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ACTA JUNTA DE GOVERN DE 25 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.- EXPEDIENT URB/124/2015 – ACTIVITAT SOTMESA A COMUNICACIÓ.
03.- SOL.LICITUD LLICÈNCIA OBERTURA ESTABLIMENT DEDICAT A
CONSULTORI VETERINARI, EXPEDIENT NÚMERO URB/023/2016.
ARBITRIS
04.- SOL.LICITUD CANVI DUES QUOTES TAXES PER GESTIÓ DE RESIDUS
DOMÈSTICS DE 2016, EXPEDIENT NÚMERO TRI/048/2016.
05.- SOL.LICITUD CANVI QUOTA TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS
DOMÈSTICS DE 2016, EXPEDIENT NÚMERO TRI/049/2016.
06.- SOL.LICITUD CANVI TRES QUOTES TAXES PER GESTIÓ DE RESIDUS
DOMÈSTICS DE 2016, EXPEDIENT NÚMERO TRI/050/2016.
07.- SOL.LICITUD CANVI QUOTA TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS
DOMÈSTICS DE 2016, EXPEDIENT NÚMERO TRI/052/2016.
AIGUA
08.- RECTIFICAR EL REBUT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA
POTABLE DEL 1R. TRIMESTRE DE 2016, NÚMERO DE COMPTADOR
400118, EXPEDIENT NÚMERO AIG/042/2016.
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09.- RECTIFICAR EL REBUT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA
POTABLE DEL 1R. TRIMESTRE DE 2016, NÚMERO DE COMPTADOR
743914, EXPEDIENT NÚMERO AIG/044/2016.
GOVERNACIÓ
10.- SOL.LICITUD ESGLÉSIA VELLA, ELS DIES 7, 14, 21 I 28 DE JUNY I 5,
12, 19 I 26 DE JULIOL DE 2016, EXPEDIENT NÚMERO ADM/077/2016.
11.- SOL.LICITUD LOCAL LLAR D’AVIS, ELS DIES 31 DE MAIG I 1 DE JUNY
DE 2016, A NOM DE FEDAC GIRONELLA, EXPEDIENT NÚMERO
ADM/074/2016.
12.- SOL.LICITUD ESGLÉSIA VELLA, ELS DIES 29 I 30 D’ABRIL, 6 I 20 DE
MAIG, 3, 4, 10, 11, 17 I 18 DE JUNY DE 2016, A NOM DE LA CLOSCA
(ESPAIS), EXPEDIENT NÚMERO ADM/076/2016.
13.- SOL.LICITUD PERMÍS PER INSTAL.LAR TERRASSA D’ESTIU 2016 I
OCUPAR UNA PART DE LA VORERA AMB TRES TAULES EN HORARIS
PUNTUALS DE CAP DE SETMANA, DAVANT EL BAR SQUASH SABS, S.A.,
EXPEDIENT NÚMERO TRI/054/2016.
HISENDA
14.- PROPOSTA APROVACIÓ DE FACTURES.
15.- APROVACIÓ PROPOSTES NÚMERO 8 DEL MES D’ABRIL DE 2016.
SERVEIS SOCIALS
16.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIÓ A LA REVISIÓ DE SUPORT
ECONÒMIC PER A L’ACOLLIMENT D’UNA PERSONA (EXP. 2008/65) A LA
RESIDÈNCIA SANT ROC DE GIRONELLA MITJANÇANT CONVENI ENTRE
L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I LA FUNDACIÓ RESIDÈNCIA SANT ROC.
17.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
18.- 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 18 d’abril de 2016 és
aprovada per unanimitat.
02.- EXPEDIENT URB/124/2015 – ACTIVITAT SOTMESA A COMUNICACIÓ.
Atès que els titulars de l’expedient URB/124/2015 han presentat la
documentació acreditativa amb la finalitat de l’obertura de l’activitat “Fabricació
de filats acrílics”.
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Vist l’informe tècnic municipal de data 13 d’abril de 2016 reconeixent l’activitat
“Fabricació de filats acrílics” com a activitat ambiental en règim de comunicació
i examinada la documentació que consta a l’expedient.
S’ACORDA:
1r.- Determinar que l’informe tècnic municipal és favorable respecte de
l’activitat “Fabricació de filats acrílics”.
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.
4t.- Notificar a l’interessat aquest acord, comunicant-li que exerceixi l’activitat
d’acord amb la normativa vigent.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
03.- SOL.LICITUD LLICÈNCIA OBERTURA ESTABLIMENT DEDICAT A
CONSULTORI VETERINARI, EXPEDIENT NÚMERO URB/023/2016.
Vista la instància presentada en data 26 de febrer de 2016, registre d’entrades
369/2016, en la qual es sol.licita llicència d’obertura d’establiment dedicat a
consultori veterinari, amb número d’expedient URB/023/2016.
Atès que s’ha presentat la documentació necessària.
S’ACORDA:
1r.- Concedir llicència d’obertura d’establiment dedicat a consultori veterinari.
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2n.- Aprovar:
b) 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.
04.- SOL.LICITUD CANVI DUES QUOTES TAXES PER GESTIÓ DE RESIDUS
DOMÈSTICS DE 2016, EXPEDIENT NÚMERO TRI/048/2016.
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella amb
número de registre d’entrades 698/2016, expedient número TRI/048/2016, en la
qual es sol.licita que s’apliquin les taxes de 55 € anuals, en comptes de 110
euros, per la gestió de residus domèstics de 2016, ja que no disposen de
