Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/8

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

25 / de febrer / 2020

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

NO

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

Excuses d'assistència presentades:
1. ANNA FERRER COMA:
«Motius laborals»

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
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MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (2 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 02/03/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

DAVID FONT SIMON (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 02/03/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova per unanimitat

Expedient 326/2020. Llicència Urbanística. Obres d'enderroc d'envans no estructurals a
Avgda. Catalunya, 49 1r.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 326/2020, en el qual es sol.licita llicència
per enderroc d’envans no estructurals a l’Avgda. Catalunya, 49 1r.
Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:

Jordi Andrade Agudo, ha sol·licitat, en data 17 de febrer de 2020, llicència d’obres per
enderrocar dos envans sense afectació estructural al primer pis de l’edifici situat a l’Avinguda
Catalunya, 49.
Examinada la documentació presentada consistent en inspecció, certificat i assumeix de
direcció tècnica per part de l’Arquitecte Antoni Mujal Colilles, s’informa FAVORABLEMENT
la concessió de la llicència d’obres.
No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.”
S’ACORDA:
PRIMER. Concedir llicència per adequació de local per enderroc d’envans no estructuals a
l’Avgda. Catalunya 49 1r, expedient número 326/2020.
SEGON. Aprovar:
a) L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......... 89,54 €.
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ........................... 20,00 €.
TOTAL .............................................................................................................. 109,54 €.
Aquesta quantitat s’haurà d’ingressar al compte de l’Ajuntament, en qualsevol oficina de les
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“PROMOTOR: JORDI ANDRADE AGUDO
Nº EXPEDIENT: 326/2020
SITUACIÓ: AVINGUDA CATALUNYA 49, 1r
PROPIETAT IMMOBLE: JORDI ANDRADE AGUDO - ALÍCIA RODRIGUEZ
OBRA: ENDERROC 2 ENVANS - NO AFECTACIÓ ESTRUCTURAL
CONTRACTISTA: BERGUEDÀ SERVEIS SCCL
PRESSUPOST: 3.056,00 €

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.
TERCER. 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.

Expedient 1104/2019. Llicències d'Activitat - Baixa d'activitat del Bar-Restaurant l'Espai
de la Carme.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista dels següents antecedents:
Document
Sol·licitud de l'Interessat
Provisió d’alcaldia
Informe de Secretaria
Informe dels Serveis Tècnics Municipals
Informe de Tresoreria Municipal

Data/Núm.
09/07/2019
11/07/2019
11/07/2019
26/07/2019
02/09/2019

Observacions

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'Informe de Secretaria, i de conformitat
amb l’establert en l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del
Règim local,

PRIMER. Resoldre la baixa de
Interessat
Representant

Carme Fernández Gómez
___________

39336054M
___________

com a titular de la llicència d'activitat de BAR-RESTAURANT, atorgada mitjançant:
Expedient
URB/146/206

Procediment
___________

Resolució
JGL

Data
07/11/2016

pels següents motius: CESSAMENT D’ACTIVITAT.
SEGON. Procedir a donar de baixa la llicència d'activitat de BAR-RESTAURANT a
l’AVINGUDA CATALUNYA, 46 BAIXOS en els arxius municipals.
TERCER. Notificar el present acord a l'interessat amb indicació dels recursos pertinents.
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S’ACORDA

Expedient 346/2020. Procediment Genèric, Exp. Familiar 2016/131.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. (Exp. Familiar 2016/131) del Municipi de Gironella,
demanant un ajut econòmic per subministraments bàsics.
Vist l’informe emès per l’EBAS, que es reprodueix a continuació:
“S’informa la unitat de convivència està formada per un mare i dos menors
El nucli familiar (Exp.2016/131) presenta dificultats econòmiques per assumir les despeses de la vida
diària i sol·licita un ajut econòmic pel pagaments de subministraments bàsics.
A partir de la documentació aportada es constata que el nucli familiar presenta una situació de
vulnerabilitat econòmica.
Després d’aplicar el protocol d’ajuts i prestacions econòmiques de caràcter social , li correspon el 100 %
de l’ajut sol·licitat. És per això que
DEMANEM
Que l’Ajuntament de Gironella concedeixi a la família un ajut de 77.55€ en concepte de
subministraments bàsics.”.

