1

ACTA JUNTA DE GOVERN DE 12 DE GENER DE 2015
A Gironella, quan són les 21:00 hores, prèvia convocatòria a l’efecte i per tal de
celebrar sessió ordinària de la Junta de Govern, es reuneixen a la Casa
Consistorial sota la presidència del Sr. Alcalde, David Font Simon, amb
l’assistència de la secretària de la corporació, Montserrat Morera Camprubí, els
regidors membres de la Junta de Govern:
Sílvia Corbera Torrentbó
M. Àngels Sallés Perarnau
Martí Santamaria Masforroll
Sílvia Giner Joaquin
tractant-se seguidament el següent ordre del dia:

01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 22 de desembre de
2014 és aprovada per unanimitat.

02.- LLICÈNCIA D’OBRES PER REFORMA, AMPLIACIÓ I REHABILITACIÓ –
(exp. 82/2014).
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 82/2014, en
el qual sol·licita llicència per reforma, ampliació i rehabilitació de les façanes de
l'edifici.
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal.
S’ACORDA:
1r.- Concedir llicència d’obres per reforma, ampliació i rehabilitació de les
façanes de l'edifici.
2n.- Aprovar:
a) L’Impost de Construccions:................................................... 3.329,65 €
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques:..................................
420,47 €
c) Bonificació 50% Imp.const. entitats sense ànim de lucre ... – 1.664,83 €
TOTAL ............................................ 2.085,29 €

Aquesta quantitat s’haurà d’ingressar al compte de l’Ajuntament, en qualsevol
oficina de les entitats bancàries del municipi, o bé a les oficines municipals.
Un cop efectuat l’ingrés s’haurà de passar per les dependències municipals a
recollir la llicència d’obres juntament amb el resguard de l’ingrés.
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3r.- El termini per fer efectiu l’import de la llicència és d’un mes a partir de
l’endemà de rebre la notificació d’aquest acord. Si en aquest termini no s’ha fet
efectiu el pagament el rebut serà tramitat per via executiva.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

03.- LLICÈNCIA D’OBRES PER ARREGLAR CUINA I BANY – (exp. 83/2014)
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 83/2014, en
el qual sol·licita llicència per arreglar cuina i bany.
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal.
S’ACORDA:
1r.- Concedir llicència d’obres per arreglar cuina i bany.
2n.- Aprovar:
a) L’Impost de Construccions:......................................... 69,59 €
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques:........................ 20,00 €
TOTAL ................................. 89,59 €
Aquesta quantitat s’haurà d’ingressar al compte de l’Ajuntament, en qualsevol
oficina de les entitats bancàries del municipi, o bé a les oficines municipals.
Un cop efectuat l’ingrés s’haurà de passar per les dependències municipals a
recollir la llicència d’obres juntament amb el resguard de l’ingrés.
3r.- El termini per fer efectiu l’import de la llicència és d’un mes a partir de
l’endemà de rebre la notificació d’aquest acord. Si en aquest termini no s’ha fet
efectiu el pagament el rebut serà tramitat per via executiva.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

04.- LLICÈNCIA D’OBRES PER ARREGLAR EL LAVABO – (exp. 84/2014).
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 84/2014, en
el qual sol·licita llicència per arreglar el lavabo.
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal.
S’ACORDA:
1r.- Concedir llicència d’obres per Arreglar el lavabo.
2n.- Aprovar:
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a) L’Impost de Construccions:......................................... 45,00 €
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques:........................ 20,00 €
TOTAL ................................. 65,00 €
Aquesta quantitat s’haurà d’ingressar al compte de l’Ajuntament, en qualsevol
oficina de les entitats bancàries del municipi, o bé a les oficines municipals.
Un cop efectuat l’ingrés s’haurà de passar per les dependències municipals a
recollir la llicència d’obres juntament amb el resguard de l’ingrés.
3r.- El termini per fer efectiu l’import de la llicència és d’un mes a partir de
l’endemà de rebre la notificació d’aquest acord. Si en aquest termini no s’ha fet
efectiu el pagament el rebut serà tramitat per via executiva.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

05.- APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I
L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ PER PORTAR A
TERME LES ACTUACIONS DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DEL BERGUEDÀ DE
L’1 DE GENER DE 2015 A 31 DE DESEMBRE DE 2015.
Vist el conveni entre l’Ajuntament de Gironella i l’Agència de Desenvolupament
del Berguedà, per portar a terme les actuacions del servei d’ocupació del
Berguedà, pel període de l’1 de gener de 2015 a 31 de desembre de 2015.
S’ACORDA:
.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Gironella i l’Agència de
Desenvolupament del Berguedà, per portar a terme les actuacions del Servei
d’Ocupació del Berguedà, pel període de l’1 de gener de 2015 a 31 de
desembre de 2015.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

