Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/2

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

14 / de gener / 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

SÍ

39362101Q

DAVID FONT SIMON

SÍ

39388643Q

DAVID SABORIDO GONZÁLEZ

NO

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. DAVID SABORIDO GONZÁLEZ:
«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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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0009 Data: 22/01/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 23/01/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 22/01/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova per unanimitat.

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 21/2020, en el qual es sol.licita llicència per
repassar i arreglar la teulada de l’edifici situat al C/ Sant Marc 10.
Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:
PROMOTOR: ALEIX MARCOS PONS (GISER XXI S.L.)
Nº EXPEDIENT: 21/2020
SITUACIÓ: CARRER SANT MARC, 10
PROPIETAT IMMOBLE: JOSEFA CARBONELL BENET
OBRA: ARREGLAR TEULADA-NO AFECTACIÓ ESTRUCTURAL
CONTRACTISTA: GISER XXI S.L.
PRESSUPOST: 1.612,98 €
Aleix Marcos Pons, ha sol·licitat, en data 3 de gener de 2020, llicència d’obres per repassar i
arreglar la teulada de l’edifici situat al C/ Sant Marc 10, sense afectació estructural.
Examinada la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.
No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.”
S’ACORDA:
PRIMER. Concedir llicència per repassar i arreglar la teulada de l’edifici situat al C/ Sant
Marc 10, expedient número 21/2020.
SEGON. Aprovar:
a) L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93%): ........... 47,26 €.
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ............. 20,00 €.
TOTAL ................................................................................................. 67,26 €.
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.
Ajuntament de Gironella
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 21/2020. Llicència d'obres per repassar teulada al c st Marc, 10

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 56/2020. Llicència d'obres per estesa de línia de Baixa Tensió local El Blat

Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:
“PROMOTOR: E-DISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU
Nº EXPEDIENT: 56/2020
SITUACIÓ: CARRER FARGUELL-LOCAL EL BLAT
PROPIETAT IMMOBLE: VIA PÚBLICA (AJUNTAMENT)
OBRA: ESTESA LÍNIA BAIXA TENSIÓ
CONTRACTISTA: --------------------.
PRESSUPOST: 1.658,18 €
E-Distribucion Redes Digitales SLU, ha sol·licitat, en data 9 de gener de 2020, llicència
d’obres per obertura i tancament de rasa per instal·lació de línia subterrània de baixa tensió
per ampliació de potència elèctrica del local “El Blat”
Examinada la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.
Observacions:
Abans de l’inici de les obres és contactarà amb el Servei Tècnic (93 825 00 33) i el Serveis
d’Aigües (608 28 38 70), per fer inspecció en el lloc de les obres i comprovar si hi ha serveis
afectats (xarxa clavegueram, xarxa d’ aigua , etc)
No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.”
S’ACORDA:
PRIMER. Concedir llicència per estesa de línia de Baixa Tensió al carrer de Farguell, davant
del local El Blat. expedient número 56/2020.
SEGON. Aprovar:
a) L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): ....... 48,58 €.
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ........................... 20,00 €.
TOTAL .............................................................................................................. 68,58 €.
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.
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Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 56/2020, en el qual es sol.licita llicència per
estesa de línia de Baixa Tensió al carrer de Farguell, davant del local El Blat.

Número: 2020-0009 Data: 22/01/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

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.

