
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PL/2019/3 PLE

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 4 / de març / 2019

Durada Des de les 21:00 fins a les 21:13 hores

Lloc SALA DE PLENS

Presidida per DAVID FONT SIMON

Secretari MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

77745335E ALBERT XOY SERRA SÍ

39362101Q DAVID FONT SIMON SÍ

39388643Q DAVID SABORIDO GONZÁLEZ SÍ

77748393K JOANA PONS SOTO SÍ

77261296H JOSEP Mª CASTELLÀ ANTICH SÍ

39381475R LLUÍS VALL CARRILLO SÍ

77742865J MARC ROJAS SAÑA 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
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A) PART RESOLUTIVA

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

L'acta de la sessió anteior és aprovada pr UNANIMITAT.

 

Expedient 336/2019. Aprovació inicial del conveni de col.laboració entre el Servei 
Català de Trànsit i l'Ajuntament de Gironella.

Favorable Tipus de votació: Nominal
A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0

 A favor ALBERT XOY SERRA
DAVID FONT SIMON
DAVID SABORIDO GONZÁLEZ
JOANA PONS SOTO
JOSEP Mª CASTELLÀ ANTICH
LLUÍS VALL CARRILLO
MARC ROJAS SAÑA
Mª ÀNGELS SALLÉS PERARNAU
ROGER BALLÚS NÚÑEZ
SÍLVIA CORBERA TORRENTBÓ
TERESA TERRICABRES POUS

En contra ---

Abstencions ---

Absents ---

 
 
 
Considerant que, va ser negociat el text inicial del Conveni de establir el marc de col·laboració 
entre  el  Servei  Català  de  Trànsit  i  l’Ajuntament  de  Gironella  en  el  desenvolupament  de 
determinades accions  en matèria  de trànsit  i  seguretat  viària  per  part  del  Ajuntament  de 
Gironella i Servei Català de Trànsit.
 
Considerant  que,  es va emetre per  secretaria informa sobre la legislació i  procediment a 
seguir.
 
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria, es proposa al Ple 
l'adopció del següent
 

ACORD
 
PRIMER. Aprovar inicialment el Conveni de establir el marc de col·laboració entre el Servei 
Català de Trànsit i l’Ajuntament de Gironella en el desenvolupament de determinades accions 
en matèria  de trànsit  i  seguretat  viària  subscrit  entre el  Ajuntament  de Gironella  i  Servei 
Català de Trànsit.
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SEGON.  Sotmetre  a  informació  pública  l'aprovació  inicial  del  Conveni  mitjançant  anunci  
publicat  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya i  en  el  tauler  d'edictes  de 
l'Ajuntament, per un termini de 20 dies a l'efecte de que es produeixin les al·legacions que 
s'estimin pertinents.
 
Així mateix estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'est Ajuntament de 
Gironella [http://gironella.eadministracio.cat].
 
Si no es presenten al·legacions el conveni s’entendrà aprovat definitivament
 
Explica el Sr. Josep Mª Castellà que és un conveni que ja s’havia signat anys enrere i ara és 
per posar-lo al dia; és la col·laboració permanent que ja hi ha entre el Servei Català de Trànsit 
i els Agents Locals. Si tinguéssim una plantilla més complerta es podrien fer moltes 
actuacions com es fan en pobles més grans, juntament amb el Servei Català de Trànsit, com 
són controls d’alcoholèmia, controls de velocitat... tot el què diu el codi de circulació. Estem 
una mica limitats, però ens han exigit que aprovem aquest conveni per Ple per tal que 
puguem fer aquestes actuacions conjuntament.
 
