ACTA JUNTA DE GOVERN DE 11 D'ABRIL DE 2016
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
Josep M. Castellà Antich
Assisteixen amb veu, però sense vot:
Roger Ballús Nuñez
Lluís Vall Carrillo
David Saborido Gonzalez

tractant-se seguidament el següent ordre del dia:
01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
URBANISME
02.- LLICÈNCIA D’OBRES PER REFORMA I AMPLIACIÓ HABITATGE
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, EXPEDIENT NÚMERO 22/2016.
03.- LLICÈNCIA D’OBRES PER FORRAR AMB PEDRA MUR LATERAL,
EXPEDIENT NÚMERO 23/2016.
04.- LLICÈNCIA D’OBRES PER TIRAR UN ENVÀ, EXPEDIENT NÚMERO
24/2016.
05.- 3ª PRÒRROGA LLICÈNCIA D’OBRES 27/11 (REHABILITACIÓ D'UN
COBERT I DE LA COBERTA DE LA CASA), EXPEDIENT NÚMERO 25/2016.
06.- LLICÈNCIA D’OBRES PER CATA A LA VORERA PER REPARACIÓ DE
FUITA, EXPEDIENT 26/2016.
07.- LLICÈNCIA D’OBRES PER INSTAL.LACIÓ NOU CENTRE DE
TRANSFORMACIÓ I NOVA RASA PER L'ESTESA DE CABLE DE MITJA I
BAIXA TENSIÓ, EXPEDIENT 27/2016.
08.- CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 4 “REHABILITACIÓ INTEGRAL DE
L’EDIFICI DE L’ANTIGA ESCOLA SANT TOMÀS”.

09.- APROVACIÓ INICIAL MEMÒRIA VALORADA OBRES DE REFORMA I
CONDICIONAMENT DEL VESTIDOR DEL CAMP DE FUTBOL. ZONA
ESPORTIVA MUNICIPAL (Nº 4).
10.- LIQUIDACIÓ OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB CONTAINER PER
UN MES (A PARTIR DEL DIA 5 D’ABRIL DE 2016).
11.- LIQUIDACIÓ OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TANCAMENT
D’OBRA PER TRES MESOS (A PARTIR DEL DIA 4 D’ABRIL DE 2016).
12.- SOL.LICITUD LLICÈNCIA OBERTURA ESTABLIMENT DEDICAT A LA
VENDA AL MENOR DE PRODUCTES D’ALIMENTACIÓ (CARN, FRUITES,
VERDURES I RELACIONATS).
GOVERNACIÓ
13.- SOL.LICITUD VESTÍBUL PAVELLÓ, EL DIA 11 DE JUNY DE 2016, A
NOM D’AMPA ESCOLA SANT MARC.
14.- SOL.LICITUD PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL, EL DIA 7 DE MAIG DE
2016.
15.- SOL.LICITUD VESTÍBUL PAVELLÓ, EL DIA 22 DE MAIG DE 2016, A
NOM DE PENYA BLAUGRANA DE GIRONELLA.
16.- SOL.LICITUD PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL, EL DIA 8 DE MAIG DE
2016, A NOM D’AMPA ESCOLA PÚBLICA.
17.- SOL.LICITUD CASA DE CULTURA (SALA DE REUNIONS), EL DIA 15
D’ABRIL DE 2016, A NOM D’ARADA.
18.- SOL.LICITUD ESGLÉSIA VELLA, EL DIA 14 D’ABRIL DE 2016, A NOM
DEL CASAL DE LA GENT GRAN (LA LLAR).
19.- SOL.LICITUD PERMÍS PER POSAR UNA PARADA DE VENDA DE
ROSES DAVANT L’ANTIGA CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL, A L’AV.
CATALUNYA, PER SANT JORDI, A NOM D’AEIG SEBASTIÀ MONTRAVETA.
20.- SOL.LICITUD PERMÍS PER POSAR UNA PARADA D’1 x 1 METRE A
L’AV. CATALUNYA, PER SANT JORDI, PER MOSTRAR I PRESENTAR DOS
LLIBRES.
21.- SOL.LICITUD LOCAL LA LLAR, EL DIA 20 DE MAIG DE 2016, A NOM
D’ASSOCIACIÓ GENT GRAN GERUNDELLA.
22.- SOL.LICITUD LOCAL LA LLAR, EL DIA 22 DE MAIG DE 2016, A NOM
D’ASSOCIACIÓ GENT GRAN GERUNDELLA.
23.- SOL.LICITUD LOCAL LA LLAR, EL DIA 16 D’ABRIL DE 2016, A NOM
D’ASSOCIACIÓ GENT GRAN GERUNDELLA.