comptador d’aigua ni de llum en els dos domicilis de referència a l’expedient
corresponent.
Atesa la documentació adjunta segons la qual queda constància del que s’ha
exposat anteriorment.
S’ACORDA:
1r.- Canviar les taxes per gestió de residus domèstics de 2016, de 110 euros
per la de 55 euros anuals en els dos domicilis sol.licitats.
2n.- Comunicar el present acord a la interessada i a l’ORGT, pels seus
coneixements i efectes.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
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05.- SOL.LICITUD CANVI QUOTA TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS
DOMÈSTICS DE 2016, EXPEDIENT NÚMERO TRI/049/2016.
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella amb
número de registre d’entrades 700/2016, expedient número TRI/049/2016, en la
qual es sol.licita que s’apliqui la taxa de 55 € anuals, en comptes de 110 euros,
per la gestió de residus domèstics de 2016, ja que no disposen de comptador
d’aigua ni de llum en el domicili de referència a l’expedient corresponent.
Atesa la documentació adjunta segons la qual queda constància del que s’ha
exposat anteriorment.
S’ACORDA:
1r.- Canviar la taxa per gestió de residus domèstics de 2016, de 110 euros per
la de 55 euros anuals en el domicili sol.licitat.
2n.- Comunicar el present acord a la interessada i a l’ORGT, pels seus
coneixements i efectes.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
06.- SOL.LICITUD CANVI TRES QUOTES TAXES PER GESTIÓ DE RESIDUS
DOMÈSTICS DE 2016, EXPEDIENT NÚMERO TRI/050/2016.
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella amb
número de registre d’entrades 713/2016, expedient número TRI/050/2016, en la
qual es sol.licita que s’apliquin les taxes de 55 € anuals, en comptes de 110
euros, per la gestió de residus domèstics de 2016, ja que no disposen de
comptadors d’aigua ni de llum en els tres domicilis de referència a l’expedient
corresponent.
Atesa la documentació adjunta segons la qual queda constància del que s’ha
exposat anteriorment.
S’ACORDA:
1r.- Canviar les taxes per gestió de residus domèstics de 2016, de 110 euros
per la de 55 euros anuals en els tres domicilis sol.licitats.
2n.- Comunicar el present acord als interessats i a l’ORGT, pels seus
coneixements i efectes.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
07.- SOL.LICITUD CANVI QUOTA TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS
DOMÈSTICS DE 2016, EXPEDIENT NÚMERO TRI/052/2016.
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella amb
número de registre d’entrades 703/2016, expedient número TRI/052/2016, en la
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qual es sol.licita que s’apliqui la taxa de 55 € anuals, en comptes de 110 euros,
per la gestió de residus domèstics de 2016, ja que no disposen de comptador
d’aigua ni de llum en el domicili de referència a l’expedient corresponent.
Atesa la documentació adjunta segons la qual queda constància del que s’ha
exposat anteriorment.
S’ACORDA:
1r.- Canviar la taxa per gestió de residus domèstics de 2016, de 110 euros per
la de 55 euros anuals en el domicili sol.licitat.
2n.- Comunicar el present acord a la interessat i a l’ORGT, pels seus
coneixements i efectes.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
08.- RECTIFICAR EL REBUT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA
POTABLE DEL 1R. TRIMESTRE DE 2016, NÚMERO DE COMPTADOR
400118, EXPEDIENT NÚMERO AIG/042/2016.
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb
número de registre d’entrades 691/2016, amb número d’expedient
AIG/042/2016, en la qual s’exposa la disconformitat amb el rebut del servei
d’abastament d’aigua potable del 1r. trimestre de 2016, número de comptador
400118, ja que marca 496 m3 d’aigua i se’ls hi ha facturat fins la lectura de 621
m3 d’aigua.
Atesa la documentació adjunta segons la qual queda constància del que s’ha
exposat anteriorment.
S’ACORDA:
1r.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 1r.
trimestre de 2016, número de comptador 400118, amb un consum de 73 m3
d’aigua, desglossat de la següent forma:
Subministre .................
Cons.+llog. ..................
IVA s/.cons.+llog. 21%
IVA 10% s/. subm. ......
Cànon 1r.tram (27 m3)
Cànon 2n.tram (18 m3)
Cànon 3r.tram (9 m3) ..
Cànon 4t.tram (19 m3) .
IVA 10% s/. cànon .......
Total .............................

