
Ajuntament de Gironella

Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2019/22 JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 10 / de juny / 2019

Durada Des de les 20:00 fins a les 20:20 hores

Lloc Sala de reunions

Presidida per DAVID FONT SIMON – L’Alcalde de funcions

Secretari MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39362101Q DAVID FONT SIMON SÍ

39388643Q DAVID SABORIDO GONZÁLEZ SÍ

77261296H JOSEP Mª CASTELLÀ ANTICH SÍ

39381475R LLUÍS VALL CARRILLO SÍ

39328291Q Mª ÀNGELS SALLÉS PERARNAU SÍ

77746385Z ROGER BALLÚS NÚÑEZ SÍ

77737581L SÍLVIA CORBERA TORRENTBÓ SÍ

39343075B TERESA TERRICABRES POUS SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió, 
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA



Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

UNANIMITAT.

Expedient 931/2019. Aprovació Pla de Seguretat i Salut de les Obres "Subministrament 
i instal.lació de jocs infantils en diferents espais de Gironella".

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist el contracte de l’obra “SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE JOCS INFANTILS EN 
DIFERENTS ESPAIS DE GIRONELLA”, l’adjudicació del qual a favor de NOVATILU, SL, s’ha 
realitzat per la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2019.

Vist el Pla de Seguretat i Salut de les Obres presentat en aquest Ajuntament pel contractista
NOVATILU, SL, en data 6 de juny de 2019.

Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals que literalment és com segueix:

“Que emet el Servei Tècnic Municipal en relació al Pla de Seguretat de l’obra  “SUBMINISTRAMENT I  
INSTAL·LACIÓ DE JOCS INFANTILS EN DIFERENTS ESPAIS DE GIRONELLA”. (EXP. 367/2019)

Promotor: AJUNTAMENT DE GIRONELLA 
Contractista: NOVATILU S.L.
Emplaçament: VARIS ESPAIS MUNICIPI (veure pla seguretat).  
Autor Pla de Seguretat: NOVATILU S.L.
Pressupost: P.E.M. 72.472,00  €
Coordinador de Seguretat: SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

El Pla de Seguretat redactat per NOVATILU S.L., desenvolupa i complementa, tal com estableix el R. D.
1627/97, les directrius per portar l’obra de “SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOCS 
INFANTILS EN DIFERENTS ESPAIS DE GIRONELLA” de forma correcta i segura. Descriu els riscos i  
les mesures preventives, així com els elements de protecció individual i col·lectiva a utilitzar en el 
decurs de les obres. També inclou la maquinària que es farà servir i el termini d’execució de l’obra.

Per tot això, s’informa FAVORABLEMENT el Pla de Seguretat i es pot autoritzar l’ inici de les 

obres. No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.”.

Examinada la documentació que acompanya l’expedient. 

S’ACORDA:

PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per NOVATILU, SL i per l’execució de 
l’obra “SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE JOCS INFANTILS EN DIFERENTS 
ESPAIS DE GIRONELLA”.

SEGON. Donar trasllat d’aquest acord al contractista de les obres i al Coordinador de
Seguretat perquè procedeixi a la seva comunicació a l’autoritat laboral.



Expedient 869/2019. Certificació d'obres nº 3 de l'obra "Construcció pista de padel - 
zona esportiva".

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la certificació d’obres nº 3, de l’obra “CONSTRUCCIÓ PISTA DE PADEL – ZONA 
ESPORTIVA”, del contractista SERVIOBRES QUERALT, SLU, que ascendeix a la 
quantitat de 5.033,53 €, un IVA de 1.057,04 €, essent un total de 6.090,57 €.

Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, que literalment és com segueix:

“Expedient núm.: 869/2019
Certificació d'Obra nº 3 i última 
Procediment: Execucions de Contractes 
Interessat: SERVIOBRES QUERALT S.L. 
Data d'iniciació:  15 DE MAIG DE 2019

CERTIFICACIÓ D'OBRA ORDINÀRIA Nº 3

OBRA: CONSTRUCCIÓ PISTA DE PÀDEL- ZONA ESPORTIVA

1. Que l'import de les obres executades en el període a què correspon aquesta Certificació, ascendeix a 
la quantitat de  5.033,53 euros i  1.057,04 euros d'IVA.

2. Que l'import total de la Certificació  ascendeix a la quantitat de 6.090,57 €  IVA inclòs.

3. Que es compleixen, si pertoca, els requisits previstos en l'article 103 de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques i en el plec de clàusules administratives particulars del contracte.”.

S’ACORDA:

PRIMER. Aprovar la 3ª certificació d’obres, de l’obra “CONSTRUCCIÓ PISTA DE PADEL 
– ZONA ESPORTIVA”, del contractista SERVIOBRES QUERALT, SLU, que ascendeix a 
la quantitat de 5.033,53 €, un IVA de 1.057,04 €, essent un total de 6.090,57 €.

SEGON. Autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

Expedient 814/2019. Llicència de Segregació Urbanística de la finca situada a "Cal
Roget" (part urbana).

Favorable                                                                                 Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist que, amb data 20/05/2019 09:20, va ser presentada per    JOAN  ASENSI CANAL, 
sol·licitud de Llicència de Segregació Urbanística de la finca situada en  FINCA "CAL ROGET" 
(PART URBANA).



Vist que, de conformitat amb la Provisió d'Alcaldia de data 21 / de maig / 2019, va ser emès 
informe  de Secretaria referent al procediment a seguir i a la Legislació aplicable en el 
procediment de concessió de Llicència de Segregació Urbanística,  que literalment és com 
segueix:
“Expedient núm.: 900/2019
Informe de Secretaria
Procediment: Llicències Urbanístiques
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]

INFORME DE SECRETARIA

D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió i en compliment de l'establert en l'article 3.a) del  
Reial decret 1174/1987, de 18  de setembre, pel qual  es regula el  Règim Jurídic dels  funcionaris 
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,

INFORME

PRIMER. D'acord amb l'article 22 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per 
Decret 64/2014, de 13 de maig, en concordança amb el que es disposa en l'article 191 del Text Refós 
de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, constitueixen parcel·lació 
urbanística totes les divisions o segregacions de terrenys i les operacions jurídiques al fet que fa 
referència l'article 25 del citat  Reglament quan, amb independència de la classe de sòl en què es 
pretenguin realitzar, tinguin com a objectiu dur a terme o facilitar els actes d'utilització propis del sòl urbà 
i la implantació d'obres pròpies d'aquest sòl, per raó de les característiques físiques dels terrens 
afectats,  de la seva delimitació per vials existents o de nova creació, de la implantació de serveis 
urbanístics o de les característiques de les obres descrites en l'operació de divisió.
[Tingui's en compte que l'article 25 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat 

per Decret 64/2014, de 13 de maig, es refereix, a més de les divisions o segregacions de terrenys,  
simultània o successiva, de la qual resultin dues o més lots, excepte que portin causa d'un expedient 
d'expropiació forçosa o estiguin emparades en un projecte de reparcel·lació aprovat definitivament, a les 
operacions jurídiques que, sense divisió o segregació, comportin alguna de les actuacions següents:

a)  Alienació o arrendament de participacions indivises d'una finca a les quals s'atribueixi el dret 
d'utilització exclusiva de parts concretes d'aquesta finca.
b) Constitució o modificació d'una associació o una societat en què la qualitat de socis incorpori el dret  
esmentat en la lletra a).
c) Constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal per parcel·les].