24.- SOL.LICITUD LOCAL DEL BLAT, EL DIA 16 D’ABRIL DE 2016, A NOM
DE GEGANTERS I GRALLERS DE GIRONELLA.
25.- SOL.LICITUD LOCAL DEL BLAT, EL DIA 1 DE JULIOL DE 2016, A NOM
DE LA LLAR D’INFANTS ESTEL DE GIRONELLA.
HISENDA
26.- APROVACIÓ PROPOSTES NÚMERO 7 DEL MES D’ABRIL DE 2016.
27.- CÀRREC DE VALORS CEMENTIRI MUNICIPAL CORRESPONENT ALS
MESOS DE GENER, FEBRER I MARÇ DE 2016.
28.- APROVAR EL PADRÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
AMB TAULES I CADIRES DE LA TEMPORADA D’HIVERN DE 2015/2016, DE
GIRONELLA, PER L’IMPORT DE 2.175,00 €.
29.- APROVACIÓ CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I
EL GRUP 9SON PER PORTAR A TERME UN ESDEVENIMENT MUSICAL
PER LA FESTA MAJOR DE GIRONELLA, EL DIA 20 D’AGOST DE 2016.
30.- APROVACIÓ CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I
EL GRUP D’HAVANERES “ELS PESCADORS DE L’ESCALA” PER PORTAR
A TERME UNA CANTADA D’HAVANERES PER LA FESTA MAJOR DE
GIRONELLA, EL DIA 23 D’AGOST DE 2016.
31.- APROVACIÓ CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I
L’ORQUESTRA MARAVELLA PER PARTICIPAR EN ELS ESPECTACLES DE
CONCERT A LA TARDA I BALL A LA NIT PER LA FESTA MAJOR DE
GIRONELLA, EL DIA 22 D’AGOST DE 2016.
32.- APROVACIÓ CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I
L’ORQUESTRA MARAVELLA PER PARTICIPAR EN L’ESPECTACLE DE
SARDANES A LA TARDA PER LA FESTA MAJOR DE GIRONELLA, EL DIA
22 D’AGOST DE 2016.
33.- APROVACIÓ CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I
L’ORQUESTRA SELVATANA PER PARTICIPAR EN ELS ESPECTACLES DE
CONCERT A LA TARDA I BALL A LA NIT PER LA FESTA MAJOR DE
GIRONELLA, EL DIA 21 D’AGOST DE 2016.
34.- APROVACIÓ CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I
L’ORQUESTRA SELVATANA PER PARTICIPAR EN L’ESPECTACLE DE
SARDANES A LA TARDA PER LA FESTA MAJOR DE GIRONELLA, EL DIA
21 D’AGOST DE 2016.
35.- APROVACIÓ CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I
XAROP DE NIT PER L’ACTUACIÓ EN EL BALL DE LA NIT PER LA FESTA
MAJOR DE GIRONELLA, EL DIA 20 D’AGOST DE 2016.

36.- APROVACIÓ CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I
WOM PER ACTUAR A GIRONELLA EL DIA 19 DE JUNY DE 2016, EN MOTIU
DEL BDEGUST.
37.- APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I
L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ PER PORTAR A
TERME LES ACTUACIONS DEL SOB A GIRONELLA, PEL PERÍODE DE L’1
DE GENER DE 2016 AL 31 DE DESEMBRE DE 2016.
38.- APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I
L’ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ I MANTENIMENT DEL MAPA DE
PATRIMONI CULTURAL DEL TERME MUNICIPAL DE GIRONELLA, AMB
VIGÈNCIA FINS A LA FINALITZACIÓ DEL PROTOCOL GENERAL DEL PLA
XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019.
39.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
40.- TORN OBERT DE PARAULES.
01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 d’abril de 2016 és
aprovada per unanimitat.
02.- LLICÈNCIA D’OBRES PER REFORMA I AMPLIACIÓ HABITATGE
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, EXPEDIENT NÚMERO 22/2016.
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 22/2016, en
el qual es sol.licita llicència per reforma i ampliació habitatge unifamiliar entre
mitgeres.
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal.
S’ACORDA:
1r.- Concedir llicència d’obres per reforma i ampliació habitatge unifamiliar entre
mitgeres, expedient número 22/2016.
2n.- Comunicar a l’interessat que abans de l’inici de les obres cal aportar
projecte executiu que incorpori les següents esmenes:
El balcó de la plaça primera no excedirà de 2/3 de la longitud de la façana i el
vol màxim no superarà 1/20 part del diàmetre del cercle que pot inscriure en el
pati d’illa.

3r.- Aprovar:
a) L’Impost de Construccions:......................................... 2.314,70 €
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques:........................
292,30 €
TOTAL ................................. 2.607,00 €
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.
4t.- 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 FORRAR AMB PEDRA MUR LATERAL,
EXPEDIENT NÚMERO 23/2016.
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 23/2016, en
el qual es sol·licita llicència per forrar amb pedra mur lateral.
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal.
S’ACORDA:
1r.- Concedir llicència d’obres per forrar amb pedra mur lateral, expedient
número 23/2016.
2n.- Aprovar:
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.