Diu el Sr. Albert Xoy, que respecte al conveni han vist que hi ha 7 annexos, i a la 
documentació només hem rebut l’annex 1, potser ha sigut un error, però volíem remarcar 
això. Aquest conveni està molt bé, tot el que sigui millorar en seguretat vial, però com heu 
comentat, cada vegada els agents tenen més competències i cada cop són menys, per tant, 
creiem que seria bastant necessari ampliar la plantilla dels municipals. A l’annex 1 diu que 
l’Ajuntament es compromet a crear un grup de seguiment amb participació de representants 
polítics. Volíem demanar si sabem qui seran aquests representants, i si l’Ajuntament ha de 
ser molt transparent, tot i que la major part de competències estan traspassades a la Junta de 
Govern Local, seria bo que hi hagués representació dels 2 partits per tal de poder fer una 
valoració més àmplia.
 
Respon el Sr. Josep Mª Castellà que hi està d’acord perquè creu que la plantilla s’hauria 
d’ampliar, ja fa anys que n’estem parlant, i segurament aquest any ho tirarem endavant, i 
també seria bo que tots els partits polítics formessin part de la Junta que es creés.
 
 
Explica el Sr. David Font que en el pressupost de 2019 que es va aprovar, ja contempla una 
nova plaça en la plantilla dels vigilants municipals, i tant bon punt tinguem tota la convocatòria 
a punt es traurà el concurs-oposició perquè aquesta plaça pugui ser coberta, i ja s’està 
treballant amb les bases al respecte. Pel que fa a la participació de tots els grups, cap 
problema, i a partir de les eleccions municipals, del que sorgeixi, que tots tinguin 
representació.

 

Expedient 1695/2018. Aprovació provisional Modificació puntual del PGOU de Gironella 
als articles 89 i 90 de les normes urbanístiques sobre les condicions d'ús a les zones 
industrials.

Favorable Tipus de votació: Nominal
A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0

 A favor ALBERT XOY SERRA
DAVID FONT SIMON
DAVID SABORIDO GONZÁLEZ
JOANA PONS SOTO
JOSEP Mª CASTELLÀ ANTICH
LLUÍS VALL CARRILLO

Ajuntament de Gironella

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



 

MARC ROJAS SAÑA
Mª ÀNGELS SALLÉS PERARNAU
ROGER BALLÚS NÚÑEZ
SÍLVIA CORBERA TORRENTBÓ
TERESA TERRICABRES POUS

En contra ---

Abstencions ---

Absents ---

 
 
 
Considerant que el Ple de l’Ajuntament en data 07/01/2019 va aprovar inicialment el projecte 
de Modificació de Normes de Planejament Urbanístic de Gironella, que va ser sotmesa a 
informació pública durant el termini d'un mes mitjançant anunci en 
 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 23/01/2019 23012019
Un altre (DIARI EL PUNT AVUI) 16/01/2019  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 24/01/2019 7795
Un altre (E-TAULER) 23/01/2019 20190123

 
així mateix, es va donar tràmit d'audiència als Ajuntaments l'àmbit territorial dels quals limita 
amb l'àmbit  de modificació,   NO havent-se formulat  CAP al·legacions segons certificat  de 
Secretaria de data 28/02/2019
 
Considerant que, es va informar pels Serveis Tècnics sobre el tràmit d’informació pública.
 
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'informe de Secretaria de data 02/01/2019 
es proposa al Ple l'adopció del següent
 

ACORD
 
PRIMER. Aprovar provisionalment la Modificació de Normes de Planejament urbanístic de 
Gironella : MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO DE GIRONELLA ALS ARTICLES 89 I 90 DE 
LES NORMES URBANÍSTIQUES CONDICIONS D’ÚS DE LES ZONES INDUSTRIALS
 
SEGON. Remetre  la  Modificació  de  Normes  de  Planejament  Urbanístic  en  unió  de  tot 
l'expedient  a  la  comissió  territorial  d'urbanisme  competent  perquè  procedeixi  a  la  seva 
aprovació definitiva.
 