99,00 €
7,35 €
1,54 €
9,90 €
12,94 €
19,86 €
24,83 €
83,87 €
14,15 €
273,44 €
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2n.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 1r.
trimestre de 2016, número de comptador 400118, amb un consum de 0 m3
d’aigua, quedant desglossat de la següent forma:
Subministre ....................
Cons.+llog. .....................
IVA s/.cons.+llog. 21% ..
IVA 10% s/. subm. .........
Cànon 1r.tram (18 m3) ..
IVA 10% s/. cànon .........
Total ...............................

10,80 €
7,35 €
1,54 €
1,08 €
8,62 €
0,86 €
30,25 €

3r.- Retornar a l’interessat l’import de 243,19 €, en concepte del rebut del servei
d’abastament d’aigua potable del 1r. trimestre de 2016, número de comptador
400118.
4t.- Comunicar els presents acords a l’interessat pel seu coneixement i efectes
oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
09.- RECTIFICAR EL REBUT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA
POTABLE DEL 1R. TRIMESTRE DE 2016, NÚMERO DE COMPTADOR
743914, EXPEDIENT NÚMERO AIG/044/2016.
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb
número de registre d’entrades 701/2016, amb número d’expedient
AIG/044/2016, en la qual s’exposa la disconformitat amb el rebut del servei
d’abastament d’aigua potable del 1r. trimestre de 2016, número de comptador
743914, ja que marca 164 m3 d’aigua i se’ls hi ha facturat fins la lectura de 223
m3 d’aigua.
Atesa la documentació adjunta segons la qual queda constància del que s’ha
exposat anteriorment.
S’ACORDA:
1r.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 1r.
trimestre de 2016, número de comptador 743914, amb un consum de 29 m3
d’aigua, desglossat de la següent forma:
Subministre .................
Conservació ................
IVA s/.cons. 21% .........
IVA 10% s/. subm. ......
Cànon 1r.tram (27 m3)
Cànon 2n.tram (2 m3) .
IVA 10% s/. cànon .......
Total .............................

24,00 €
4,05 €
0,85 €
2,40 €
12,94 €
2,21 €
1,51 €
47,96 €
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2n.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 1r.
trimestre de 2016, número de comptador 743914, amb un consum de 0 m3
d’aigua, quedant desglossat de la següent forma:
Subministre .................... 10,80 €
Conservació ...................
4,05 €
IVA s/.cons. 21% ............
0,85 €
IVA 10% s/. subm. .........
1,08 €
Cànon 1r.tram (18 m3) ..
8,62 €
IVA 10% s/. cànon .........
0,86 €
Total ............................... 26,26 €
3r.- Retornar a l’interessat l’import de 21,70 €, en concepte del rebut del servei
d’abastament d’aigua potable del 1r. trimestre de 2016, número de comptador
743914.
4t.- Comunicar els presents acords a l’interessat pel seu coneixement i efectes
oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
10.- SOL.LICITUD ESGLÉSIA VELLA, ELS DIES 7, 14, 21 I 28 DE JUNY I 5,
12, 19 I 26 DE JULIOL DE 2016, EXPEDIENT NÚMERO ADM/077/2016.
Vista la instància presentada en data 18 d’abril de 2016, registre d’entrades nº
724/2016, nº d’expedient ADM/077/2016, sol.licitant:
Església Vella.
Dies: 7, 14, 21 i 28 de juny i 5, 12, 19 i 26 de juliol de 2016.
Horari: De les 19:00 hores a les 22:30 hores.
Activitat: Taller de cants del món en grup.
Material: Cadires.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús de l’Església Vella, sense supervisió municipal directa, els
dies 7, 14, 21 i 28 de juny i 5, 12, 19 i 26 de juliol de 2016, de les 19:00 hores a
les 22:30 hores, per a la realització de l’activitat de taller de cants del món en
grup.
2n.- Autoritzar l’ús esmentat al sol.licitant, previ pagament de la taxa, per un
import de 90 €, 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’Església Vella, només per a la realització
de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
4t.- Concedir l’ús del material següent:
-