Amb data 08 de gener de 2020, a les 09:31 h. es va presentar sol.licitud de canvi de
quota de la TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS de l’exercici de 2020, de
l’habitatge amb referència cadastral 7643503DG0574S0001HX (carrer Olvan Alt 7, 3r
1a).
Amb data 09 de gener de 2020, va ser emès informe del Servei Tècnic Municipal,
comunicant
que
l’habitatge
amb
número
de
referència
cadastral
7643503DG0574S0001HX (carrer Olvan Alt 7, 3r 1a), no disposa de comptador d’aigua
ni de comptador d’electricitat, que literalment és com segueix:
“EXP: 36/2020
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
NATURALESA: INSPECCIÓ HABITATGE
SITUACIÓ: CARRER OLVAN ALT, 7 3r 1a
REFERÈNCIA CADASTRAL: 7643503DG0574S0001HX
AUTOR: JOAN CARLES JABARDO
DATA: 9 DE GENER DE 2020
INFORME
En data 9 de gener de 2020 s’ha inspeccionat l’habitatge situat al C/ Olvan Alt 7, 3r 1a,
amb nº de referència cadastral 7643503DG0574S0001HX i s’ha constatat que, a data
d’avui, no disposa de comptador d’aigua ni de comptador d’electricitat.”
S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar la liquidació tributària per l’exercici 2020 de la taxa per gestió de residus
domèstics (locals i habitatges buits) de l’immoble amb número de referència cadastral
7643503DG0574S0001HX (carrer Olvan Alt 7, 3r 1a), per un import de 56,95 €.
SEGON. Notificar aquesta Resolució a l’interessat, amb indicació
dels recursos que procedeixin.

Expedient 45/2020. Canvi de quota escombraries. Av. Catalunya 40, 2n 1a
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 36/2020. Canvi de quota escombraries. Carrer Olvan Alt 7, 3r 1a

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
EXPEDIENT: 45/2020
NATURALESA: INSPECCIÓ HABITATGES
SITUACIÓ: AVINGUDA CATALUNYA, 40, 2-1ª
REFERÈNCIA CADASTRAL: 7442114DG0574S0005KE
AUTOR: JOAN CARLES JABARDO
DATA: 10 DE GENER DE 2020
INFORME
En data 10 de gener de 2020 s’ha inspeccionat l’habitatge situat a l’Avgda. Catalunya 40,
2n 1a i s’ha constatat que no disposa de comptador d’aigua ni de comptador
d’electricitat.”
S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar la liquidació tributària per l’exercici 2020 de la taxa per gestió de residus
domèstics (locals i habitatges buits) de l’immoble amb número de referència cadastral
7442114DG0574S0005KE (Avinguda Catalunya 40, 2n 1a), per un import de 56,95 €.

Número: 2020-0009 Data: 22/01/2020

Amb data 10 de gener de 2020, va ser emès informe del Servei Tècnic Municipal,
comunicant
que
l’habitatge
amb
número
de
referència
cadastral
7442114DG0574S0005KE (Avinguda Catalunya 40, 2n 1a), no disposa de comptador
d’aigua ni de comptador d’electricitat, que literalment és com segueix:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Amb data 09 de gener de 2020, a les 08:59 h. es va presentar sol.licitud de canvi de quota
de la TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS de l’exercici de 2020, de l’habitatge
amb referència cadastral 7442114DG0574S0005KE (Avinguda Catalunya 40, 2n 1a).

Expedient 34/2020. Canvi de quota d'escombraries. Carrer Roser 15
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Amb data 08 de gener de 2020, a les 09:30 h. es va presentar sol.licitud de canvi de
quota de la TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS de l’exercici de 2020, de
l’habitatge amb referència cadastral 7643710DG0574S0001FX (carrer Roser, 15).
Amb data 09 de gener de 2120, va ser emès informe del Servei Tècnic Municipal,
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SEGON. Notificar aquesta Resolució a l’interessat, amb indicació
dels recursos que procedeixin.

PRIMER. Aprovar la liquidació tributària per l’exercici 2020 de la taxa per gestió de residus
domèstics (locals i habitatges buits) de l’immoble amb número de referència cadastral
7643710DG0574S0001FX (carrer Roser, 15), per un import de 56,95 €.
SEGON. Notificar aquesta Resolució a l’interessat, amb indicació
dels recursos que procedeixin.