Explica el Sr. David Font, que aquest punt ja va passar fa 2 mesos i va ser aprovat per 
unanimitat, en el qual garantíem una major capacitat del tipus d’usos que podien tenir els 
diferents polígons industrials del municipi, especialment el que feia referència a les colònies 
industrials, atenent-nos també al Pla Director Urbanístic de les Colònies del Llobregat, que ja 
ens recomanava modificar la normativa pròpia per poder garantir aquests nous usos; es va 
fer l’aprovació inicial, no s’ha produït cap tipus d’al.legació, i el que pertoca ara és fer 
l’aprovació provisional i enviar-ho als Serveis Territorials del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Catalunya Central, per tal de que sigui aprovat per la Comissió 
d’Urbanisme.
 
 
Diu el Sr. Marc Rojas, que tot el que sigui potenciar el futur aprofitament d’aquests edificis 
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dels polígons, evidentment hi estem a favor.

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

Donar compte dels Decrets d'Alcaldia.

Es dóna compte dels Decrets d'Alcaldia del número 24/2019 fins el número 50/2019.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

Diu el Sr. Albert Xoy que han rebut queixa i alguna foto-denúncia dels gronxadors de la Font 
de l’Ermita i de la Font del Paco, per manca de manteniment, de neteja..... Per tant tornem a 
manifestar la necessitat de tenir més personal i la necessitat de garantir un bon manteniment 
de totes les instal.lacions públiques. Entenem que mentrestant es facin les obres de 
remodelació de la Plaça de l’Estació, doncs potser es pot fer alguna actuació perquè els nens 
i nenes puguin jugar a tots els parcs.
 
Respon el Sr. David Font, que a tot el municipi tenim 13 parcs, que com ja es preveia en el 
pressupost que vàrem aprovar, es preveia la renovació de tots ells. Ja hem iniciat l’expedient 
de contractació, la setmana vinent quedarà aprovat; el projecte ja es va validar la setmana 
passada; l’actuació implica una inversió de gairebé 107.500 €, IVA inclòs, i que preveu la 
renovació dels propis elements de jocs infantils i tot el tema de seguretat, vinculat en el àrees 
de caiguda dels propis jocs infantils. Amb tots els terminis que pertoca de licitació, es calcula 
que a mitjans/finals del mes d’abril, es pugui procedir a la renovació de tots ells. Durant 
aquests últims 2 anys ja s’ha anat actuant canviant determinats elements d’alguns parcs.
 
Diu el Sr. Albert  Xoy, que en el cas dels gronxadors de la Font de l’Ermita, només estan 
bruts. Tampoc podem condicionar el nostre vot favorable als pressupostos només amb la 
millora dels parcs, hi ha moltes altres coses per les quals no vàrem estar d’acord amb els 
pressupostos.
 
Explica la Sra. Sílvia Corbera que els parcs no es renoven perquè siguin més bonics, ni 
perquè ens vingui de gust. Actualment cap dels parcs compleix la normativa vigent, per tant 
qualsevol nen que es faci mal és culpa de l’Ajuntament, de tots els que manem. 
En el cas dels tobogans, tots tenen un moviment lateral i els nens podrien caure. En el cas 
del tobogan de la Font de l’Ermita, està contemplat que amb el nou parc no estigui a sota un 
arbre, ja que això fa que amb els excrements dels ocells s’embruti, i per tant es desplaçarà.
 
Comenta el Sr. David Font, que no us prengueu malament el tema del pressupost, però que 
personalment li  sobta  que les dues propostes que heu fet  avui,  són dues propostes que 
realment estaven incorporades en el  pressupost  del  2019, tant  l’increment  de plantilla de 
diferents serveis municipals, com la de la millora dels parcs infantils. Segurament compartim 
preocupacions i el que fem nosaltres és prioritzar-les i executar-les.

 

 

 

Ajuntament de Gironella

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



 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de Gironella

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


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Gironella
	2019-05-07T10:46:25+0200
	Gironella
	CPISR-1 C MONTSERRAT MORERA CAMPRUBI
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Gironella
	2019-05-07T22:50:38+0200
	Gironella
	DAVID FONT SIMON - DNI 39362101Q (SIG)
	Ho accepto