04.- LLICÈNCIA D’OBRES PER TIRAR UN ENVÀ, EXPEDIENT NÚMERO
24/2016.
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 24/2016, en
el qual es sol·licita llicència per tirar un envà.
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal.
S’ACORDA:
1r.- Concedir llicència d’obres per tirar un envà, expedient número 24/2016.
2n.- Aprovar:
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.- 3ª PRÒRROGA LLICÈNCIA D’OBRES 27/11 (REHABILITACIÓ D'UN
COBERT I DE LA COBERTA DE LA CASA), EXPEDIENT NÚMERO 25/2016.
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 25/2016, en
el qual es sol·licita 3ª Pròrroga de la llicència d’obres 27/11 (rehabilitació d'un
cobert i de la coberta de la casa).
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal.
S’ACORDA:
1r.- Concedir 3ª Pròrroga de la llicència d’obres 27/11 (rehabilitació d'un cobert i
de la coberta de la casa), expedient número 25/2016.
2n.- Aprovar:
-

La Taxa per Llicències Urbanístiques:........................
TOTAL ........................................

54,10 €
54,10 €

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.
06.- LLICÈNCIA D’OBRES PER CATA A LA VORERA PER REPARACIÓ DE
FUITA, EXPEDIENT 26/2016.
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 26/2016, en
el qual es sol·licita llicència per cata a la vorera per reparació de fuita.
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal.
S’ACORDA:
1r.- Concedir llicència d’obres per cata a la vorera per reparació de fuita,
expedient número 26/2016.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
07.- LLICÈNCIA D’OBRES PER INSTAL.LACIÓ NOU CENTRE DE
TRANSFORMACIÓ I NOVA RASA PER L'ESTESA DE CABLE DE MITJA I
BAIXA TENSIÓ, EXPEDIENT 27/2016.
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 27/2016, en
el qual es sol·licita llicència per instal.lació nou centre de transformació i nova
rasa per l'estesa de cable de mitja i baixa tensió.
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal.
S’ACORDA:
1r.- Concedir llicència d’obres per instal.lació nou centre de transformació i
nova rasa per l'estesa de cable de mitja i baixa tensió, expedient número
27/2016.
2n.- Comunicar a l’interessat les següents consideracions:
-

Abans de l’inici de les obres es contactarà amb el Servei Tècnic
Municipal, per efectuar el replanteig de l’obra i previsió d’instal.lació de
tubs corrugats per xarxa telecomunicacions.

-

Cal contactar amb el Servei d’Aigües per comprovar els serveis afectats
(Telf. 608283870).

3r.- Aprovar:
a) L’Impost de Construccions:......................................... 386,91 €
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques:........................ 48,86 €
TOTAL ................................. 435,77 €
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.
4t.- 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.
08.- CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 4 “REHABILITACIÓ INTEGRAL DE
L’EDIFICI DE L’ANTIGA ESCOLA SANT TOMÀS”.
Vista la certificació d’obres núm. 4 de l’obra “Rehabilitació integral de l’edifici de
l’antiga escola Sant Tomàs”, de l’empresa Serviobres Queralt, S.L., que
ascendeix a la quantitat de 22.093,38 €, un IVA de 4.639,61 €, el que fa un total
de 26.732,99 €.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar la certificació d’obres núm. 4 de l’obra “Rehabilitació integral de
l’edifici de l’antiga escola Sant Tomàs”, de l’empresa Serviobres Queralt, S.L.,
que ascendeix a la quantitat de 22.093,38 €, un IVA de 4.639,61 €, el que fa un
total de 26.732,99 €.
2n.- Autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
09.- APROVACIÓ INICIAL MEMÒRIA VALORADA OBRES DE REFORMA I
CONDICIONAMENT DEL VESTIDOR DEL CAMP DE FUTBOL. ZONA
ESPORTIVA MUNICIPAL (Nº 4).
Vista la Memòria valorada de les obres de reforma i condicionament del
vestidor del camp de futbol. zona esportiva municipal (nº 4), redactada pels
Serveis Tècnics municipals, per un import d’execució per contracte de
24.501,86 €, un IVA de 5.145,39 €, el que fa un total de 29.647,25 €.

S’ACORDA:
1r.- Aprovar inicialment la memòria valorada de les obres de reforma i
condicionament del vestidor del camp de futbol. zona esportiva municipal (nº 4),
redactada pels Serveis Tècnics municipals, per un import d’execució per
contracte de 24.501,86 €, un IVA de 5.145,39 €, el que fa un total de 29.647,25
€.
2n.- Sotmetre la memòria valorada a informació pública per un termini d’un mes
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis
electrònic de l’Ajuntament.
Durant el període d’informació pública, l’expedient quedarà a disposició de
qualsevol que vulgui examinar-ho, als efectes que es presentin les al·legacions
i suggeriments que es considerin pertinents. Si en aquest termini no se’n
presenta cap s’entendrà aprovada definitivament.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
10.- LIQUIDACIÓ OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB CONTAINER PER
UN MES (A PARTIR DEL DIA 5 D’ABRIL DE 2016).
Vista la instància registrada amb el número de registre d’entrades 626/2016, en
data 5 d’abril de 2016, en la qual es sol.licita l’ocupació de la via pública amb
un container pel període d’un mes (a partir del dia 5 d’abril de 2016).
S’ACORDA:
1r.- Aprovar:
-