SEGON. La Legislació aplicable ve establerta per:

— L'article 187 i els articles 191 i següents del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
— Els articles 22 i següents del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per
Decret 64/2014, de 13 de maig.
— Els articles 11 i 26 del Text Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre.
— L'article 53.1.r) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
— Els articles 71 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de
Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
— L'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
— La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions de Catalunya.

TERCER. A l'efecte de l'establert en relació amb les infraccions urbanístiques en el Text Refós de la Llei  
d'Urbanisme, es presumeix que hi ha parcel·lació urbanística quan la divisió o la segregació de terrenys 
o alguna de les operacions al fet que fa referència l'article 25 del Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig, es duu a terme sense disposar de la 
llicència urbanística que ho autoritza o la resolució municipal que declara la seva innecessarietat,  
segons adverteix l'article 24 del citat Reglament, en concordança amb el previst en l'article 194 del Text



Refós de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

QUART. Tota parcel·lació urbanística ha de ser objecte de llicència, excepte la continguda en el projecte 
de reparcel·lació i d'altres excepcions regulades pel reglament. Per tant, conforme a l'article 26 del  
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig, quan 
una divisió o operació al fet que fa referència l'article 25 del mateix constitueix parcel·lació urbanística,  
l'Ajuntament l'ha de subjectar al règim d'atorgament de llicències urbanístiques, tret  que aquesta 
parcel·lació es pretengui dur a terme en un àmbit d'actuació urbanística, suposat que la parcel·lació 
urbanística s'ha de subjectar a l'aprovació del projecte de reparcel·lació corresponent, de conformitat  
amb les determinacions del planejament urbanístic que detalli l'ordenació del sòl.

CINQUÈ. Estan prohibides les parcel·lacions urbanístiques en sòl no urbanitzable i en sòl urbanitzable 
no delimitat.

En sòl urbà i en sòl urbanitzable delimitat, a partir de que s'aprovi inicialment l'instrument de gestió 
corresponent,  només  estan  permeses  les  parcel·lacions urbanístiques,  d'acord  amb  l'establert  en 
l'article 23 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 
de maig.

SISÈ. A l'efecte del que es disposa en l'article 196 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, es consideren indivisibles:

a)    Les parcel·les que el planejament urbanístic corresponent determini com a mínimes de cara a la 
constitució de finques independents.
b)   Les parcel·les la dimensió de les quals sigui igual o menor a la determinada com a mínima en el 
planejament urbanístic, excepte si els lots resultants són adquirits pels propietaris o propietàries de
terrenys contigus, amb la finalitat d'agrupar-los i formar una nova finca.
c)   Les parcel·les la dimensió de les quals sigui menor que el doble de la superfície determinada com a 
mínima en el planejament urbanístic, tret que l'excés sobre el mínim esmentat es pugui segregar amb la
finalitat especificada per la lletra b.
d)   Les parcel·les edificables en una proporció determinada de volum en relació a la seva àrea quan es 
construeixi el volum corresponent a tota la superfície, o bé, en el cas que s'edifiqui en una proporció 
menor, la part restant, si fos inferior a la parcel·la mínima, amb les excepcions indicades per la lletra c.
i)   Les finques en sòl no urbanitzable la dimensió del qual sigui inferior al doble de les mínimes de cultiu 
o de producció forestal definides per a cada àmbit territorial, salvo de l'aplicabilitat de les excepcions
indicades per les lletres b i c, si escau.

SETÈ. Les sol·licituds de llicència urbanística de parcel·lació s'han de presentar amb la documentació 
següent:

a) Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l'ús al fet que es pretenguin destinar els lots 
proposats i la  seva adequació al planejament urbanístic aplicable  i al règim legal de formació  de 
parcel·les i finques.
b) Proforma del  document  públic  o privat  que  reflecteixi  la  divisió  de terrenys  o l'operació jurídica 
assimilada que se sol·liciti.
c) Pla de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i  
cadastral.
d) Pla  parcelario de la finca  esmentada, a escala adequada i  amb base cartogràfica topogràfica,  
representatiu dels lots proposats.
i) Superposició del plànol parcelario sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
f) Fitxes  descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes 
urbanístics  que  s'hagin  de  cedir,  si  escau.  Les  fitxes han  d'especificar  els  límits, la  cabuda  i  la
qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d'indivisible, si escau.

VUITÈ. El termini per atorgar la llicència urbanística de parcel·lació és d'un mes.

La resolució municipal que atorgui la llicència urbanística de parcel·lació o que declari s'innecessarietat  
ha d'incorporar annexa una còpia certificada del pla parcelario corresponent i de les fitxes descriptives 
dels lots resultants.

NOVÈ. L'atorgament d'escriptures i d'altres documents públics en relació amb operacions objecto de



llicència de parcel·lació i la inscripció d'aquest documents en el Registre de la Propietat s'han d'ajustar 
al que estableixen la legislació aplicable en matèria de sòl i la legislació hipotecària, i ha d'acreditar-se 
que es disposa de la llicència de parcel·lació, segons disposa l'article 193 del Text Refós de la Llei  
d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.  Aquests documents s'han de 
protocolizar o testimoniar íntegrament amb l'escriptura pública, com a requisit previ necessari per a 
l'atorgament dels referides escriptures públiques.

En els casos de declaració d'innecessarietat de la llicència de parcel·lació, la documentació que cal  
protocolizar o testimoniar amb l'escriptura pública és la notificació o certificació d'aquesta declaració 
juntament amb una còpia certificada del plànol parcelario.

La documentació requerida es pot substituir, si escau, per còpia certificada del plànol parcelario, en la 
qual, per diligència del secretari o secretària de l'ajuntament, s'acrediti l'atorgament de la llicència o la 
declaració de la seva innecessarietat.

DÈCIM. El procediment és el següent:

A. Presentada la sol·licitud de concessió de Llicència de Parcel·lació Urbanística [acompanyada del 
nombre d'exemplars de la documentació tècnica que precisi l'actuació, i còpia d'altres autoritzacions 
administratives prèviament atorgades per altres Administracions en relació amb la mateixa] i incoat el 
procediment, mitjançant Provisió d'Alcaldia, serà  necessari Informe Tècnic i Jurídic dels Serveis 
Municipals en el qual es farà constar a més si és necessari algun informe o autorització d'una altra 
Administració.

B. L'Entitat  Local demanarà simultàniament els informes interns o externs preceptius o facultatius 
necessaris, requerint la seva emissió al Consell Comarcal i a les Administracions amb competència per 
a l'assistència a les Entitats Locals, justificant la seva necessitat i remetent-se deu dies abans, com a 
màxim, de la data en què es compleixin els terminis per resoldre l'expedient de la llicència.

Si es considerés l'existència de deficiències esmenables que afectin a la sol·licitud o documentació 
presentades, abans de finalitzar el termini citat, es requerirà a l'interessat per a la seva esmena en el  
termini de deu dies hàbils a explicar del següent al de la notificació del requeriment.

C. Els interessats que puguin resultar afectats per l'atorgament de la llicència podran comparèixer en el  
procediment i formular al·legacions i presentar els documents que creen oportuns. Se'ls concedirà 
audiència de les actuacions als interessats que resultin identificats en l'expedient o que ho hagin estat  
pels quals s'han personat, perquè en el termini de deu dies puguin formular al·legacions.

