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ACTA JUNTA DE GOVERN DE 9 DE FEBRER 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 3 de febrer de 2015 és
aprovada per unanimitat.

02.- LLICÈNCIA D’OBRES PER CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR
AÏLLAT, EXPEDIENT 58/2014.
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 58/2014, en
el qual sol·licita llicència per construir habitatge unifamiliar aïllat.
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal.
S’ACORDA:
1r.- Concedir llicència d’obres per construir habitatge unifamiliar aïllat.
2n.- Aprovar:
a) L’Impost de Construccions:......................................... 6.563,72 €
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques:........................
828,87 €
TOTAL ................................. 7.392,59 €
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.
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S’APROVA PER UNANIMITAT.

03.- APROVACIÓ INICIAL MEMÒRIA VALORADA PAVIMENTACIÓ,
REPARACIÓ AGLOMERAT I REPINTAT SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE
VARIS CARRERS DEL MUNICIPI.
Vista la memòria valorada de la pavimentació, reparació aglomerat i repintat
senyalització horitzontal de varis carrers del municipi (C/. Pont de les Eres, Cta.
Bassacs, Cta. Vic, C/. Pas de la Muralla i Av. Catalunya), redactada pels
Serveis Tècnics Municipals.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar inicialment la memòria valorada de la pavimentació, reparació
aglomerat i repintat senyalització horitzontal de varis carrers del municipi (C/.
Pont de les Eres, Cta. Bassacs, Cta. Vic, C/. Pas de la Muralla i Av. Catalunya),
redactada pels Serveis Tècnics Municipals, per un import d’execució per
contracte de 44.498,12 €, un IVA de 9.344,60 €, el que fa un total de
53.842,72€.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

04.- SOL.LICITUD PL. DE L’ESTACIÓ I LOCAL DEL BLAT (EN CAS DE MAL
TEMPS) EL DIA 7 DE MARÇ DE 2015 A NOM DE L’ASSOCIACIÓ DE
BOMBERS VOLUNTARIS DE GIRONELLA.
Vista la instància presentada per l’Associació de Bombers Voluntaris de
Gironella en data 2 de febrer de 2015, registre d’entrades nº 155/2015,
sol.licitant:
Pl. de l’Estació i Local del Blat (en cas de mal temps).
Dia: 7 de març de 2015.
Horari: De les 16:00 a les 19:00 h.
Activitat: Festa Sant Joan de Déu, patró dels bombers.
Atès que ja ha estat concedida la utilització del Local del Blat pel dia 7 de març
de 2015 a una altra associació.
S’ACORDA:
1r.- Denegar l’ús del Local del Blat pel dia 7 de març de 2015, per la realització
de l’activitat festa Sant Joan de Déu, patró dels bombers.
2n.- Autoritzar l’ús de la Pl. de l’Estació, sense supervisió municipal directa, el
dia 7 de març de 2015, de les 16:00 a les 19:00 h., per a la realització de
l’activitat de la festa Sant Joan de Déu, patró dels bombers.
3r.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la
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realització de l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat
anterior.
4t.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar la Pl. de l’Estació, només per a la realització
de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
5è.- 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.
6è.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la
finalització de l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

05.- SOL.LICITUD ESCENARI DE DIMENSIONS GRANS I CADIRES PEL DIA
13 DE JUNY DE 2015 A NOM DE L’ESCOLA DE GIRONELLA.
Vista la instància presentada per l’Escola de Gironella en data 6 de febrer de
2015, registre d’entrades nº 204/2015, sol.licitant:
Material: Escenari de dimensions grans i les cadires que siguin
possibles.
Dia: 13 de juny de 2015.
Lloc: Pati de l’escola.
Activitat: Festa de fi de curs.
S’ACORDA:
1r.- Concedir l’ús del material següent:
Escenari de dimensions grans i les cadires que siguin possibles, pel dia 13 de
juny de 2015.
2n.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el material esmentat, només per a la
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
3r.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la
finalització de l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

06.- SOL.LICITUD LOCAL DEL BLAT EL DIA 13 DE JUNY DE 2015 (EN CAS
DE MAL TEMPS) A NOM DE L’ESCOLA DE GIRONELLA.
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Vista la instància presentada per l’Escola de Gironella en data 06 de febrer de
2015, registre d’entrades nº 206/2015, sol.licitant:
Local del Blat.
Dia: 13 de juny de 2015 (en cas de mal temps).
Horari: Tot el dia.
Activitat: Festa de fi de curs.
Atès que ja ha estat concedida la utilització del Local del Blat pel dia 13 de juny
de 2015 a una altre associació.
S’ACORDA:
1r.- Denegar l’ús del Local del Blat a l’Escola de Gironella, pel dia 13 de juny de
2015, per la realització de l’activitat festa de fi de curs.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

07.- SOL.LICITUD ESCENARI I 250 CADIRES PEL DIA 23 D’ABRIL DE 2015
A NOM DE L’ESCOLA DE GIRONELLA.
Vista la instància presentada per l’Escola de Gironella en data 6 de febrer de
2015, registre d’entrades nº 207/2015, sol.licitant:
Material: Escenari i 250 cadires.
Dia: 23 d’abril de 2015.
Lloc: Pati de l’escola.
Activitat: Festa de Sant Jordi.
S’ACORDA:
1r.- Concedir l’ús del material següent:
Escenari i 250 cadires, pel dia 23 d’abril de 2015.
2n.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el material esmentat, només per a la
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
3r.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la
finalització de l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