Taxa ocupació via pública amb container (1 mes) ………. 60 €
TOTAL …………………….…………..…....…. 60 €

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.
2n.- El termini per fer efectiu l’import de les taxes esmentades, 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.
11.- LIQUIDACIÓ OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TANCAMENT
D’OBRA PER TRES MESOS (A PARTIR DEL DIA 4 D’ABRIL DE 2016).
Vista la instància registrada amb el número de registre d’entrades 600/2016, en
data 31 de març de 2016, en la qual es sol.licita l’ocupació de la via pública
amb tancament d’obra pel període de tres mesos (a partir del dia 4 d’abril de
2016).

S’ACORDA:
1r.- Aprovar:
-

Taxa ocupació via pública amb tanques, caixes de tancament (3 mesos)
40 m2 x 6 € al mes ……….............. 720,00 €
TOTAL …………………….……….. 720,00 €

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.
2n.- El termini per fer efectiu l’import de les taxes esmentades, 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.
12.- SOL.LICITUD LLICÈNCIA OBERTURA ESTABLIMENT DEDICAT A LA
VENDA AL MENOR DE PRODUCTES D’ALIMENTACIÓ (CARN, FRUITES,
VERDURES I RELACIONATS).
Vista la instància presentada en data 31 de març de 2016, registre d’entrades
596/2016, en la qual es sol.licita llicència d’obertura d’establiment dedicat a la
venda al menor de productes d’alimentació (carn, fruites, verdures i
relacionats).
Atès que s’ha presentat la documentació necessària.
S’ACORDA:
1r.- Concedir llicència d’obertura d’establiment dedicat a la venda al menor de
productes d’alimentació (carn, fruites, verdures i relacionats).
2n.- Aprovar:
a) Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració
municipal en les activitats i instal.lacions:
-

Procediment de comunicació prèvia de les activitats i instal.lacions
innòcues: .............................................
360,50 €
Bonificació nous establiments (50%) ..
- 180,25 €

TOTAL A INGRESSAR ........................

180,25 €

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’obertura d’establiment 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.
13.- SOL.LICITUD VESTÍBUL PAVELLÓ, EL DIA 11 DE JUNY DE 2016, A
NOM D’AMPA ESCOLA SANT MARC.
Vista la instància presentada per l’AMPA Escola Sant Marc, en data 16 de març
de 2016, registre d’entrades nº 533/2016, sol.licitant:
Vestíbul del Pavelló.
Dia: 11 de juny de 2016.
Activitat: Festa de final de curs.
Material: 300 Cadires i taules.
Permís: Per poder fer brasa a l’entrada del Pavelló.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del Vestíbul del Pavelló, en cas de mal temps, sense
supervisió municipal directa, el dia 11 de juny de 2016, per a la realització de
l’activitat de festa de final de curs.
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.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el Vestíbul del Pavelló, només per a la
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
4t.- Concedir l’ús del material següent:
-

300 Cadires i taules.

5è.- Per la utorització per poder fer brasa, cal dirigir-se al Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesa, de la Generalitat de Catalunya.
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.
14.- SOL.LICITUD PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL, EL DIA 7 DE MAIG DE
2016.
Vista la instància presentada en data 24 de març de 2016, registre d’entrades
nº 579/2016, sol.licitant:
Pavelló Esportiu Municipal.
Dia: 7 de maig de 2016.
Horari: De les 08:00 h. a les 21:00 h.
Activitat: 3r. Torneig de Voleibol open mixte 4x4.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del Pavelló Esportiu Municipal, sense supervisió municipal
directa, el dia 7 de maig de 2016, per a la realització del 3r. Torneig de Voleibol
open mixte 4x4.
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.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el Pavelló Esportiu Municipal, només per a
la realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
4t.- 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.
5è.- 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.
15.- SOL.LICITUD VESTÍBUL PAVELLÓ, EL DIA 22 DE MAIG DE 2016, A
NOM DE PENYA BLAUGRANA DE GIRONELLA.
Vista la instància presentada per la Penya Blaugrana de Gironella, en data 30
de març de 2016, registre d’entrades nº 587/2016, sol.licitant:

Vestíbul Pavelló.
Dia: 22 de maig de 2016.
Activitat: Berenar-sopar.
Material: 200 Cadires i 50 taules.
Permís per instal.lar una pantalla gran.
Deixar sense efecte la petició del local del Blat pel dia 17 d’abril de 2016,
per l’activitat d’una calçotada.
S’ACORDA:
1r.- Deixar sense efecte l’acord près en la Junta de Govern Local de data 7 de
març de 2016 als efectes d’autoritzar l’ús del local del Blat pels dies 16 i 17
d’abril de 2016, per l’activitat d’una calçotada.
2n.- Autoritzar l’ús del Vestíbul Pavelló, sense supervisió municipal directa, el
dia 22 de maig de 2016, per a la realització de l’activitat de berenar-sopar.
3r.- 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.
4t.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el Vestíbul Pavelló, només per a la
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
5è.- Concedir l’ús del material següent:
-