D. Serà preceptiu informe de Secretaria sempre que els informes tècnic i jurídic siguin contradictoris en 
la interpretació de la normativa urbanística aplicable i en els supòsits de falta d'una altra assistència 
lletrada.

I. Emesos els informes, correspon a l'Alcalde resoldre sobre l'atorgament de la llicència de conformitat  
amb l'article 53.1.r) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, en concordança amb l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

La resolució municipal que atorgui la llicència urbanística de parcel·lació o que declari s'innecessarietat  
ha d'incorporar annexa una còpia certificada del pla parcelario corresponent i de les fitxes descriptives 
dels lots resultants.

F. La resolució expressa, que serà motivada, haurà de ser notificada. 

No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi procedent.”

Vist que, en compliment del que es disposa en la Provisió i en l'article 188.3 del Text Refós de 
la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, es va emetre informe 
dels Serveis  Tècnics en sentit favorable a la concessió de la Llicència de Segregació 
Urbanística a dalt referenciada, que literalment és com segueix:



“Expedient núm.: 900/2019
Informe dels Serveis Tècnics Municipals
Procediment: Llicències Urbanístiques
Tipus d'Informe: Definitiu

INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

En compliment  del que es disposa en l'article 188.3 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme aprovat per 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, en relació amb l'expedient incoat a sol·licitud de JOAN ASENSI 
CANAL,  núm.  de  registre  d'entrada  2019-E-RC-1079,  núm.  d'expedient  900/2019,  referent  a  la 
concessió de Llicència de Segregació, en FINCA "CAL ROGET" (PART URBANA), el Tècnic Municipal  
que subscriu ha visitat la finca objecte de la llicència i, conforme a la documentació presentada, emet el  
següent

INFORME

PRIMER. Que la documentació tècnica presentada fa referencia a la segregació d’una peça de terreny 
situada en sòl urbà classificat com ZONA D’EIXAMPLE SUBURBÀ CLAU 2B, article 84 de la Normativa 
del Pla General vigent.

SEGON. FINCA MATRIU: “URBANA. Una casa llamada cal Roget señalada con el nº 20, antes calle 
Derecha del Llobregat nº 7, con sus tierras anejas, no constando la superfície de la casa, y las tierras 
de cabida, después de varias segregaciones y según el Registro, CENT SEIXANTA-TRES ÀREES, 
NORANTA-SET CENTIÀREES I CINQUANTA –UN DECÍMETRES QUADRATS. Limita tot junt: a Orient  
amb terres del Sr. Juan Mas i Forroll i altres del Sr. José Vilaró, avui Dolores Mas; a Migdia, amb honors 
de Juan Duncàs i altres de Clemente Rovira; a Ponent amb honores de José Lladó; i pel Nord amb 
altres del citat Juan Mas i Forroll.
Inscrita al registre de la Propietat de berga. Finca nº 44 de Gironella, Tomo 1307, Libro 93, Folio 128. 
Codi registral finca: 08020000011990.
Referencia cadastral 08091A005000040000WL
La finca matriu amb una superfície de 16.397,51 m2 , desprès d’expropiacions per la carretera (C-16) i  
vàries cessions , ha quedat reduida a 13.982 m2.

TERCER. FINCA A SEGREGAR:
“URBANA. Parcel·la situada al C/ Pau Picasso números del 14 al 32 de Gironella. Té una superfície de
1.022 m2. Llinda: Al front amb el carrer Pau Picasso nº 14 al nº 32 per on té l’entrada en línea de 73 ml;
a la dreta amb la parcel·la del C/ Pau Picasso nº 12 en línea de 14 mts; a l’esquerra amb resta de finca 
de cal Roget en línea de 14 mts i al fons  amb resta de finca matriu de cal Roget en línea de 73 mts..”
La parcel·la està qualificada com a ZONA D’EIXAMPLE SUBURBÀ CLAU 2B, article 84 de la Normativa 
del Pla General vigent.

QUART.  Efectuada la segregació de la finca urbana de 1.022 m2 , la finca matriu queda reduida a
12.870 m2 de Sòl No Urbanitzable.

Per concloure, informo que la segregació de finca  objecte de l'expedient sí és conforme a la Llei i al 
planejament urbanístic prèviament existent i, per tant, informo favorablement  respecte de la concessió 
de la llicència urbanística per a la segregació de la finca mencionada  i per a la formalització d'altres 
operacions per constituir una finca independent.

No obstant la Corporació amb major criteri decidirà”.  

Examinada la documentació que l'acompanya, 

S’ACORDA:

PRIMER. Atorgar la Llicència de Segregació Urbanística,   sobre la finca d’acord amb la
següent descripció: 
FINCA A SEGREGAR:
“URBANA. Parcel·la situada al C/ Pau Picasso números del 14 al 32 de Gironella. Té una



superfície de 1.022 m2. Llinda: Al front amb el carrer Pau Picasso nº 14 al nº 32 per on té 
l’entrada en línea de 73 ml; a la dreta amb la parcel·la del C/ Pau Picasso nº 12 en línea de
14 mts; a l’esquerra amb resta de finca de cal Roget en línea de 14 mts i al fons  amb resta 
de finca matriu de cal Roget en línea de 73 mts..”
La parcel·la està qualificada com a ZONA D’EIXAMPLE SUBURBÀ CLAU 2B, article 84 de la
Normativa del Pla General vigent.

SEGON. Efectuada la segregació de la finca urbana de 1.022 m2 , la finca matriu queda 
reduida a 12.870 m2 de Sòl No Urbanitzable.

TERCER. Notificar als interessats juntament amb la comunicació dels recursos.

Expedient 886/2019. Aprovació de factures relació número 6/2019.

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la relació de factures, amb registre d’entrades que tot seguit es detalla:

La 975, la 1003, de la 1114 a la 1115, de la 1118 a la 1119, de la 1121 a la 1134, de la 1136 a 
la 1137, de la 1139 a la 1146, de la 1149 a la 1158, de la 1171 a la 1181, de la 1183 a la 
1185, la 1187, de la 1193 a la 1216, de la 1220 a la 1221, de la 1223 a la 1229, la 1231, de 
la 1236 a la 1238, de la 1252 a la 1255, la 1257, la 1259, de la 1260 a la 1270, de la 1273 a 
la 1278 i de la 1280 a la 1281, per un import de 96.256,12 €.

S’ACORDA:

PRIMER. De conformitat amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, es reconeix l’obligació 
continguda en la relació esmentada per un import total de 96.256,12 €.

SEGON. En aplicació de l’article 61 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, s’ordena el pagament de les
factures relacionades amb càrrec a l’aplicació pressupostària detallada en la relació del vigent
pressupost municipal.

Expedient 940/2019. Fraccionament rebut aigua 4r.trim 2018

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Examinada la sol·licitud i la documentació presentada en data 10 de juny de 2019, registre 
d’entrades  nº 2019-E-RC-1130, on s’acrediten les dificultats de tresoreria per efectuar el 
pagament de la totalitat del deute de l’expedient d’aigua corresponent al 4r.trimeste de 2018. 
Vista la proposta de fraccionament feta per la interessada.
Vistos els articles 65 de la Llei General Tributària i 44 i següents del reglament general de 
recaptació.