Atès que la família (Exp. Familiar 2016/131), li correspon el 100% de l’ajut sol·licitat després
d’aplicar el protocol d’ajuts i prestacions econòmiques de caràcter social.

PRIMER. Concedir un ajut econòmic a la interessada per subministraments bàsics per un
import de 77,55 Euros.
SEGON. Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

Expedient 337/2020. Contractacions. Contracte Jornades Internacionals Folklòriques
2020. Adifolk.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i Adifolk, per realitzar les Jornades
Internacionals Folklòrikes 2020, el dia 6 de setembre de 2020, el qual puja l’import de 2.400 €
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S’ACORDA:

exempts d’IVA.
S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i Adifolk, per realitzar les
Jornades Internacionals Folklòriques 2020, el dia 6 de setembre de 2020, el qual puja l’import
de 2.400 € exempts d’IVA.
SEGON.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

Expedient 330/2020. Contractacions. Contracte d'actuació Party Game al Carnestoltes
2020. Cocolisto Experience S.L.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i Cocolisto Experience S.L, per participar en
el Carnestoltes 2020, el dia 1 de març de 2020, el qual puja l’import de 2.500 €, un IVA de 525
€, el que fa un total de 3.025 euros.
S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i Cocolisto Experience S.L, per
participar en el Carnestoltes 2020, el dia 1 de març de 2020, el qual puja l’import de 2.500 €,
un IVA de 525 €, el que fa un total de 3.025 euros.

Expedient 341/2020. Contractacions. Contracte d'actuació Dalton Bang al Carnestoltes
2020. Arts Managers S.L.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i Arts Managers S.L., per participar en el
Carnestoltes 2020, el dia 29 de febrer de 2020, el qual puja l’import de 2.800 €, un IVA de 588
€, el que fa un total de 3.388 euros.
S’ACORDA:
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SEGON.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

PRIMER.- Aprovar el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i Arts Managers S.L., per
participar en el Carnestoltes 2020, el dia 29 de febrer de 2020, el qual puja l’import de 2.800
€, un IVA de 588 €, el que fa un total de 3.388 euros.
SEGON.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

Expedient 215/2020. Contractació de la Reforma de l'Enllumenat Públic dels PAE's del
municipi
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista dels següents antecedents:
Expedient
210/2020

Procediment
Actuacions Preparatòries de Contractes

Resolució
JGL/2020/5

Data
06/02/2020

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document
Provisió d’alcaldia
Informe de Secretaria
Memòria justificativa
Plec de clàusules administratives
Plec prescripcions tècniques

Data/Núm.
17/02/2020
18/02/2020
04/02/2020
19/02/2020
19/02/2020

Observacions

REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE GIRONELLA. FASE II.A - POLÍGONS
D'ACTIVITAT ECONÒMICA
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Tipus de contracte: Obres
Classificació CPV:
Revisió de preus /
Accepta
Accepta renovació: No
453.16100-6
fórmula: No
variants: No
Pressuposto base de licitació:
Impostos: 21%
Total: 146.431,44 €
121.017,72 €
Valor estimat del contracte:
Impostos: 21%
Total: 146.431,44 €
121.017,72 €
Data d'inici execució:
Data fi execució:
Durada màxima:
Durada execució: 3
___________
___________
3 MESOS
Garantia definitiva: Sí
Garantia provisional: No
Garantia complementària: No
(5%)

A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació mitjançant
procediment Obert simplificat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

Codi Validació: 464PEMMG4NYQZY66R22LE94G4 | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 14

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

amb l’establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
S’ACORDA
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment Obert simplificat
per Obres REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE GIRONELLA. FASE II.A - POLÍGONS
D'ACTIVITAT ECONÒMICA, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent:
Exercici
2020

Aplicació pressupostària
1532.61023

Import
121.017,72€

IVA/IGIC
21%

Total
146.431,44€

RC
.