200 Cadires i 50 taules.

6è.- Concedir el permís per instal.lar una pantalla gran.
7è.- 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.
8è.- 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.
16.- SOL.LICITUD PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL, EL DIA 8 DE MAIG DE
2016, A NOM D’AMPA ESCOLA PÚBLICA.
Vista la instància presentada per l’AMPA Escola Pública, en data 31 de març
de 2016, registre d’entrades nº 591/2016, sol.licitant:

Pavelló Esportiu Municipal.
Dia: 8 De maig de 2016.
Activitat: Caminada popular.
Material: 4 Taules i 2 carpes.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del Pavelló Esportiu Municipal, sense supervisió municipal
directa, el dia 8 de maig de 2016, per a la realització de l’activitat de caminada
popular.
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.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el Pavelló Esportiu Municipal, només per a
la realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
4t.- Concedir l’ús del material següent:
-

4 Taules i 2 carpes.

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 les activitats vinculades a l’ús autoritzat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
17.- SOL.LICITUD CASA DE CULTURA (SALA DE REUNIONS), EL DIA 15
D’ABRIL DE 2016, A NOM D’ARADA.
Vista la instància presentada per l’ARADA, en data 1 d’abril de 2016, registre
d’entrades nº 611/2016, sol.licitant:
Casa de Cultura (sala de reunions).
Dia: 15 d’abril de 2016.
Activitat: Com actuar davant les caigudes.
Horari: De les 17:30 hores a les 19:00 hores.
Material: Cadires.

S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del local de la Casa de Cultura (sala de reunions), sense
supervisió municipal directa, el dia 15 d’abril de 2016, per a la realització de
l’activitat de com actuar davant les caigudes.
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.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el local de la Casa de Cultura (sala de
reunions), només per a la realització de les tasques pròpies de l’activitat
sol.licitada.
4t.- Concedir l’ús del material següent:
-

Cadires.

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 les activitats vinculades a l’ús autoritzat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
18.- SOL.LICITUD ESGLÉSIA VELLA, EL DIA 14 D’ABRIL DE 2016, A NOM
DEL CASAL DE LA GENT GRAN (LA LLAR).
Vista la instància presentada pel Casal de la Gent Gran (La Llar), en data 1
d’abril de 2016, registre d’entrades nº 606/2016, sol.licitant:
Església Vella.
Dia: 14 d’abril de 2016.
Activitat: Intercanvi de casals.
Horari: De les 09:30 hores a les 16:30 hores.
Material: 100 Cadires i 10 taules rodones (aproximadament).
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del local de l’Església Vella, sense supervisió municipal
directa, el dia 14 d’abril de 2016, per a la realització de l’activitat d’intercanvi de
casals.

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.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el local de l’Església Vella, només per a la
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
4t.- Concedir l’ús del material següent:
-

100 Cadires i 10 taules rodones (aproximadament).

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 les activitats vinculades a l’ús autoritzat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
19.- SOL.LICITUD PERMÍS PER POSAR UNA PARADA DE VENDA DE
ROSES DAVANT L’ANTIGA CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL, A L’AV.
CATALUNYA, PER SANT JORDI, A NOM D’AEIG SEBASTIÀ MONTRAVETA.
Vista la instància presentada per AEIG Sebastià Montraveta, en data 7 d’abril
de 2016, registre d’entrades 655/2016, sol.licitant:
Permís per posar una parada davant l’antiga caserna de la guàrdia civil,
a l’Av. Catalunya.
Dia: Diada de Sant Jordi.
Activitat: Venda de roses.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús de l’Av. Catalunya (davant l’antiga caserna de la guàrdia
civil), sense supervisió municipal directa, per la diada de Sant Jordi, per a la
realització de l’activitat de venda de roses.
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.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar l’Av. Catalunya (davant l’antiga caserna de
la guàrdia civil), només per a la realització de les tasques pròpies de l’activitat
sol.licitada.

4t.- 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.
20.- SOL.LICITUD PERMÍS PER POSAR UNA PARADA D’1 x 1 METRE A
L’AV. CATALUNYA, PER SANT JORDI, PER MOSTRAR I PRESENTAR DOS
LLIBRES.
Vista la instància presentada en data 4 d’abril de 2016, registre d’entrades
619/2016, sol.licitant:
Permís per posar una parada d’1 X 1 metre a l’Av. Catalunya.
Dia: Diada de Sant Jordi.
Activitat: Mostrar i presentar dos llibres.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús de l’Av. Catalunya, sense supervisió municipal directa, per la
diada de Sant Jordi, per a la realització de l’activitat de mostrar i presentar dos
llibres.
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.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar l’Av. Catalunya, només per a la realització
de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
4t.- 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.
21.- SOL.LICITUD LOCAL LA LLAR, EL DIA 20 DE MAIG DE 2016, A NOM
D’ASSOCIACIÓ GENT GRAN GERUNDELLA.
Vista la instància presentada per l’Associació Gent Gran Gerundella, en data 6
d’abril de 2016, registre d’entrades nº 645/2016, sol.licitant:
Local La Llar.
Dia: 20 De maig de 2016.
Horari: De les 17:00 hores a les 20:00 hores.
Activitat: Ball i berenar.
Material: 1 Nevera.