S’ACORDA:
1r.- Concedir el fraccionament sol·licitat per deutes a l’Ajuntament de Gironella, de l’expedient 
d’aigua del 4r.trimestre de 2018, per un import de 389,61 €, en els següents terminis:

- En 6 pagaments, a partir del mes de juny de 2019 i fins al novembre de 2019 de 60,00
€ , i un últim pagament al mes de desembre de 29,61 €.

2n.- Eximir al sol·licitant de la presentació de qualsevol tipus de garantia.
3r.- El incompliment en el pagament de les fraccions acordades del fraccionament, implicarà 
la resolució del fraccionament concedit de totes les fraccions pendents i la continuació del 
procediment de constrenyiment pel total del deute pendent.
4t.- Comunicar aquest acord a la interessada pel seu coneixement i efectes oportuns.

Expedient 910/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud per realitzar una 
exhibició de natació sincronitzada a la Piscina Municipal. CAP Gironella.

Favorable                                                                                          Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada pel CAP Gironella en data 24 d’abril de 2019, registre d’entrades 
nº 2019-E-RC-781, expedient número 910/2019 sol.licitant:

Piscina Municipal.
Dia: 28 de juny de 2019.
Horari: De les 18:00h a les 20:30h.
Activitat: Exhibició de natació sincronitzada. 
Material: Cadires.

S’ACORDA:

PRIMER.- Autoritzar l’ús de la Piscina Municipal, sense supervisió municipal directa, el dia 28 
de juny de 2019, de les 19:00h a les 20:30h per a la realització de l’activitat de l’exhibició de 
natació sincronitzada.

SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de 
l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat anterior.

TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar la Piscina Municipal, només per a la realització de 
les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.

QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de 

neteja. CINQUÈ.- Concedir l’ús del material següent:

- Cadires.

SISÈ.-  L’usuari autoritzat accepta el contingut del Reglament regulador del règim general 
d’ordenació i utilització dels edificis, locals i instal.lacions municipals; subjectant-se a les 
seves prescripcions i es compromet a complir les seves normes i obligacions. Qualsevol tipus



de responsabilitat que es pugui derivar de l’exercici de les activitats, serà aplicada d’acord 
amb els termes de l’esmentat Reglament.

SETÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de les 
activitats vinculades a l’ús autoritzat.

Expedient 941/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat per 
realitzar teatre. Escola FEDAC Gironella.

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per l’Escola FEDAC Gironella en data 7 de juny de 2019, 
registre d’entrades nº 2019-E-RC-1128, expedient número 941/2019, sol.licitant:

Local del Blat. 

Dies i horaris:

Dijous 13 de juny de 2019. De 15:00h a 17:00h 

Divendres 14 de juny de 2019. De 15:00h a 17:00h. 

Dilluns 17 de juny de 2019. De De 10:00h a 13:00h.

Dimarts 18 de juny de 2019. De 09:30h a 10:30h. De 21:00h a 22:30h. 

Activitat: Teatre.

S’ACORDA:

PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, els dies 14,17 i
18 de juny de 2019 per la realització de l’activitat del teatre.

SEGON.- Denegar l’ús del Local del Blat el dia 13 de juny atès que no hi ha disponibilitat. 

TERCER.- Autoritzar l’ús esmentat amb pagament de la taxa de 30€ / hora (inclou tècnic de
so i llums) al sol.licitant per a la realització de l’activitat sol.licitada, durant el període establert 
a l’apartat anterior.

QUART.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el Local del Blat, només per a la realització de les 
tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.



CINQUÈ.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de neteja.

SISÈ.- L’entrega i retorn de les claus de l’espai es realitzarà a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament de Gironella.

SETÈ.- En el moment de l’entrega de les claus de l’espai el sol·licitant haurà de dipositar 20
€ en concepte de fiança, que seran retornats una vegada es comprovi que l'espai no hagi 
patit desperfectes i es trobi en condicions òptimes de neteja.

VUITÈ.- L’usuari autoritzat accepta el contingut del Reglament regulador del règim general 
d’ordenació i utilització dels edificis, locals i instal.lacions municipals; subjectant-se a les 
seves prescripcions i es compromet a complir les seves normes i obligacions. Qualsevol tipus 
de responsabilitat que es pugui derivar de l’exercici de les activitats, serà aplicada d’acord 
amb els termes de l’esmentat Reglament.

NOVÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de 
l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.

Expedient 942/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat per 
realitzar la presentació de la temporada del Club de Futbol Atlètic Gironella.

Favorable                                                                                          Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada pel Club de Futbol Atlètic Gironella en data 10 de juny de 2019, 
registre d’entrades nº 2019-E-RC-1131, expedient número 942/2019, sol.licitant:

Local del Blat.

Dia: 19 de juny de 2019.

Horari: De les 18:00h a les 21:00h. 

Activitat: Presentació de la temporada.

S’ACORDA:

PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, de les 18:00h 
a les 21:00h del dia 19 de juny de 2019 per la realització de l’activitat de la presentació de la 
temporada.

SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb pagament de la taxa de 30€ / hora (inclou tècnic de so



i llums) al sol.licitant per a la realització de l’activitat sol.licitada, durant el període establert a 
l’apartat anterior.

TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el Local del Blat, només per a la realització de les 
tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.

QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de 

neteja. CINQUÈ.- L’entrega i retorn de les claus de l’espai es realitzarà a l’Oficina 

d’Atenció al
Ciutadà de l’Ajuntament de Gironella.

SISÈ.- En el moment de l’entrega de les claus de l’espai el sol·licitant haurà de dipositar 20 € 
en concepte de fiança, que seran retornats una vegada es comprovi que l'espai no hagi patit 
desperfectes i es trobi en condicions òptimes de neteja.

SETÈ.-  L’usuari autoritzat accepta el contingut del Reglament regulador del règim general 
d’ordenació i utilització dels edificis, locals i instal.lacions municipals; subjectant-se a les 
seves prescripcions i es compromet a complir les seves normes i obligacions. Qualsevol tipus 
de responsabilitat que es pugui derivar de l’exercici de les activitats, serà aplicada d’acord 
amb els termes de l’esmentat Reglament.

VUITÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de 
l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.

Expedient 643/2019. Contractacions. Servei de socorrisme de la piscina municipal

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/As 
sentiment

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

SERVEI DE SOCORRISME I PRIMES AUXILIS DE LA PISCINA MUNICPAL DE 
GIRONELLA ANYS 2019-2020

Procediment: Obert Tramitacion: Ordinària Tipus de contracte: Serveis
Clasificacion CPV:
75252000-7

Accepta renovació: Sí (per 
un any)

Revisió de preus /
fórmula: No

Accepta 
variants: No

Pressuposto base de licitació:
98.558,86 €

Impostos: 21% Total: 119.256,22 €

Valor estimat del contracte:
98.558,86 €

Impostos: 0% Total: 98.558,86 €

Data d'inici execució:
15/06/2019

Data fi execució:
13/09/2020

Durada execució: 24 Durada 
màxima: 36

Garantia definitiva: Sí (5% de
l'import d'adjudicació)

Garantia complementària: No

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Garantia provisional: No



Document Data/Núm. Observacions
Proposta de contractació del Servei 16/04/2019
630.ESPORTS. Memòria Justificativa
Informe de Secretaria 16/04/2019
Informe d'Intervenció 16/04/2019
Plec prescripcions tècniques 16/04/2019
Plec de clàusules administratives 23/04/2019
Resolució de l'òrgan de contractació 17/04/2019