QUART. Adonar del present Acord a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les
anotacions comptables que procedeixin.
CINQUÈ. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat
en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
SISÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions
tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar
disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.
SETÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el
perfil de contractant:
— DAVID FONT SIMON que actuarà com a President de la mesa.

— SERGI CARDONA ROSANAS, Vocal.
— LLUÍS MAS PAGEROLS, Vocal.
— JOAN CARLES JABARDO GARCÍA que actuarà com a Secretari de la Mesa.

Expedient 334/2020. Actuacions Preparatòries de Contractes. Projecte d'obra de
renovació de la xarxa d'aigua en diversos carrers del casc antic de Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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— MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ, Vocal (SECRETÀRIA - INTERVENTORA de la
Corporació).

A la vista dels següents antecedents:

Document:

Recepció del projecte d’obres

Data:

20/02/2020

Observacions:

RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA A DIVERSOS CARRERS DEL
CASC ANTIC DE GIRONELLA

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l'establert en els
articles 21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
S’ACORDA:
PRIMER:

Aprovar inicialment el projecte d’obres:

Objecte:

RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA A DIVERSOS CARRERS DEL
CASC ANTIC DE GIRONELLA

Autor del projecte:

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

Data:

FEBRER DE 2020

Pressupost:

97.716,75 € + 20.520,52 € (IVA) = 118.237,27 €

Expedient 349/2020. Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball. Taquillers i
operari manteniment piscina municipal. Estiu 2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista dels següents antecedents:
Document
Provisió d'Alcaldia
Informe de Secretaria
Bases Generals de la Convocatòria

Data/Núm.
20/02/2020
21/02/2020
20/02/2020

Observacions

Característiques de la plaça objecto de la convocatòria:
Denominació del lloc
Data de contracte

TAQULLERS - MANTENIMENT PISCINA 2020
- Dos taquillers del 15 de juny al 04 de setembre, amb
Ajuntament de Gironella
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SEGON:
Sotmetre el projecte d’obres a informació pública pel període d’un mes
mitjançant anunci en el tauler d’edictes, a la seu electrònica de l’Ajuntament i en el Butlletí
Oficial de la Província.

Data finalització

Naturalesa Personal Laboral
Sistema selectiu

contracte de 23,75 H/setmana (torn matí o tarda, dies
feiners)
- Un taquiller de 14 de juny al 06 de setembre, amb
contracte de 19h/setmana (torn únic, caps de setmana i
festius)
- Un empleat de manteniment del 01 de juny al 13 de
setembre, amb contracte de 28h/setmana
3.3. L'horari és de dilluns a diumenge, amb horaris
variables depenent del lloc de treball
Temporal
Concurs

Examinades les bases de la convocatòria en relació amb la selecció de personal
referenciada, i de conformitat amb l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del
Règim Local,
S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar les bases que regeixen el procés de selecció.
SEGON. Convocar les proves, comunicant-ho als Organismes corresponents que han de
formar part del Tribunal a l'efecte de que designin 1 membres per formar part de l'òrgan de
selecció de la referida convocatòria.
TERCER. Publicar el text íntegre de les bases que han de regir el procés selectiu en el Tauler
d'anuncis, i s'anunciarà el nombre de places per categories i el lloc on estaran exposades les
bases de les convocatòries,

CINQUE. Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en les proves de
selecció, aprovar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, i publicar la relació en
el Tauler d'anuncis,

Expedient 136/2018. Col·laboració i Delegació de la Gestió Recaptatòria. Compte gestio
recaptatoria 2018
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria, any 2018 per l'Organisme de Gestió Tributària
durant l'exercici i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés
directe, liquidats per aquest ens.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els
fons transferits a aquest ens.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar,
com estableix l'article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
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QUART. Vista la comunicació de [els Organismes corresponents que han de formar part del
Tribunal], designar els membres del Tribunal que han de Jutjar les corresponents proves,
notificar-los la resolució de designació, perquè en prengui coneixement, i publicar la
composició del Tribunal.

per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de :
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de :
Rebuts
6.572,76 €