S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del Local La Llar, sense supervisió municipal directa, el dia
20 de maig de 2016, de les 17:00 hores a les 20:00 hores, per a la realització
de l’activitat de ball i berenar.
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.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el Local de La Llar, només per a la
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
4t.- Concedir l’ús del material següent:
-

1 Nevera.

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 les activitats vinculades a l’ús autoritzat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
22.- SOL.LICITUD LOCAL LA LLAR, EL DIA 22 DE MAIG DE 2016, A NOM
D’ASSOCIACIÓ GENT GRAN GERUNDELLA.
Vista la instància presentada per l’Associació Gent Gran Gerundella, en data 6
d’abril de 2016, registre d’entrades nº 644/2016, sol.licitant:
Local La Llar.
Dia: 22 De maig de 2016.
Horari: De les 08:00 hores a les 14:00 hores.
Activitat: Caminada.
Material: 5 Taules, 2 carpes i 1 nevera.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del Local La Llar, sense supervisió municipal directa, el dia
22 de maig de 2016, de les 08:00 hores a les 14:00 hores, per a la realització
de l’activitat de caminada.

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.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el Local de La Llar, només per a la
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
4t.- Concedir l’ús del material següent:
-

5 Taules, 2 carpes i 1 nevera.

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 les activitats vinculades a l’ús autoritzat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
23.- SOL.LICITUD LOCAL LA LLAR, EL DIA 16 D’ABRIL DE 2016, A NOM
D’ASSOCIACIÓ GENT GRAN GERUNDELLA.
Vista la instància presentada per l’Associació Gent Gran Gerundella, en data 4
d’abril de 2016, registre d’entrades nº 617/2016, sol.licitant:
Local La Llar.
Dia: 16 D’abril de 2016.
Horari: De les 17:00 hores a les 20:00 hores.
Activitat: Reunió general de socis i pica-pica.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del Local La Llar, sense supervisió municipal directa, el dia
16 d’abril de 2016, de les 17:00 hores a les 20:00 hores, per a la realització de
l’activitat de reunió general de socis i pica-pica.
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.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el Local de La Llar, només per a la
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
4t.- 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.
5è.- 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.
24.- SOL.LICITUD LOCAL DEL BLAT, EL DIA 16 D’ABRIL DE 2016, A NOM
DE GEGANTERS I GRALLERS DE GIRONELLA.
Vista la instància presentada pels Geganters i Grallers de Gironella, en data 7
d’abril de 2016, registre d’entrades nº 657/2016, sol.licitant:
Local del Blat.
Dia: 16 D’abril de 2016.
Horari: De les 16:00 hores a les 19:00 hores.
Activitat: Assaig amb els tambors i grallers.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, el dia
16 d’abril de 2016, de les 16:00 hores a les 19:00 hores, per a la realització de
l’activitat d’assaig amb els tambors i grallers.
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.- 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.
4t.- 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.
5è.- 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.

25.- SOL.LICITUD LOCAL DEL BLAT, EL DIA 1 DE JULIOL DE 2016, A NOM
DE LA LLAR D’INFANTS ESTEL DE GIRONELLA.
Vista la instància presentada per la Llar d’Infants Estel de Gironella, en data 7
d’abril de 2016, registre d’entrades nº 658/2016, sol.licitant:
Local del Blat.
Dia: 1 De juliol de 2016.
Horari: De les 10:00 hores a les 20:00 hores.
Activitat: Festa fi de curs i festa de l’escuma.
Col.laboració: Acotament de mig pàrquing amb baranes de protecció.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, el dia 1
de juliol de 2016, de les 10:00 hores a les 20:00 hores, per a la realització de
l’activitat de festa de fi de curs i festa de l’escuma.
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.- 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.
4t.- 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.
5è.- 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.
26.- APROVACIÓ PROPOSTES NÚMERO 7 DEL MES D’ABRIL DE 2016.
Vista la relació de propostes número 7 del mes d’abril, corresponent als
números del 24 al 25 per un import de 169,04 €.
S’ACORDA:
.- Aprovar la relació de propostes esmentada.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