Anunci de licitació 23/04/2019
Acta de la mesa de contractació d'obertura de
Sobres «A»

20/05/2019

Informe de valoració tècnica                                21/05/2019
Requeriment al licitador                                       21/05/2019

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb 
l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic,  per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,

S'ACORDA:

PRIMER. Adjudicar el contracte de Serveis SERVEI DE SOCORRISME I PRIMES AUXILIS DE 
LA PISCINA MUNICPAL DE GIRONELLA ANYS 2019-2020, en les condicions que figuren en la 
seva oferta i les que es detallen  en els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques a:

ADJUDICATARI PREU 
AUNAR GROUP 2009 SL 63.800 + IVA

SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat seleccionades les 
ofertes presentades  pels citats adjudicataris  amb  preferència a  les presentades pels restants 
licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les següents:

—  UNICA OFERTA 
PRESENTADA

TERCER.  Disposar la despesa corresponent de conformitat amb l'establert en l'Informe 
d'Intervenció :

Exercici Aplicació pressupostària Import IVA/IGIC Total RC
2019 340.22717 32.575,12 € 21% 39.415,90 € 39415,90

QUART. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies. 

CINQUÈ. Designar com a responsable del contracte a REGIDOR D’ESPORTS

SISÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris i autoritzar la devolució 
de la garantia provisional per ells prestada.

SETÈ. Notificar a AUNAR GROUP 2009 SL, adjudicatari/s del contracte, les prsents acords i 
citar-li per a la signatura del contracte que tindrà lloc digitalment

VUITÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no



superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en 
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

NOVÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte 
incloent la identitat de l'adjudicatari,  l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament 
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Expedient 879/2019. Llicència de Segregació Urbanística de la finca situada al
C/Verdaguer, 9, 11 i 13, referència cadastral 
7144104DG0574S0001IX.

Favorable                                                                                              Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist que, amb data 30/05/2019 11:48, va ser presentada per   MANUEL GIL ALONSO, 
sol·licitud de  Llicència de Segregació Urbanística  de  la  finca situada en   CARRER 
VERDAGUER,9,11,13 i amb referència cadastral 7144104DG0574S0001IX.

Vist que, de conformitat amb la Provisió d'Alcaldia de data 30 / de maig / 2019, va ser emès 
informe  de Secretaria referent al procediment a seguir i a la Legislació aplicable en el 
procediment de concessió de Llicència de Segregació Urbanística,  que literalment és com 
segueix:
“Expedient núm.: 879/2019
Informe de Secretaria
Procediment: Llicències Urbanístiques
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]

INFORME DE SECRETARIA

D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 30 / de maig / 2019 i en compliment de 
lo establecido en l'article 3.3 a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional emeto el següent,

INFORME

PRIMER. Estan subjectes a llicència urbanística prèvia, la constitució o la modificació d'un règim de 
propietat horitzontal, simple o complexa.

Conforme a l'article 30 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret
64/2014, de 13 de maig, estan subjectes a llicència urbanística prèvia la constitució o la modificació d'un 
règim de propietat horitzontal, simple o complexa, sobre un edifici o un conjunt immobiliari i qualsevols
altra operació o negoci jurídic que, directament o indirectament, comporti un increment del nombre
d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte 
dels autoritzats en una llicència urbanística anterior. A aquests efectes, les places d'aparcament i els 
trasters solament s'han de tenir en compte si el planejament urbanístic o les ordenances municipals 
d'edificació regulen el seu nombre o la dimensió.

[El règim jurídic de la propietat horitzontal es regula en l'article 553 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del
Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als Drets Reals].

SEGON. La Legislació aplicable és la següent:

— Els articles 187 i següents del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret



Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

— Els articles 4 a 16 i 30 a 32 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per
Decret 64/2014, de 13 de maig.

— L'article 53.1.r) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

— Els articles 71 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

— L'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.

— La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions de Catalunya. 

TERCER. La competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s'ajusten al
que estableix la legislació de règim local. El sentit positiu del silenci administratiu en aquesta matèria 
s'entén sense perjudici del que disposa l'article 5.2 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i en el marc del que estableix la legislació aplicable 
sobre procediment administratiu comú.

[De conformitat amb l'article 5.2 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret  
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, «en cap cas es poden considerar adquirides per silenci administratiu 
facultats urbanístiques que contravinguin a aquesta Llei o al planejament urbanístic».

A més, tingui's en compte que en els supòsits previstos en l'article 11.4 del Text refós de la Llei de Sòl i  
Rehabilitació Urbana aprovat per Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, el venciment d'aquest 
termini  màxim sense notificació  expressa  de la resolució  legitimarà  a l'interessat per entendre 
desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu. Aquest article 11.4 disposa el següent:

«Amb independència de lo establecido a l'apartat anterior, seran expressos, amb silenci administratiu 
negatiu, els actes que autoritzin:

a. Moviments de terres, anivellaments, parcel·lacions, segregacions o altres actes de divisió de finques 
en qualsevol classe de sòl, quan no formin part d'un projecte de reparcel·lació.

b. Les obres d'edificació, construcció i implantació d'instal·lacions de nova planta.

c. La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.

d.  La tala  de masses arbòries  o de vegetació arbustiva  en terrenys incorporats a  processos de 
transformació urbanística i, en tot cas, quan dita tala es derivi de la legislació de protecció del domini  
públic»].

QUART. L'òrgan competent per atorgar llicències serà l'Alcalde, segons el previst en l'article 53.1.r) del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, i l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.

CINQUÈ. El procediment a seguir és el següent:

A. Presentada la sol·licitud de concessió de llicencia urbanística per a la constitució o modificació d'un 
règim de propietat horitzontal  i per a  la formalització d'altres operacions jurídiques,  i incoat el  
procediment, serà necessari Informe Tècnic i Jurídic dels Serveis Municipals en el qual es farà constar 
si és necessari algun informe o l'autorització d'una altra Administració.

B. En el cas de què es necessiti informe d'una altra Administració hauran de remetre's deu dies abans, 
com a màxim, de la data en què es compleixin els terminis per resoldre l'expedient de la llicència.

[De conformitat amb l'article 32 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística aprovat per
Decret 64/2014, de 13 de maig, el termini per resoldre sobre l'atorgament de la llicència urbanística per



a la  constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal i per a la  formalització d'altres 
operacions jurídiques, és d'un mes].

C. Els interessats que puguin resultar afectats per l'atorgament de la llicència podran comparèixer en el  
procediment i formular les al·legacions i presentar els documents que creguin oportuns. Se'ls concedirà 
audiència de les actuacions als interessats que resultin identificats en l'expedient o que ho hagin estat  
pels quals s'han personat, perquè en el termini de deu dies puguin formular al·legacions.

D. Serà preceptiu informe de Secretaria sempre que els informes tècnic i jurídic siguin contradictoris en 
la interpretació de la normativa urbanística aplicable i en els supòsits de falta d'una altra assistència 
lletrada.