Cadires.
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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.
11.- SOL.LICITUD LOCAL LLAR D’AVIS, ELS DIES 31 DE MAIG I 1 DE JUNY
DE 2016, A NOM DE FEDAC GIRONELLA, EXPEDIENT NÚMERO
ADM/074/2016.
Vista la instància presentada per FEDAC Gironella, en data 13 d’abril de 2016,
registre d’entrades nº 697/2016, nº d’expedient ADM/074/2016, sol.licitant:
Local Llar d’Avis.
Dies: 31 De maig i 1 de juny de 2016.
Horari: A partir de les 17:00 hores del dia 31 de maig de 2016.
Activitat: Exàmens oficials de Cambridge.
Material: 22 Taules i 44 cadires.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del local Llar d’Avis, sense supervisió municipal directa, els
dies 31 de maig, a partir de les 19.00 hores, atès que abans en aquest local hi
ha altres activitats, i 1 de juny de 2016, per a la realització de l’activitat
d’exàmens oficials de Cambridge.
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 d’Avis, només per a la
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
4t.- Concedir l’ús del material següent:
-

22 Taules i 44 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.

10

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.
12.- SOL.LICITUD ESGLÉSIA VELLA, ELS DIES 29 I 30 D’ABRIL, 6 I 20 DE
MAIG, 3, 4, 10, 11, 17 I 18 DE JUNY DE 2016, A NOM DE LA CLOSCA
(ESPAIS), EXPEDIENT NÚMERO ADM/076/2016.
Vista la instància presentada per la Closca (Espais), en data 18 d’abril de 2016,
registre d’entrades nº 721/2016, nº d’expedient ADM/076/2016, sol.licitant:
Església Vella.
Dies: 29 i 30 d’abril, 6 i 20 de maig, 3, 4, 10, 11, 17 i 18 de juny de 2016.
Horari: De les 17:00 hores fins a les 21:30 hores i els dies 11 i 18 de juny
matins i tardes fins a les 21:30 hores.
Activitat: Obres de teatre infantil.
Material: 75 Cadires i focus de peu o de terra (en cas de disposar-n’he).
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del local Església Vella, sense supervisió municipal directa,
els dies 29 i 30 d’abril, 6 i 20 de maig, 3, 4, 10, 11, 17 i 18 de juny de 2016, de
les 17:00 hores fins a les 21:30 hores i els dies 11 i 18 de juny matins i tardes
fins a les 21:30 hores, per a la realització de l’activitat d’obres de teatre infantil.
2n.- Autoritzar l’ús esmentat al sol.licitant, previ pagament de la taxa, per un
import de 90 €, 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’Església Vella, només per a la realització
de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
4t.- Concedir l’ús del material següent:
-

75 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.

11

13.- SOL.LICITUD PERMÍS PER INSTAL.LAR TERRASSA D’ESTIU 2016 I
OCUPAR UNA PART DE LA VORERA AMB TRES TAULES EN HORARIS
PUNTUALS DE CAP DE SETMANA, DAVANT EL BAR SQUASH SABS, S.A.,
EXPEDIENT NÚMERO TRI/054/2016.
Vista la instància presentada en data 21 d’abril de 2016, registre d’entrades
754/2016, número d’expedient TRI/054/2016, sol.licitant permís per instal.lar
terrassa temporada d’estiu de 2016 i ocupar una part de la vorera amb tres
taules en horaris puntuals de cap de setmana, davant el bar Squash Sabs, S.A.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar el permís per instal.lar la terrassa d’estiu per la temporada de
2016 i ocupar una part de la vorera amb tres taules, respectant obligatòriament
el pas de vianants d’un mínim de 1,50 metres i entrades de vianants i vehicles
als edificis colindants.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
14.- PROPOSTA APROVACIÓ DE FACTURES.
Vist el llistat de Factures per un import de 34.743,42 €.
S’ACORDA:
.- Aprovar el llistat de factures esmentat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
15.- APROVACIÓ PROPOSTES NÚMERO 8 DEL MES D’ABRIL DE 2016.
Vista la relació de propostes número 8 del mes d’abril, corresponent als
números del 26 al 28 per un import de 221,30 €.
S’ACORDA:
.- Aprovar la relació de propostes esmentada.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
16.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIÓ A LA REVISIÓ DE SUPORT
ECONÒMIC PER A L’ACOLLIMENT D’UNA PERSONA (EXP. 2008/65) A LA
RESIDÈNCIA SANT ROC DE GIRONELLA MITJANÇANT CONVENI ENTRE
L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I LA FUNDACIÓ RESIDÈNCIA SANT ROC.
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació a la revisió de suport
econòmic per a l’acolliment d’una persona (Exp. 2008/65) a la Residència Sant
Roc de Gironella mitjançant conveni entre l’Ajuntament de Gironella i la
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Fundació Residència Sant Roc, es proposa que l’Ajuntament de Gironella faci
efectiu el deute general pel canvi de grau de dependència del beneficiari de
1.086,36 Euros, així com revisar l’aportació econòmica davant el canvi de preu
de la plaça residencial.
S’ACORDA:
Aprovar el pagament del deute general pel canvi de grau de dependència del
beneficiari de 1.086,36 Euros, així con revisar l’aportació econòmica davant el
canvi de preu de la plaça residencial.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
17.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
18.- 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.