27.- CÀRREC DE VALORS CEMENTIRI MUNICIPAL CORRESPONENT ALS
MESOS DE GENER, FEBRER I MARÇ DE 2016.
Càrrec de valors pel concepte Cementiri Municipal que es formula al
concessionari Servei Cementiri, corresponent als mesos de gener, febrer i març
de 2016, per un import de 1.944,33 €.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar el càrrec de valors del Cementiri Municipal corresponent als mesos
de gener, febrer i març de 2016, per un import total de 1.944,33 €.
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.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
28.- APROVAR EL PADRÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
AMB TAULES I CADIRES DE LA TEMPORADA D’HIVERN DE 2015/2016, DE
GIRONELLA, PER L’IMPORT DE 2.175,00 €.
Atès el padró adjunt de la taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires
de la temporada d’hivern de 2015/2016, de Gironella, el qual puja l’import de
2.175,00 €.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar el padró de la taxa d’ocupació de la via pública amb taules i
cadires de la temporada d’hivern de 2015/2016, de Gironella, per l’import de
dos mil cent setanta-cinc euros.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
29.- APROVACIÓ CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I
EL GRUP 9SON PER PORTAR A TERME UN ESDEVENIMENT MUSICAL
PER LA FESTA MAJOR DE GIRONELLA, EL DIA 20 D’AGOST DE 2016.
Vist el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i el grup 9SON, per portar a
terme un esdeveniment musical per la Festa Major de Gironella, el dia 20
d’agost de 2016, el qual puja l’import de 1.600 €, un IVA de 336 €, el que fa un
total de 1.936 €.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i el grup 9SON, per
portar a terme un esdeveniment musical per la Festa Major de Gironella, el dia
20 d’agost de 2016, el qual puja l’import de 1.600 €, un IVA de 336 €, el que fa
un total de 1.936 €.

2n.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
3r.- Comunicar el present acord al grup 9SON, pels seus coneixements i
efectes oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
30.- APROVACIÓ CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I
EL GRUP D’HAVANERES “ELS PESCADORS DE L’ESCALA” PER PORTAR
A TERME UNA CANTADA D’HAVANERES PER LA FESTA MAJOR DE
GIRONELLA, EL DIA 23 D’AGOST DE 2016.
Vist el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i el grup d’havaneres “Els
Pescadors de l’Escala”, per portar a terme una cantada d’havaneres per la
Festa Major de Gironella, el dia 23 d’agost de 2016, la qual puja l’import de
1.000 €.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i el grup d’havaneres
“Els Pescadors de l’Escala”, per portar a terme una cantada d’havaneres per la
Festa Major de Gironella, el dia 23 d’agost de 2016, la qual puja l’import de
1.000 €.
2n.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
3r.- Comunicar el present acord al grup d’havaneres “Els Pescadors de
l’Escala”, pels seus coneixements i efectes oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
31.- APROVACIÓ CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I
L’ORQUESTRA MARAVELLA PER PARTICIPAR EN ELS ESPECTACLES DE
CONCERT A LA TARDA I BALL A LA NIT PER LA FESTA MAJOR DE
GIRONELLA, EL DIA 22 D’AGOST DE 2016.
Vist el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i l’Orquestra Maravella, per
participar en els espectacles de concert a la tarda i ball a la nit per la Festa
Major de Gironella, el dia 22 d’agost de 2016, els quals pugen l’import de 7.000
€, un IVA de 1.470 €, el que fa un total de 8.470 euros.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i l’Orquestra Maravella,
per participar en els espectacles de concert a la tarda i ball a la nit per la Festa
Major de Gironella, el dia 22 d’agost de 2016, els quals pugen l’import de 7.000
€, un IVA de 1.470 €, el que fa un total de 8.470 euros.

2n.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
3r.- Comunicar el present acord a l’Orquestra Maravella, pels seus
coneixements i efectes oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
32.- APROVACIÓ CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I
L’ORQUESTRA MARAVELLA PER PARTICIPAR EN L’ESPECTACLE DE
SARDANES A LA TARDA PER LA FESTA MAJOR DE GIRONELLA, EL DIA
22 D’AGOST DE 2016.
Vist el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i l’Orquestra Maravella, per
participar en l’espectacle de sardanes a la tarda per la Festa Major de
Gironella, el dia 22 d’agost de 2016, el qual puja l’import de 1.000 €.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i l’Orquestra Maravella,
per participar en l’espectacle de sardanes a la tarda per la Festa Major de
Gironella, el dia 22 d’agost de 2016, el qual puja l’import de 1.000 €.
2n.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
3r.- Comunicar el present acord a l’Orquestra Maravella, pels seus
coneixements i efectes oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
33.- APROVACIÓ CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I
L’ORQUESTRA SELVATANA PER PARTICIPAR EN ELS ESPECTACLES DE
CONCERT A LA TARDA I BALL A LA NIT PER LA FESTA MAJOR DE
GIRONELLA, EL DIA 21 D’AGOST DE 2016.
Vist el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i l’Orquestra Selvatana, per
participar en els espectacles de concert a la tarda i ball a la nit per la Festa
Major de Gironella, el dia 21 d’agost de 2016, els quals pugen l’import de 9.000
€, un IVA de 1.890 €, el que fa un total de 10.890 euros.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i l’Orquestra Maravella,
per participar en els espectacles de concert a la tarda i ball a la nit per la Festa
Major de Gironella, el dia 21 d’agost de 2016, els quals pugen l’import de 9.000
€, un IVA de 1.890 €, el que fa un total de 10.890 euros.
2n.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.