E. Emesos els informes, correspon a l'Alcalde resoldre sobre l'atorgament de la llicència, de conformitat  
amb lo establecido en els articles 53.1 r) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local  de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 72.1 del Reglament d'Obres, Activitats i  
Serveis de les Entitats Locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

[El  còmput del termini màxim per resoldre expressament es podrà  interrompre una sola vegada 
mitjançant requeriment d'esmena de deficiències o de millora de la sol·licitud formulada].

F.  La llicència haurà  d'atorgar-se  en el  termini màxim  d'un mes  tal com  estableix l'article 32  del
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig.”.

Vist que, en compliment del que es disposa en la Provisió i en l'article 188.3 del Text Refós de 
la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, es va emetre informe 
dels Serveis  Tècnics en sentit favorable a la concessió de la Llicència de Segregació 
Urbanística a dalt referenciada, que literalment és com segueix:

“Expedient núm.: 879/2019
Informe dels Serveis Tècnics Municipals
Procediment: Llicències Urbanístiques
Tipus d'Informe: Definitiu

INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
En compliment de la Provisió d'Alcaldia de data 30 / de maig / 2019 i del que es disposa en l'article
188.3 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, en 
relació amb l'expedient incoat a sol·licitud de MANUEL GIL ALONSO, núm. de registre d'entrada
2019-E-RC-1061, núm. d'expedient  879/2019, referent  a la concessió de Llicència  de Parcel·lació
Urbanística, en CARRER VERDAGUER,9,11,13, amb referència cadastral 7144104DG0574S0001IX, el  
Tècnic Municipal que subscriu ha visitat la finca objecto de la llicència i, conforme a la documentació 
presentada, emet el següent

INFORME
PRIMER. Que la documentació tècnica presentada juntament amb la sol·licitud  si compleix les 
prescripcions previstes en el planejament i amb la resta de Normativa urbanística aplicable.  El  Pla 
general vigent qualifica el sector com a sòl urbà clau 3 ZONA EXIXAMPLE URBÀ.
SEGON. La finca urbana inicial té les següents característiques: Una superfície de 300 m2, de forma 
poligonal, semblant a la del cadastre, amb una longitud de façana de 24,15 metres i a la part posterior
de la finca de 22 metres i una profunditat de 13 metres. Inscrita al Registre de la Propietat de Berga al
Volum 382, Llibre 17 de Gironella, Foli 152 i nº de finca 795.
TERCER. Sobre la finca de referència es pretén realitzar la següent parcel·lació:
-       Finca núm. 9: Té una façana de 12.15 metres al Carrer Verdaguer i 10 metres a la part posterior,  i

una profunditat de 13 metres amb una superfície de 144,- m2

Llinda: Al nord amb la finca situada al Carrer Verdaguer, 11, a l’est amb el Carrer Verdaguer, al 

oest amb la finca situada a la carretera de Casserres, 38 i al sud amb Carrer Verdaguer, 7.

- Finca amb el núm.11: Té una façana de de 6 metres al Carrer Verdaguer i una profunditat de 13 

metres, amb una superfície de 78,- m2

Llinda: Al nord amb la finca situada al Carrer  Verdaguer, 13, a l’est amb el Carrer  Verdaguer, al 
oest



Finca situada carretera de Casserres, 42, al sud amb Carrer Verdaguer, 9.

- Finca amb el núm.13: Té una façana de de 6 metres al Carrer Verdaguer i una profunditat de 13 

metres, amb una superfície de 78,- m2

Llinda: Al nord amb la finca situada al Carrer  Verdaguer, 15, a l’est amb el Carrer  Verdaguer, al  
oest

Finca situada carretera de Casserres, 42, al sud amb Carrer  Verdaguer, 
11.

En conclusió a l'exposat, informo que la parcel·lació objecte de l'expedient sí és conforme a la Llei i al 
planejament urbanístic prèviament existent i, per tant, informo favorablement respecte de la concessió 
de la Llicència de Parcel·lació  Urbanística de la finca urbana situada en CARRER 
VERDAGUER,9,11,13.”.

S’ACORDA:

PRIMER. Atorgar la Llicència de Segregació Urbanística,  sobre la finca referenciada, la qual 
té les següents característiques: Una superfície de 300 m2, de forma poligonal, semblant a la 
del cadastre, amb una longitud de façana de 24,15 metres i a la part posterior de la finca de
22 metres i una profunditat de 13 metres. Inscrita al Registre de la Propietat de Berga al
Volum 382, Llibre 17 de Gironella, Foli 152 i nº de finca 795.

SEGON. Aprovar, sobre la finca  de referència, la realització de la següent 
segregació:

- Finca núm. 9: Té una façana de 12.15 metres al Carrer Verdaguer i 10 metres a la part 
posterior, i una profunditat de 13 metres amb una superfície de 144,- m2
Llinda: Al nord amb la finca situada al Carrer Verdaguer, 11, a l’est amb el Carrer Verdaguer, 
al oest amb la finca situada a la carretera de Casserres, 38 i al sud amb Carrer Verdaguer, 
7.

- Finca amb el núm.11: Té una façana de de 6 metres al Carrer Verdaguer i una profunditat 
de
13 metres, amb una superfície de 78,- m2
Llinda: Al nord amb la finca situada al Carrer Verdaguer, 13, a l’est amb el Carrer 
Verdaguer, al oest Finca situada carretera de Casserres, 42, al sud amb Carrer Verdaguer, 
9.

- Finca amb el núm.13: Té una façana de de 6 metres al Carrer Verdaguer i una profunditat 
de 13 metres, amb una superfície de 78,- m2
Llinda: Al nord amb la finca situada al Carrer Verdaguer, 15, a l’est amb el Carrer 
Verdaguer, al oest Finca situada carretera de Casserres, 42, al sud amb Carrer Verdaguer, 
11.

TERCER. Notificar als interessats juntament amb la comunicació dels recursos.

Expedient 930/2019. Llicència urbanística de divisió de la finca ubicada a la Pl. Pi i
Margall, 8, referència cadastral 7244106DG0574S.

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist que, amb data 06/06/2019 11:43, es va presentar per



Interessat Lourdes Calveras Subirana 39287831J 
Representant Ramon Roca Baraldés 39296702Y

sol·licitud de llicència urbanística per a la constitució o modificació d'un règim de propietat 
horitzontal i per a la formalització d'altres operacions jurídiques de la finca situada en



Referència Cadastral 7244106DG0574S 
Localització PLAÇA PI I MARGALL,8

Vist que, de conformitat amb el que es disposa en la Provisió de data 6 / de juny / 2019, va 
ser emès informe de Secretaria referent al procediment a seguir i a la Legislació aplicable en 
el procediment de concessió de llicència urbanística per a la constitució o modificació d'un 
règim de propietat  horitzontal i per a la formalització  d'altres operacions jurídiques,  que 
literalment és com segueix:
“Expedient núm.: 930/2019
Informe de Secretaria
Procediment: Llicències Urbanístiques
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]

INFORME DE SECRETARIA

D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 6 / de juny / 2019 i en compliment de lo 
establecido en l'article 3.3 a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional emeto el següent,

INFORME

PRIMER. Estan subjectes a llicència urbanística prèvia, la constitució o la modificació d'un règim de 
propietat horitzontal, simple o complexa.