Expedient 46/2020. Canvi de quota escombraries Avgda. Catalunya 40, 2n 2a
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Amb data 09 de gener de 2020, a les 09:01 h. es va presentar sol.licitud de canvi de quota
de la TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS de l’exercici de 2020, de l’habitatge
amb referència cadastral 7442114DG0574S0006LR (Avinguda Catalunya 40, 2n 2a).
Amb data 10 de gener de 2020, va ser emès informe del Servei Tècnic Municipal,
comunicant
que
l’habitatge
amb
número
de
referència
cadastral
7442114DG0574S0006LR (Avinguda Catalunya 40, 2n 2a), no disposa de comptador
d’aigua ni de comptador d’electricitat, que literalment és com segueix:
“INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
EXPEDIENT: 46/2020
NATURALESA: INSPECCIÓ HABITATGES
SITUACIÓ: AVINGUDA CATALUNYA, 40, 2n 2a
REFERÈNCIA CADASTRAL: 7442114DG0574S0006LR
AUTOR: JOAN CARLES JABARDO
DATA: 10 DE GENER DE 2020
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“EXP: 34/2020
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
NATURALESA: INSPECCIÓ HABITATGE
SITUACIÓ: CARRER ROSER, 15
REFERÈNCIA CADASTRAL: 7643710DG0574S0001FX
AUTOR: JOAN CARLES JABARDO
DATA: 9 DE GENER DE 2020
INFORME
En data 9 de gener de 2020 s’ha inspeccionat l’habitatge situat al C/ Roser, 15, amb nº de
referència cadastral 7643710DG0574S000FX i s’ha constatat que, a data d’avui, no
disposa de comptador d’aigua ni de comptador d’electricitat.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

comunicant
que
l’habitatge
amb
número
de
referència
cadastral
7643710DG0574S0001FX (carrer Roser, 15), no disposa de comptador d’aigua ni de
comptador d’electricitat, que literalment és com segueix:

INFORME
En data 10 de gener de 2020 s’ha inspeccionat l’habitatge situat a l’Avgda. Catalunya 40,
2n 2a i s’ha constatat que no disposa de comptador d’aigua ni de comptador d’electricitat.”
S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar la liquidació tributària per l’exercici 2020 de la taxa per gestió de residus
domèstics (locals i habitatges buits) de l’immoble amb número de referència cadastral
7442114DG0574S0006LR (Avinguda Catalunya 40, 2n 2a), per un import de 56,95 €.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Amb data 08 de gener de 2020, a les 09:31 h. es va presentar sol.licitud de canvi de
quota de la TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS de l’exercici de 2020, de
l’habitatge amb referència cadastral 7643503DG0574S0001HX (carrer Olvan Alt 7, 2n
1a).
Amb data 09 de gener de 2120, va ser emès informe del Servei Tècnic Municipal,
comunicant
que
l’habitatge
amb
número
de
referència
cadastral
7643503DG0574S0001HX (carrer Olvan Alt 7, 2n 1a), no disposa de comptador d’aigua
ni de comptador d’electricitat, que literalment és com segueix:
“EXP: 35/2020
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
NATURALESA: INSPECCIÓ HABITATGE
SITUACIÓ: CARRER OLVAN ALT, 7 2n 1a
REFERÈNCIA CADASTRAL: 7643503DG0574S0001HX
AUTOR: JOAN CARLES JABARDO
DATA: 9 DE GENER DE 2020
INFORME
En data 9 de gener de 2020 s’ha inspeccionat l’habitatge situat al C/ Olvan Alt 7, 2n 1a,
amb nº de referència cadastral 7643503DG0574S0001HX i s’ha constatat que, a data
d’avui, no disposa de comptador d’aigua ni de comptador d’electricitat.”
S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar la liquidació tributària per l’exercici 2020 de la taxa per gestió de residus
domèstics (locals i habitatges buits) de l’immoble amb número de referència cadastral
7643503DG0574S0001HX (carrer Olvan Alt 7, 2n 1a), per un import de 56,95 €.
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Expedient 35/2020. Canvi de quota escombraries. Olvant alt, 7

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. Notificar aquesta Resolució a l’interessat, amb indicació
dels recursos que procedeixin.

