet per la seva participació en la seva detenció. Una detenció que 
va portar al seu assassinat. Per això, demanar al Govern Espanyol que 
demani perdó al poble català per l’assassinat del seu President, Lluís 
Companys. 

 
El Sr. David Font demana que en el 8è punt s’afegeixi que el Govern de l’Estat 
demani perdó per l’assassinat del president Companys. 
 
El Sr. Joan Pujols accepta aquesta modificació. 
 
El Sr. Joan Torra diu que amb la incorporació no té cap problema. Informa que 
el seu Grup s’abstindrà perquè no estem legitimats per la gent que ens ha votat 
com a regidors d’aquest Ajuntament a defensar aquesta moció, doncs la gent 
ens ha votat per defensar els interessos de Gironella que per nosalstres són els 
prioritaris. Malgrat la importància que té el tema, es creu que és un tema per 
defensar al Parlament de Catalunya. D’altra banda no tenim la certesa de que 
la majoria dels nostres votants i representants estiguin d’acord en que votem a 
favor, ni tampoc estem legitimats per dir que  no hi estem d’acord. 
 
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 de P.S.C. 
1 vot a favor del membre present del Grup Municipal d’E.R.C. 
 
 
07.- PRECS I PREGUNTES 
 
Diu el Sr. Joan Torra que la gent li ha comentat que el manteniment del 
cementiri és precari i que l’Equip de Govern no se’n cuida gaire (teulades 
malmeses, ...). 
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Li diu el Sr. David Font que abans de Tot Sants es va fer una actuació 
consistent en una posada a punt. Abans també s’havia fet una actuació en un 
dels blocs. Pel març està previst arrenjar les teulades i també es procedirà a la 
seva ampliació amb la construcció de columbaris. 
 
I no havent-hi  més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió 
a les 21:22 hores , de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta.   
 
 