Conforme a l'article 30 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret
64/2014, de 13 de maig, estan subjectes a llicència urbanística prèvia la constitució o la modificació d'un 
règim de propietat horitzontal, simple o complexa, sobre un edifici o un conjunt immobiliari i qualsevols
altra operació o negoci jurídic que, directament o indirectament, comporti un increment del nombre
d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte 
dels autoritzats en una llicència urbanística anterior. A aquests efectes, les places d'aparcament i els 
trasters solament s'han de tenir en compte si el planejament urbanístic o les ordenances municipals 
d'edificació regulen el seu nombre o la dimensió.

[El règim jurídic de la propietat horitzontal es regula en l'article 553 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del
Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als Drets Reals].

SEGON. La Legislació aplicable és la següent:

— Els articles 187 i següents del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

— Els articles 4 a 16 i 30 a 32 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per
Decret 64/2014, de 13 de maig.

— L'article 53.1.r) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

— Els articles 71 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

— L'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.

— La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions de Catalunya. 

TERCER. La competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s'ajusten al



que estableix la legislació de règim local. El sentit positiu del silenci administratiu en aquesta matèria 
s'entén sense perjudici del que disposa l'article 5.2 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i en el marc del que estableix la legislació aplicable 
sobre procediment administratiu comú.

[De conformitat amb l'article 5.2 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret  
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, «en cap cas es poden considerar adquirides per silenci administratiu 
facultats urbanístiques que contravinguin a aquesta Llei o al planejament urbanístic».

A més, tingui's en compte que en els supòsits previstos en l'article 11.4 del Text refós de la Llei de Sòl i  
Rehabilitació Urbana aprovat per Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, el venciment d'aquest 
termini  màxim sense notificació  expressa  de la resolució  legitimarà  a l'interessat per entendre 
desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu. Aquest article 11.4 disposa el següent:

«Amb  independència  de  l’establert a  l'apartat  anterior, seran  expressos,  amb  silenci administratiu 
negatiu, els actes que autoritzin:

a. Moviments de terres, anivellaments, parcel·lacions, segregacions o altres actes de divisió de finques 
en qualsevol classe de sòl, quan no formin part d'un projecte de reparcel·lació.

b. Les obres d'edificació, construcció i implantació d'instal·lacions de nova planta.

c. La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.

d.  La tala  de masses arbòries  o de vegetació arbustiva  en terrenys incorporats a  processos de 
transformació urbanística i, en tot cas, quan dita tala es derivi de la legislació de protecció del domini  
públic»].

QUART. L'òrgan competent per atorgar llicències serà l'Alcalde, segons el previst en l'article 53.1.r) del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, i l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.

CINQUÈ. El procediment a seguir és el següent:

A. Presentada la sol·licitud de concessió de llicencia urbanística per a la constitució o modificació d'un 
règim de propietat horitzontal  i per a  la formalització d'altres operacions jurídiques,  i incoat el  
procediment, serà necessari Informe Tècnic i Jurídic dels Serveis Municipals en el qual es farà constar 
si és necessari algun informe o l'autorització d'una altra Administració.

B. En el cas de què es necessiti informe d'una altra Administració hauran de remetre's deu dies abans, 
com a màxim, de la data en què es compleixin els terminis per resoldre l'expedient de la llicència.

[De conformitat amb l'article 32 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística aprovat per 
Decret 64/2014, de 13 de maig, el termini per resoldre sobre l'atorgament de la llicència urbanística per 
a la  constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal i per a la  formalització d'altres 
operacions jurídiques, és d'un mes].

C. Els interessats que puguin resultar afectats per l'atorgament de la llicència podran comparèixer en el  
procediment i formular les al·legacions i presentar els documents que creguin oportuns. Se'ls concedirà 
audiència de les actuacions als interessats que resultin identificats en l'expedient o que ho hagin estat  
pels quals s'han personat, perquè en el termini de deu dies puguin formular al·legacions.

D. Serà preceptiu informe de Secretaria sempre que els informes tècnic i jurídic siguin contradictoris en 
la interpretació de la normativa urbanística aplicable i en els supòsits de falta d'una altra assistència 
lletrada.

E. Emesos els informes, correspon a l'Alcalde resoldre sobre l'atorgament de la llicència, de conformitat  
amb lo establecido en els articles 53.1 r) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local  de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 72.1 del Reglament d'Obres, Activitats i



Serveis de les Entitats Locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

[El  còmput del termini màxim per resoldre expressament es podrà  interrompre una sola vegada 
mitjançant requeriment d'esmena de deficiències o de millora de la sol·licitud formulada].

F.  La llicència haurà  d'atorgar-se  en el  termini màxim  d'un mes  tal com  estableix l'article 32  del
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig.”.

Vist que, en compliment del que es disposa en la Provisió i de conformitat amb l'article 188.3 
del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, s'ha emès informe dels Serveis Tècnics en sentit favorable a la concessió de la 
llicència urbanística per a la constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal i per 
a la formalització d'altres operacions jurídiques, que literalment és com segueix:

“Títol: Informe sobre Llicència urbanística de divisió horitzontal per / per a DIVISIÓ HORITZONTAL 
IMMOBLE PLAÇA PI I MARGALL,8
Naturalesa de l'informe: Definitiu
Autor: JOAN CARLES JABARDO GARCÍA 
Data d'Elaboració: 7 de juny de 2019

INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
En compliment de la Provisió de l'Alcaldia i de conformitat amb l'article 188.3 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, en relació 
amb l'expedient incoat a sol·licitud de LOURDES CALVERAS SUBIRANA, referent a la concessió de
llicència urbanística per a la constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal i per a la
formalització d'altres operacions jurídiques, de la finca situada a PLAÇA PI I MARGALL,8, amb 
referència cadastral 7244106DG0574S, d’aquesta localitat, el Tècnic Municipal que subscriu ha visitat la 
finca objecte de la llicència,  i, de conformitat amb la documentació presentada i en relació amb la 
Normativa urbanística aplicable en el Municipi, emet el següent,

INFORME

PRIMER. Que la documentació tècnica presentada junt amb la sol·licitud compleix  les prescripcions 
previstes en el planejament i amb la resta de Normativa urbanística aplicable. El planejament municipal  
preveu, en relació on s'ubica la finca que es pretén dividir, els requisits següents:
- Immoble situat a Plaça Pi i Margall,8. Qualificat com a SÒL URBÀ. CLAU 3- ZONA EIXAMPLE URBÀ-
ARCTICLE 85 DEL PLA GENERAL.
SEGON. La finca té les característiques següents: la seva superfície és de SOLAR DE 176 M2 metres 
quadrats. Finca amb nº de referencia cadastral 7244106DG0574S.

TERCER. Sobre la finca de referència es pretén realitzar la divisió següent:  

Entitats resultants de la divisió horitzontal

ENTITAT Nº 1

Planta Baixa, té una superfície construïda de 171,75 m2, i consta de:

UnlocalL-1, que dona a les dues façanes principals de l’edifici destinat actualment al comerç de 
superfície construïda de 150,85 m2 i amb una superfície útil de 124,50 m2, i amb un coeficient de 
participació superficial de 30,03 %, i que s’hi accedeix des de la Plaça Pi i Margall per les dues 
façanes i des de la caixa d’escala.

I     la     caixa     d’escala   lateral amb plataforma elevadora que serveix a les tres plantes superiors de 
superfície construïda de 17,20 m2.