SEGON. Notificar aquesta Resolució a l’interessat, amb indicació
dels recursos que procedeixin.

Expedient 33/2020. Rectificació rebut aigua núm.comptador 3288215 4r.trim 2019

Vista la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb número de registre
d’entrades 24/2020, en data 8 de genr de 2020, amb número d’expedient 33/2020, en la qual
s’exposa que el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4r. trimestre de 2019, ha
vingut amb un consum molt elevat degut a una fuita, la qual ja ha estat reparada.
En relació a la reclamació presentada per el Sr..Esteve Serra Faig, sobre el rebut d’aigua del
4r. trimestre de 2019, ja que li ve amb un consum de 57 m3, i després de fer les
comprovacions oportunes ha detectat que hi havia una fuita, presentant la factura de la
reparació de la mateixa.
D’acord amb el Reglament del Servei Municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable, en
cas de fuita es facturarà en relació amb la mitjana dels tres períodes de facturació anteriors al
moment de detectar-se l’anomalia.
Comprovades aquestes dades s’ha verificat en el programa que en el període del 1r.
Trimestre de 2019, el consum va ser de 14 m3, al 2n. trimestre de 2019 el consum va ser de
31 m3 i al 3r. trimestre de 2019 el consum va ser de 13 m3, essent el consum mig de 19 m3, i
s’ha procedit a rectificar el rebut d’aigua del 4t. trimestre de 2019, amb un consum de 19 m3
(lectura anterior 3.335 – lectura actual 3.354)

Número: 2020-0009 Data: 22/01/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

S’ACORDA:

Subministre ...................
Conservació ..................
Clavegueram .................
IVA s/.cons. i clav. 21%
IVA 10% s/. subm. ........
Cànon 1r.tram (27 m3) .
Cànon 2n.tram (18 m3)..
Cànon 3r. tram (9 m3)....
Cànon 4r. tram (3 m3)....
IVA 10% s/. cànon ........
Total ..............................

72,00 €
4,05 €
1,50 €
1,17 €
7,20 €
12,94 €
19,86 €
24,83 €
13,24 €
7,08 €
163,87 €

SEGON.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4r. trimestre de
2019, comptador número 3288215, quedant desglossat de la següent forma:
Subministre ....................

13,80 €
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PRIMER.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4r. trimestre de
2019, número de comptador 3288215, desglossat de la següent forma:

Conservació ...................
4,05 €
Clavegueram ..................
1,50 €
IVA s/.cons. i clav. 21%...
1,17 €
IVA 10% s/. subm. .........
1,38 €
Cànon 1r.tram (19 m3) ...
9,10 €
Cànon Fuita Domèstic (38m3)21,60 €
IVA 10% s/. cànon .........
3,07 €
Total ...............................
55,67 €

Expedient 65/2020. Revocació subvencions llibres i material escolar, curs 2019/2020.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist que, amb data 25 de setembre de 2019, per acord de la Junta de Govern Local, es va
concedir una ajuda econòmica de 76 Euros, en procediment de concurrència per a l’obtenció
d’ajuts per material i llibres escolar, curs 2019/2020.

Número: 2020-0009 Data: 22/01/2020

QUART.- Comunicar els presents acords als interessats pel seu coneixement i efectes
oportuns.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER.- Retornar als interessats l’import de 108,20 €, en concepte del rebut del servei
d’abastament d’aigua potable del 4r. trimestre de 2019, número de comptador 3288215.

Vist que, es va tenir constància per aquest Ajuntament del següent fet,

Tenint en compte que els beneficiaris han pogut incórrer en una de les causes susceptibles
de generar el reintegrament de la subvenció concedida, recollides en l’Article 10 de les bases
reguladores de la convocatòria d’ajuts de material i llibres corresponents al curs 2019/2020.
Vist que es va informar, pels Serveis Municipals, sobre si concorrien les circumstàncies que
acreditin els fets que son causa del reintegrament de la subvenció concedida.
Examinada la documentació que l’acompanya.
S’ACORDA:
PRIMER. Considerar provats els següents fets,
Causes: Art. 10 canvi d’escola i de municipi.
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Causes: Art. 10. Canvi d’escola i de municipi.

