Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/46

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

17 / de desembre / 2019

Durada

Des de les 20:30 fins a les 20:45 hores

Lloc

Sala de reunions

Presidida per

DAVID FONT SIMON

Secretari

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77746641V

ANNA FERRER COMA

SÍ

39362101Q

DAVID FONT SIMON

SÍ

39388643Q

DAVID SABORIDO GONZÁLEZ

SÍ

77732419D

JOSEP CAMPS CALVERAS

SÍ

39381475R

LLUÍS VALL CARRILLO

SÍ

39378755H

MIQUEL SERRA PEÑA

SÍ

40990957N

SANTI FELIUS MUÑOZ

SÍ

39343075B

TERESA TERRICABRES POUS

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0002 Data: 16/01/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 16/01/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 16/01/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova per unanimitat.

Expedient 1815/2019. Aprovació de Pla de Seguretat i Salut de l'obra de Construcció
d'una Marquesina al Camp de Futbol.

Vist el Pla de Seguretat i Salut de les Obres presentat en aquest Ajuntament pel contractista
COURTS INTERNATIONAL XXI S.L., en data 16 de desembre de 2019.
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals que literalment és com segueix:
“Que emet el Servei Tècnic Municipal en relació al Pla de Seguretat de l’obra
“CONSTRUCCIÓ MARQUESINA DEL CAMP DE FUTBOL”.
Promotor: AJUNTAMENT DE GIRONELLA
Contractista: COURTS INTERNATIONAL XXI S.L.
Emplaçament: ZONA ESPORTIVA-CAMP DE FUTBOL
Autor Pla de Seguretat: COURTS INTERNATIONAL XXI S.L.
Pressupost: PEM 20.832,98 €
Coordinador de Seguretat: SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
El Pla de Seguretat redactat per COURTS INTERNATIONAL XXI S.L., desenvolupa i
complementa, tal com estableix el R. D. 1627/97, les directrius per portar l’obra de
“CONSTRUCCIÓ MARQUESINA DEL CAMP DE FUTBOL”, de forma correcta i segura.
Descriu els riscos i les mesures preventives, així com els elements de protecció individual i
col·lectiva a utilitzar en el decurs de les obres. També inclou la maquinària que es farà servir i
el termini d’execució de l’obra.
Per tot això, s’informa FAVORABLEMENT el Pla de Seguretat i es pot autoritzar l’ inici de les
obres.
No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.”
Examinada la documentació que acompanya l’expedient.

S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per:
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Vist el contracte per la construcció de “Marquesina del Camp de Futbol” l’adjudicació del
qual a favor de COURTS INTERNATIONAL XXI S.L., s’ha realitzat per la Junta de Govern
Local de data 29 d’octubre de 2019.

Número: 2020-0002 Data: 16/01/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

COURTS INTERNATIONAL XXI S.L.
i per l’execució de l’obra:
Construcció de marquesina del camp de futbol.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Considerant que amb data 17/12/2019 es va rebre el text del Conveni administratiu de
col·laboració entre aquest Ajuntament, l’empresa Grup parèntesi i imatge i so, SL i
l’Associació de joves de Gironella, per a la realització de la Festa de Cap d’any de Gironella,
any 2019
S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament l’empresa
Grup parèntesi i imatge i so, SL i l’Associació de joves de Gironella, per a la realització de la
Festa de Cap d’any de Gironella, any 2019, en els termes en què figura en l'expedient.
SEGON. Notificar l'Acord d'aprovació del Conveni als interessats, d'acord amb el que
s’estableix en els articles 40, 42 i 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques als interessats i emplaçar-los per a la
signatura d'aquest.

Expedient 1810/2019. Aprovació de factures relació número 16
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la relació de factures, amb registre d’entrades que tot seguit es detalla:
La 1851 a la 1853, la 2054, la 2056, la 2058 a la 2059, la 2061 a la 2066, la 2069 a la 2070,la
2072,la 2074 a la 2076, la 2078, la 2080 a la 2097, la 2201, la 2414, la 2433, la 2507 a la
2508, la 2510, la 2649, la 2680 a la 2681, la 2756 i la 2784 per un import de 40.146,14€
S’ACORDA:
PRIMER. De conformitat amb l’article 58 del Reial Decret 500/1990,de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, en matèries de pressupostos, es reconeix l’obligació
continguda en la relació esmentada per un import total de 40.146,14€
SEGON. En aplicació de l’article 61 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
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Favorable
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Expedient 1778/2019. Autoritzacions Especials per a la Celebració d'Espectacles i
Esdeveniments. Festa de cap d'any 2019 al Local del Blat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. Donar trasllat d’aquest acord al contractista de les obres i al Coordinador de
Seguretat perquè procedeixi a la seva comunicació a l’autoritat laboral.

desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, s’ordena el pagament de les
factures relacionades amb càrrec a l’aplicació pressupostària detallada en la relació del vigent
pressupost municipal.