Liquidacions
27.443,00 €

Rebuts
396.494,49 €

Liquidacions
107.701,24 €

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a
favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació, any 2018 per sancions
imposades per aquest Ajuntament, que ha estat rendida per l'Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona i corresponent a l'exercici .
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar,
com estableix l'article 209 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i que
importa les quanties següents:
Pendent de cobrament en data 31 de desembre, per import de 28.367,33 €
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a
favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.
S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de presentada per l'ORGT, exercici
2018

Expedient 268/2020. Col·laboració i Delegació de la Gestió Recaptatòria. Compte de la
gestio recaptatoria, any 2019
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria, any 2019 per l'Organisme de Gestió Tributària
durant l'exercici i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés
directe, liquidats per aquest ens.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els
fons transferits a aquest ens.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar,
com estableix l'article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de :
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de :
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SEGON. Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de multes de 2018 , presentada per
l’ORGT

Rebuts
6.578,52 €

Liquidacions
16.035,46 €

Rebuts
402.051,84 €

Liquidacions
88.980,64 €

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a
favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació, any 2019 per sancions
imposades per aquest Ajuntament, que ha estat rendida per l'Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona i corresponent a l'exercici .
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar,
com estableix l'article 209 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i que
importa les quanties següents:
Pendent de cobrament en data 31 de desembre, per import de 26.975,58 €
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a
favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.
S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de presentada per l'ORGT, exercici
2019
SEGON. Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de multes de 2019 , presentada per
l’ORGT

Expedient 374/2020. Aprovació de factures relació número 2/2020
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la relació de factures, amb número de document i data que tot seguit es detalla:
De la número 3209 de data 28 de desembre de 2019 a la factura número 2000209 de data 30
de gener de 2020, per un import de 12.952,20€
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 12.952,20€
SEGON. En aplicació de l’article 61 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 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 365/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud de material per realitzar
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Favorable

una activitat. Ajuntament d'Olvan.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per l’Ajuntament d’Olvan, en data 21 de febrer de 2020, registre
d’entrades nº 2020-E-RC-343, expedient número 365/2020, sol.licitant:
Material: Entarimat de 4 x 3 metres.
Dia: 1 de març de 2020.
Activitat: Jornada de la caça i la tofòna del Berguedà.
S’ACORDA:
PRIMER.- Concedir l’ús del material següent:
-

Entarimat de 4 x 3 metres.

SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de
l’activitat sol.licitada el 1 de març de 2020.
TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar l’entarimat de 4 x 3 metres, 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
activitats vinculades a l’ús autoritzat.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per Martí Pons Soto en data 19 de febrer de 2020, registre
d’entrades nº 2020-E-RC-324, expedient número 344/2020, sol.licitant:
Casal de la gent gran “La Llar”.
Activitat: Festa privada.

S’ACORDA:
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Expedient 344/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del casal de la gent gran
"La Llar" per realitzar una festa privada. Martí Pons Soto.

PRIMER.- Denegar l’ús del casal de la gent gran “La Llar”, atès que el reglament d’ús intern
no permet la realització de festes privades.
SEGON.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de
l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.

Expedient 366/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat i
material per realitzar una trobada d'ocellaires. Associació Pro Ocellaire de Fringíl·lids
Gironella.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per l’Associació Pro Ocellaire de Fringíl·lids Gironella en data 24
de febrer de 2020, registre d’entrades nº 2020-E-RC-351, expedient número 366/2020
sol.licitant:
Local del Blat.
Dia: 26 d’abril de 2020.
Horari: De les 07:00h a les 14:00h.
Activitat: Trobada d’ocellaires de Gironella.
Material: 60 cadires i 20 taules.

PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, el dia 26
d’abril de 2020, de les 07:00h a les 14:00h, per a la realització de l’activitat de la trobada
d’ocellaires de Gironella.
SEGON.- 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.
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.
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.- Concedir l’ús del material següent:
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S’ACORDA:

-

60 cadires i 20 taules.

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.- És obligatori la incorporació del logotip oficial de l’Ajuntament de Gironella en
qualsevol tipus de cartelleria, sigui en format físic o digital.
DESÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de les
activitats vinculades a l’ús autoritzat.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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No hi ha assumptes