06.- APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I
HERMES COMUNICACIONS, S.A. PER GAUDIR DELS AVANTATGES QUE
DÓNA EL PROJECTE DE COMUNICACIÓ MULTIMÈDIA “LES CIUTATS SÓN
CAPITALS” DEL 15 DE GENER DE 2015 AL 14 DE GENER DE 2016.
Vist el conveni entre l’Ajuntament de Gironella i Hermes Comunicacions, S.A.,
per gaudir dels avantatges que dóna el projecte de comunicació multimèdia “les
Ciutats són Capitals”, pel període del 15 de gener de 2015 al 14 de gener de
2016.
S’ACORDA:
.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Gironella i Hermes Comunicacions,
S.A., per gaudir dels avantatges que dóna el projecte de comunicació

4
multimèdia “les Ciutats són Capitals”, pel període del 15 de gener de 2015 al 14
de gener de 2015.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

07.- SOL.LICITUD LOCAL DEL BLAT ELS DIES 9 I 10 DE MAIG DE 2015 A
NOM DE L’UNIÓ OCELLAIRE GIRONELLA.
Vista la instància presentada en representació de l’Unió Ocellaire Gironella en
data 9 de gener de 2015, registre d’entrades nº 24/2015, sol.licitant:
Local del Blat.
Dies: 9 i 10 de maig de 2015.
Horari: De les 16:00 del dia 9 a les 14:00 h. del dia 10 de maig.
Activitat: Certamen Ocellaire Comarcal.
Material: 100 cadires i 2 carros de taules.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del local municipal “Local del Blat”, sense supervisió
municipal directa, els dies 9 i 10 de maig de 2015, de les 16:00 del dia 9 a les
14:00 h. del dia 10 de maig, per a la realització de l’activitat del Certamen
Ocellaire Comarcal.
2n.- 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.
3r.- Condicionar aquesta autorització a l’ús del local per actes de campanya
electoral.
4t.- Concedir l’ús del material següent:
- 100 Cadires.
- 2 Carros de taules.
5è.- 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.
6è.- 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.
7è.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la
finalització de les activitats vinculades a l’ús autoritzat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
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08.- CANVI QUOTA TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS DE 2014
– (registre d’entrades 2047/2014)
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella amb
número de registre d’entrades 2047/2014, en la qual sol.licita que s’apliqui la
taxa de 55 € anuals, en comptes de 110 euros, per la gestió de residus
domèstics de 2014, ja que durant tot l’any 2014 no hi ha hagut instal.lat el
comptador d’aigua.
Atesa la documentació ajunta segons la qual queda constància del que s’ha
exposat anteriorment.
Atès que el titular ha fet efectiva la 1a. Fracció de la taxa per gestió de residus
domèstics de 2014.
S’ACORDA:
1r.- Canviar la taxa per gestió de residus domèstics de 2014, de 110 euros per
la de 55 euros anuals, segons les dades que consten a l’expedient.
2n.- Comunicar a l’ORGT que retornin l’import de la 1a. Fracció de la taxa per
gestió de residus domèstics de 2014 al sol·licitant.
3r.- Comunicar els presents acords a l’interessat i a l’ORGT, pels seus
coneixements i efectes.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

09.- CANVI QUOTA TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS DE 2014
– (registre entrades 1504/2014)
Atesa la sol.licitud presentada a les Oficines Municipals de Gironella amb
número de registre d’entrades 1504/2014, en la qual sol.licita que s’apliqui la
taxa de 55 € anuals, en comptes de 110 euros, per la gestió de residus
domèstics de 2014, ja que durant tot l’any 2014 no hi ha hagut instal.lat el
comptador d’aigua.
Atesa la documentació ajunta segons la qual queda constància del que s’ha
exposat anteriorment.
Atès que el titular ha fet efectiva la taxa per gestió de residus domèstics de
2014.
S’ACORDA:
1r.- Canviar la taxa per gestió de residus domèstics de 2014, de 110 euros per
la de 55 euros anuals, segons les dades que consten a l’expedient.
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2n.- Comunicar a l’ORGT que retornin l’import corresponent a la taxa per gestió
de residus domèstics de 2014 del sol·licitant.
3r.- Comunicar els presents acords a la interessada i a l’ORGT, pels seus
coneixements i efectes.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

10.- INFORME DE L’EBAS PER A LA SOL·LICITUD D’UNA TARJA
D’APARCAMENT.
L’EBAS informa que s’ha presentat a aquest Ajuntament una sol·licitud de tarja
d’aparcament reservat per a persones amb discapacitat (Exp. 2010/39),
acompanyada de tota la documentació requerida.
S’ACORDA:
1r.- Que el sol·licitant (Exp. 2010/39), compleix tots els requisits que estableix
la normativa vigent per a poder obtenir i utilitzar dita tarja.
2n.- Aprovar i autoritzar l’esmentada expedició de la tarja d’aparcament
reservat per a persones amb discapacitat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

11.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

12.- TORN OBERT DE PARAULES.

No hi ha més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió a les
21:20 hores, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.

La Secretària,

Montserrat Morera i Camprubí

Vist i plau,
L’Alcalde,

David Font i Simon