Expedient 1211/2019. Proposta de Despesa, ampliació de potència Local del Blat.

Atès que per part de l’Ajuntament s’ha sol·licitat a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA,S.L.
l’ampliació de potència al local “El Blat”(C./Farguell, s./n.)
Vistes les condicions tècnic econòmiques, obrant a l’expedient i, que ascendeix a la quantitat
de 868,06€
S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar i autoritzar la despesa corresponent per import de 868,06€ per l’ampliació
de la potència.
SEGON. Donar compte a Intervenció i Tresoreria, a l’efecte de practicar les anotacions
comptables pertinents.

Expedient 1615/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud de material per realitzar
el III Cros Escolar Comarcal. Consell Esportiu del Berguedà.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2020-0002 Data: 16/01/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Material: 2 taules, 2 cadires, 10 tanques, equip de so, punt de llum, allargo i 1 carpa.
Dia: 22 de desembre de 2019.
Activitat: Cros Escolar Comarcal.
S’ACORDA:
PRIMER.- Concedir l’ús del material següent:
-

2 taules, 2 cadires, 10 tanques, equip de so, punt de llum, allargo i 1 carpa.

SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de
l’activitat sol.licitada el 22 de desembre de 2019.
TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar les 2 taules, 2 cadires, 10 tanques, equip de so,
punt de llum, allargo i 1 carpa, només per a la realització de les tasques pròpies de l’activitat
sol.licitada.
QUART.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de les
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

Codi Validació: 7KN2YJRG4FRZ6PS5SRSSD72C3 | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 9

Vista la instància presentada per Consell Esportiu del Berguedà, en data 29 de novembre de
2019, registre d’entrades nº 2019-E-RC-2030, expedient número 1615/2019, sol.licitant:

activitats vinculades a l’ús autoritzat.

Expedient 1797/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud de material per realitzar
el pessebre vivent de l'escola. Escola Gironella.

Vista la instància presentada per l’Escola Gironella, en data 10 de desembre de 2019, registre
d’entrades nº 2019-E-RC-2307, expedient número 1797/2019, sol.licitant:
Material: 10 cadires, 1 tarima amb dos nivells, olla amb suport i cartells.
Dia: 19 de desembre de 2019.
Activitat: Pessebre vivent.
S’ACORDA:
PRIMER.- Concedir l’ús del material següent:
-

10 cadires, 1 tarima amb dos nivells, olla amb suport i cartells.

SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de
l’activitat sol.licitada el 19 de desembre de 2019.
TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar les 10 cadires, la tarima, l’olla amb suport i els
cartells, només per a la realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.

Número: 2020-0002 Data: 16/01/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Expedient 1799/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del casal de la gent
gran "La Llar" per realitzar un curs de formació. Zona7 S.C.P.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per Zona7 S.C.P en data 11 de desembre de 2019, registre
d’entrades nº 2019-E-RC-2308, expedient número 1799/2019, sol.licitant:
Casal de la gent gran “La Llar”.
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QUART.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de les
activitats vinculades a l’ús autoritzat.

Dies: 8,13,15,20,22,27 i 29 de gener de 2020.
3,5,10,12,17,19,24 i 26 de febrer de 2020.
2,4,9,11,16,18 i 23 de març de 2020.
Horari: De les 18:30h a les 21:30h.

SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat previ pagament de la taxa de 660,00 € al sol.licitant per a la
realització de l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat anterior.
TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el Casal de la gent gran “La Llar”, només per a la
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de neteja.
CINQUÈ.- L’entrega i retorn de les claus de l’espai es realitzarà a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà de l’Ajuntament de Gironella.
SISÈ.- En el moment de l’entrega de les claus de l’espai el sol·licitant haurà de dipositar 20 €
en concepte de fiança, que seran retornats una vegada es comprovi que l'espai no hagi patit
desperfectes i es trobi en condicions òptimes de neteja.
SETÈ.- 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.
VUITÈ.- És obligatori la incorporació del logotip oficial de l’Ajuntament de Gironella en
qualsevol tipus de cartelleria, sigui en format físic o digital.
NOVÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de
l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.

Expedient 1769/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat per
realitzar una conferència. AMPA Escola Bressol Estel Gironella Bassacs.
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PRIMER.- Autoritzar l’ús del Casal de la gent gran “La Llar”, sense supervisió municipal
directa, de les 18:30h a les 21:30h, els dies 8,13,15,20,22,27 i 29 de gener de 2020,
3,5,10,12,17,19,24 i 26 de febrer de 2020, 2,4,9,11,16,18 i 23 de març de 2020, p er la
realització de l’activitat del curs de formació.
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S’ACORDA:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Activitat: Curs de formació.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per l’AMPA Escola Bressol Estel Gironella Bassacs en data 2 de
desembre de 2019, registre d’entrades nº 2019-E-RC-2254, expedient número 1769/2019,
sol.licitant:

Horari: De les 18:00h a les 20:00h.
Activitat: Conferència.

S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, de les 18:00h
a les 20:00h del dia 29 de gener de 2019 per la realització de l’activitat de la conferència.
SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat previ pagament de la taxa de 120€ al sol.licitant per a la
realització de l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat anterior i previ
pagament de 60 € per la utilització de l'equip de so i llum
TERCER.- 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.

Número: 2020-0002 Data: 16/01/2020

Dia: 29 de gener de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Local del Blat.

CINQUÈ.- L’entrega i retorn de les claus de l’espai es realitzarà a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà de l’Ajuntament de Gironella.
SISÈ.- En el moment de l’entrega de les claus de l’espai el sol·licitant haurà de dipositar 20 €
en concepte de fiança, que seran retornats una vegada es comprovi que l'espai no hagi patit
desperfectes i es trobi en condicions òptimes de neteja.
SETÈ.- 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.
VUITÈ.- És obligatori la incorporació del logotip oficial de l’Ajuntament de Gironella en
qualsevol tipus de cartelleria, sigui en format físic o digital.
NOVÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de
l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.
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QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de neteja.

Expedient 1800/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del gimnàs, menjador i
servei de neteja dels espais per realitzar el casal de nadal. AMPA Escola Gironella.

Gimnàs i menjador de l’escola.
Servei de neteja.
Espais: Menjador i gimnàs de l’escola.
Dies: 23,24,27,30 i 31 de desembre de 2019. 2,3 i 7 de gener de 2020.
Activitat: Casal de Nadal.

S’ACORDA:
PRIMER.- Denegar el servei següent:
-

Neteja

SEGON.- Autoritzar l’ús del gimnàs i el menjador de l’escola, sense supervisió municipal
directa, els dies 23,24,27,30 i 31 de desembre de 2019, i 2,3 i 7 de gener de 2020, per a la
realització de l’activitat del casal de nadal.
TERCER.- 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.
QUART.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el gimnàs i el menjador de l’escola, només per a la
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
CINQUÈ.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de neteja.
SISÈ.- L’entrega i retorn de les claus de l’espai es realitzarà a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament de Gironella.
SETÈ.- En el moment de l’entrega de les claus de l’espai el sol·licitant haurà de dipositar 20 €
en concepte de fiança, que seran retornats una vegada es comprovi que l'espai no hagi patit
desperfectes i es trobi en condicions òptimes de neteja.
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Vista la instància presentada per l’AMPA de l’Escola Gironella, en data 11 de desembre de
2019, registre d’entrades nº 2019-E-RC-2311, expedient número 1800/2019, sol.licitant:

Número: 2020-0002 Data: 16/01/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

VUITÈ.- 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.
NOVÈ.- En cas de fer qualsevol mena de publicitat de l’activitat que es durà a terme, ja sigui
en format físic o digital, és obligatori l’ús del logotip oficial de l’Ajuntament de Gironella.

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

Número: 2020-0002 Data: 16/01/2020

B) ACTIVITAT DE CONTROL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DESÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de
l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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No hi ha assumptes