08.- SOL.LICITUD SALES DE LA LLAR D’AVIS EL DIA 2 DE JUNY DE 2015 A
NOM DE FEDAC GIRONELLA.
Vista la instància presentada per FEDAC Gironella en data 6 de febrer de 2015,
registre d’entrades nº 203/2015, sol.licitant:
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Sales de la Llar d’Avis.
Dia: 2 de juny de 2015.
Horari: De les 09:00 a les 14:00 h.
Activitat: Realització exàmens Cambridge alumnes del centre.
Material: Cadires, taules plegables, pantalla i projector.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del local municipal Sales de la Llar d’Avis, sense supervisió
municipal directa, el dia 2 de juny de 2015, de les 09:00 a les 14:00 h., per a la
realització de l’activitat exàmens Cambridge alumnes del centre.
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.- Concedir l’ús del material següent:
-

Cadires, taules plegables, pantalla i projector.

4t.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el Local Sales de la Llar d’Avis, només per a
la realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
5è.- 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.
6è.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la
finalització de l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

09.- SOL.LICITUD CARPES PEL DIA 28 DE FEBRER DE 2015 A NOM DE
FEDAC GIRONELLA.
Vista la instància presentada per FEDAC de Gironella en data 6 de febrer de
2015, registre d’entrades nº 202/2015, sol.licitant:
Material: Carpes.
Dia: 28 de febrer de 2015.
Lloc: Pati de l’escola.
Activitat: Jornada de portes obertes.
S’ACORDA:
1r.- Concedir l’ús del material següent:
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Carpes, pel dia 28 de febrer de 2015.
2n.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el material esmentat, només per a la
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
3r.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la
finalització de l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

10.- APROVACIÓ DESPESA
MUNICIPALS ANY 2015.

MANTENIMENT

EQUIPS

INFORMÀTICS

Atès que cada any es convenia amb l’empresa INFORBER un pack d’hores de
manteniment dels equips informàtics municipals, essent el tipus de contracte
PREFERENCIAL/HARDWARE.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar el pack de 100 hores anuals per l’any 2015
PREFERENCIAL/HARDWARE amb l’empresa INFORBER per un import de
4.852,10 €.
2n.- Autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

11.- ACCEPTACIÓ AJUTS PROGRAMES LÍNIA DE SUPORT A L’OCUPACIÓ
LOCAL I LÍNIA DE SUPORT REACTIVACIÓ ECONÒMICA LOCAL.
Atès que la Diputació de Barcelona ha concedit a l’Ajuntament de Gironella els
següents ajuts:
-

Línia suport ocupació local:
o Any 2014: 50.843,20 €.
o Any 2015: 6.355,40 €.
Total ........ 57.198,60 €.

-

Línia suport reactivació econòmica local:
o Any 2015: 38.132,40 €.

S’ACORDA:
1r.- Acceptar els esmentats ajuts.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
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12.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIO AL SUPORT ECONOMIC PEL
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA
FAMILIA (EXP. 2013/392) DEL MUNICIPI DE GIRONELLA.
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic pel
pagament del subministrament d’aigua del (3r. Trimestre de 2014), del domicili
habitual d’una família (Exp. 2013/392) del Municipi de Gironella, demanant que
l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la despesa esmentada per un import de
25,37 Euros, després d’aplicar el protocol de valoració de necessitats
econòmiques per part dels Serveis Socials Municipals.
S’ACORDA:
Primer.- Concedir un ajut econòmic per un import de 25,37 Euros.
Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

13.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIO AL SUPORT ECONOMIC PEL
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA
FAMILIA (EXP. 2013/41) DEL MUNICIPI DE GIRONELLA.
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic pel
pagament del subministrament d’aigua del (4t. Trimestre de 2014), del domicili
habitual d’una família (Exp. 2013/41) del Municipi de Gironella, demanant que
l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la despesa esmentada per un import de
17,77 Euros, després d’aplicar el protocol de valoració de necessitats
econòmiques per part dels Serveis Socials Municipals.
S’ACORDA:
Primer.- Concedir un ajut econòmic per un import de 17,77 Euros.
Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

14.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE
SELECCIÓ PER COBRIR ELS LLOCS DE TREBALL DEL PLA D’OCUPACIÓ
MUNICIPAL 2015 DE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA, FINANÇAT PER LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Atès que la Diputació de Barcelona mitjançant la “Línia de Suport a l’Ocupació
Local” ha concedit a l’Ajuntament de Gironella una subvenció pel suport al
finançament dels plans locals d’ocupació, pels següents imports:
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-

Any 2014: 50.843,20 €.
Any 2015: 6.355,40 €.

Vistes les bases reguladores del procés de selecció per cobrir els llocs de
treball del Pla d’Ocupació municipal 2015, finançat per la Diputació de
Barcelona.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar la convocatòria i les corresponents bases del procés de selecció
per cobrir els llocs de treball del Pla d’Ocupació municipal 2015, finançat per la
Diputació de Barcelona.
2n.- Publicar aquestes bases al tauler electrònic d’anuncis de la pàgina web de
l’Ajuntament de Gironella.
3r.- Fer l’oportuna retenció de crèdit a les partides 232.13108 i 211.16000 del
vigent pressupost municipal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

15.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

16.- TORN OBERT DE PARAULES.

No hi ha més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió a les
21:25 hores, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.

La Secretària,

Montserrat Morera Camprubí

Vist i plau,
L’Alcalde,

David Font Simon.