3r.- Comunicar el present acord a l’Orquestra Selvatana, pels seus
coneixements i efectes oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
34.- APROVACIÓ CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I
L’ORQUESTRA SELVATANA PER PARTICIPAR EN L’ESPECTACLE DE
SARDANES A LA TARDA PER LA FESTA MAJOR DE GIRONELLA, EL DIA
21 D’AGOST DE 2016.
Vist el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i l’Orquestra Selvatana, per
participar en l’espectacle de sardanes a la tarda per la Festa Major de
Gironella, el dia 21 d’agost de 2016, el qual puja l’import de 1.000 €.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i l’Orquestra Selvatana,
per participar en l’espectacle de sardanes a la tarda per la Festa Major de
Gironella, el dia 21 d’agost de 2016, el qual puja l’import de 1.000 €.
2n.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
3r.- Comunicar el present acord a l’Orquestra Selvatana, pels seus
coneixements i efectes oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
35.- APROVACIÓ CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I
XAROP DE NIT PER L’ACTUACIÓ EN EL BALL DE LA NIT PER LA FESTA
MAJOR DE GIRONELLA, EL DIA 20 D’AGOST DE 2016.
Vist el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i Xarop de Nit, per l’actuació en
el ball de la nit per la Festa Major de Gironella, el dia 20 d’agost de 2016, la
qual puja l’import de 2.000 €, un IVA de 420 €, el que fa un total de 2.420
euros.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i Xarop de Nit, per
l’actuació en el ball de la nit per la Festa Major de Gironella, el dia 20 d’agost
de 2016, la qual puja l’import de 2.000 €, un IVA de 420 €, el que fa un total de
2.420 euros.
2n.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.

3r.- Comunicar el present acord a Xarop de Nit, pels seus coneixements i
efectes oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
36.- APROVACIÓ CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I
WOM PER ACTUAR A GIRONELLA EL DIA 19 DE JUNY DE 2016, EN MOTIU
DEL BDEGUST.
Vist el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i WOM, per actuar a Gironella
el dia 19 de juny de 2016, en motiu del BDEGUST, per un import de 650,00 €,
un IVA de 136,50 €, el que fa un total de 786,50 euros.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i WOM, per actuar a
Gironella el dia 19 de juny de 2016, en motiu del BDEGUST, per un import de
650,00 €, un IVA de 136,50 €, el que fa un total de 786,50 euros.
2n.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
3r.- Comunicar el present acord a WOM, pels seus coneixements i efectes
oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
37.- APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I
L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ PER PORTAR A
TERME LES ACTUACIONS DEL SOB A GIRONELLA, PEL PERÍODE DE L’1
DE GENER DE 2016 AL 31 DE DESEMBRE DE 2016.
Vist el conveni entre l’Ajuntament de Gironella i l’Agència de Desenvolupament
del Berguedà per portar a terme les actuacions del SOB a Gironella, per
l’import de 1.200 euros i pel període de l’1 de gener de 2016 al 31 de desembre
de 2016.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Gironella i l’Agència de
Desenvolupament del Berguedà per portar a terme les actuacions del SOB a
Gironella, per l’import de 1.200 euros i pel període de l’1 de gener de 2016 al
31 de desembre de 2016.
2n.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.

3r.- Comunicar el present acord a l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà, pels seus coneixements i efectes oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
38.- APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I
L’ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ I MANTENIMENT DEL MAPA DE
PATRIMONI CULTURAL DEL TERME MUNICIPAL DE GIRONELLA, AMB
VIGÈNCIA FINS A LA FINALITZACIÓ DEL PROTOCOL GENERAL DEL PLA
XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019.
Vist el conveni entre l’Ajuntament de Gironella i l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports de la Diputació de Barcelona per a la realització i manteniment del
mapa de patrimoni cultural del terme municipal de Gironella, amb vigència fins
a la finalització del Protocol General del Pla Xarxa de Governs Locals 20162019, amb un cost total de 7.502,00 euros i una aportació de la Diputació de
Barcelona de 6.001,60 euros.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Gironella i l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports de la Diputació de Barcelona per a la realització i
manteniment del mapa de patrimoni cultural del terme municipal de Gironella,
amb vigència fins a la finalització del Protocol General del Pla Xarxa de
Governs Locals 2016-2019, amb un cost total de 7.502,00 euros i una aportació
de la Diputació de Barcelona de 6.001,60 euros.
2n.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
3r.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la
Diputació de Barcelona, pels seus coneixements i efectes oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
39.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
40.- TORN OBERT DE PARAULES.

No hi ha més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió a les
21:40 hores, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.