ENTITAT Nº 2

Planta Primera, té una superfície construïda de 131,88 m2 i consta de :

Un     habitatge     H-1  , amb tres façanes: les dues principals de l’edifici i la façana posterior que dona 
al pati d’illa amb un terrat que serveix de coberta de la part posterior de la planta baixa, amb una 
superfície construïda de 121,38 m2,  i superfície útil de 104,28 m2,  i amb un coeficient de 
participació superficial de 25,16%.
I     la     caixa     d’escala   lateral amb la plataforma elevadora incorporada amb entrada al rebedor de 
superfície construïda de 10,50 m2.
Disposa d’un terrat a la façana posterior  de  superfície 44,12 m2 i d’un balcó a la façana principal
de superfície 5,01 m2 i d’un balcó que dona a la Plaça Pi i Margall de superfície 4,11 m2.

ENTITAT Nº 3
Planta Segona, té una superfície construïda de 128,56 m2 i consta de :

Un     habitatge     H-  2      , amb tres façanes: les dues principals de l’edifici i la façana posterior que dona 
al pati d’illa amb una terrassa coberta amb obertures mòbils, amb una superfície construïda de
118,06 m2, i superfície útil de 102,76 m2, i amb un coeficient de participació superficial de 24,80 
m2.
I     la     caixa     d’escala   lateral amb la plataforma elevadora incorporada amb entrada al rebedor de 
superfície construïda de 10,50 m2.
Disposa d’un balcó a la façana principal de superfície 5,01 m2 i d’un balcó que dona a la Plaça Pi i
Margall de superfície 3,43 m2.

ENTITAT Nº 4

Planta Tercera, té una superfície construïda de 104,81 m2 i consta de :

Un     habitatge     H-3  , amb tres façanes: les dues principals de l’edifici ( la que dona al carrer no té 
obertures) i la façana posterior que dona al pati d’illa amb una terrassa descoberta, amb una 
superfície construïda de 94,10 m2, i superfície útil de 80,30 m2, i amb un coeficient de participació 
superficial de 19,38 m2.
Un     traster     L-  2      , situat a la planta baixa, al costat de les voltes d’escala i que s’hi accedeix des de la 
mateixa caixa d’escala de superfície construïda de 3,70 m2 i de superfície útil de 2,60 m2 i amb 
un coeficient de participació superficial de 0,63%.

Coeficient participación total 20,01%.
I     la     caixa     d’escala   lateral amb la plataforma elevadora incorporada amb entrada al rebedor de 
superfície construïda de 10,70 m2.
Disposa d’una terrassa de superfície 24,52 m2 que serveix de coberta d’una part de l’habitatge de
la Planta Segona.

Per concloure, informo que la divisió objecte de l'expedient sí és conforme a la Llei i al planejament 
urbanístic prèviament existent i, per tant, informo favorablement  respecte de la concessió de la llicència 
urbanística per a la constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal i per a la formalització 
d'altres operacions jurídiques, de la finca situada a  PLAÇA PI I MARGALL,8, amb referència cadastral
7244106DG0574S.”.

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir la llicència urbanística de divisió horitzontal a

Interessat Lourdes Calveras Subirana 39287831J 
Representant Ramon Roca Baraldés 39296702Y



sobre la finca referenciada, la qual té les següents característiques: la seva superfície de 
solar és de 176 m² . Finca amb nº de referència cadastral 7244106DG0574S.

SEGON. Aprovar, sobre la finca de referència, la realització de la següent 

divisió: Entitats resultants de la divisió horitzontal

ENTITAT Nº 1

Planta Baixa, té una superfície construïda de 171,75 m2, i consta de:

U      n    l      o  c  a  l         L      -  1      , que dona a les dues façanes principals de l’edifici destinat  actualment al 
comerç de superfície construïda de 150,85 m2 i amb una superfície útil de 124,50 m2, i 
amb un coeficient de participació superficial de 30,03 %, i que s’hi accedeix des de la 
Plaça Pi i Margall per les dues façanes i des de la caixa d’escala.

I   l      a  c  a      ixa         d      ’  e  s      c  a      la   lateral amb plataforma elevadora que serveix a les tres plantes 
superiors de superfície construïda de 17,20 m2.

ENTITAT Nº 2

Planta Primera, té una superfície construïda de 131,88 m2 i consta de :

U      n   h      a  b      it  a      t  g      e         H  -  1      , amb tres façanes: les dues principals de l’edifici i la façana posterior 
que dona al pati d’illa amb un terrat que serveix de coberta de la part posterior de la 
planta baixa, amb una superfície construïda de 121,38 m2, i superfície útil de 104,28 m2, 
i amb un coeficient de participació superficial de 25,16%.
I         la         c  a      ixa         d      ’  e  s      c  a  l      a   lateral amb la plataforma  elevadora incorporada amb entrada al 
rebedor de superfície construïda de 10,50 m2.
Disposa d’un terrat a la façana posterior  de  superfície 44,12 m2 i d’un balcó a la façana 
principal de superfície 5,01 m2 i d’un balcó que dona a la Plaça Pi i Margall de superfície
4,11 m2.

ENTITAT Nº 3
Planta Segona, té una superfície construïda de 128,56 m2 i consta de :

U      n   h      a  b      it  a      t  g      e         H  -  2      , amb tres façanes: les dues principals de l’edifici i la façana posterior 
que dona al pati d’illa amb una terrassa  coberta  amb obertures mòbils,  amb una 
superfície construïda de 118,06 m2, i superfície útil de 102,76 m2, i amb un coeficient de 
participació superficial de 24,80 m2.
I         la         c  a      ixa         d      ’  e  s      c  a  l      a   lateral amb la plataforma  elevadora incorporada amb entrada al 
rebedor de superfície construïda de 10,50 m2.
Disposa d’un balcó a la façana principal de superfície 5,01 m2 i d’un balcó que dona a la
Plaça Pi i Margall de superfície 3,43 m2.

ENTITAT Nº 4

Planta Tercera, té una superfície construïda de 104,81 m2 i consta de :

U      n   h  a      b  i      t  a      t  g      e   H      -3  , amb tres façanes: les dues principals de l’edifici ( la que dona al carrer 
no té obertures) i la façana posterior que dona al pati d’illa amb una terrassa descoberta, 
amb una superfície construïda de 94,10 m2, i superfície útil de 80,30 m2, i amb un



coeficient de participació superficial de 19,38 m2.
U      n         t  r      a  s      t  e  r         L      -  2      , situat a la planta baixa, al costat de les voltes d’escala i que s’hi accedeix 
des de la mateixa caixa d’escala de superfície construïda de 3,70 m2 i de superfície útil 
de 2,60 m2 i amb un coeficient de participació superficial de 0,63%.

Coeficient participación total 20,01%.
I   l      a  c  a      ixa         d      ’  e  s      c  a      la   lateral amb la plataforma elevadora incorporada amb entrada al 
rebedor de superfície construïda de 10,70 m2.
Disposa d’una terrassa de superfície  24,52 m2 que serveix de coberta d’una part de 
l’habitatge de la Planta Segona.

TERCER. Notificar la present resolució al titular i als interessats, amb indicació dels recursos 
pertinents.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Gironella
	2019-06-14T15:01:25+0200
	Gironella
	CPISR-1 C MONTSERRAT MORERA CAMPRUBI
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Gironella
	2019-06-15T10:07:13+0200
	Gironella
	DAVID FONT SIMON - DNI 39362101Q (SIG)
	Ho accepto