SEGON. Declarar que els fets provats son causa de reintegrament de la subvenció
concedida, de conformitat amb l’Article 10 de les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts
de material i llibres corresponents al curs 2019/2020, sent la quantitat a reintegrar de 76
Euros.
TERCER. Declarar com a principal obligat al reintegrament de la subvenció les persones
beneficiàries que consten en l’informe de l’Educadora Social.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per l’Associació de Dones Atenea XXI en data 13 de gener de
2020, registre d’entrades nº 2020-E-RC-63, expedient número 71/2020, sol.licitant:
Casal de la gent gran “La Llar”.
Dies: 15,22 i 29 de gener de 2020.
5,12,19 i 26 de febrer de 2020.

Número: 2020-0009 Data: 22/01/2020

Expedient 71/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud el casal de la gent gran
"La LLar" per realitzar hipopressius. Associació de Dones Atenea XXI.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUART. Ordenar que la quantitat objecte de reintegrament s’ingressi en el termini de 10 dies,
a les arques municipals, en el supòsit de no verificar-se l’ingrés en el termini convingut, és
procedirà al seu requeriment per la via de constrenyiment, de conformitat amb l’establert en el
Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.

4,11,18 i 25 de març de 2020.

Horari: De les 19:00h a les 20:00h.
Activitat: Hipopressius.
S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar l’ús del casal de la gent gran “La Llar”, sense supervisió municipal
directa, els dies 15, 22 i 29 de gener de 2020, 5,12,19 i 26 de febrer de 2020, 4,11,18 i 25 de
març de 2020 i 1 d’abril de 2020, per a la realització de l’activitat dels hipopressius.
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 casal de la gent gran “La Llar”, només per a la
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
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1 d’abril de 2020.

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.

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

Expedient 38/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del casal de la gent gran
"La Llar" per realitzar activitats de l'associació. Associació de Dones Atenea XXI.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2020-0009 Data: 22/01/2020

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Casal de la gent gran “La Llar”.
Dies: 15,16,21,22,23,28,29 i 30 de gener de 2020.
4,5,6,11,12,13,18,19,20,25,26 i 27 de febrer de 2020.
3,4,5,10,11,12,17,18,19,24,25,26 i 31 de març de 2020.
1,2,7,8,9,14,15,16,21,22,23,28,29 i 30 d’abril de 2020.
Horaris: Dimarts de 09:00h a 10:00h i de 19:15h a 21:00h.
Dimecres de 20:00h a 21:00h.
Dijous de 19:15h a 21:00h

Ajuntament de Gironella
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Vista la instància presentada per l’Associació de Dones Atenea XXI en data 8 de gener de
2020, registre d’entrades nº 2020-E-RC-34, expedient número 38/2020, sol.licitant:

Activitat: Activitats de l’associació.
S’ACORDA:

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.

Número: 2020-0009 Data: 22/01/2020

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Autoritzar l’ús del casal de la gent gran “La Llar”, sense supervisió municipal
directa, els dies 15,16,21,22,23,28,29 i 30 de gener de 2020, 4,5,6,11,12,13,18,19,20,25,26 i
27 de febrer de 2020, 3,4,5,10,11,12,17,18,19,24,25,26 i 31 de març de 2020,
1,2,7,8,9,14,15,16,21,22,23,28,29 i 30 d’abril de 2020 per a la realització de les activitats de
l’associació.

VUITÈ.- 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.

Expedient 47/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat i
material per realitzar teatre. Coral Estel Gironella.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per la Coral Estel Gironella en data 9 de gener de 2020, registre
d’entrades nº 2020-E-RC-43, expedient número 47/2020 sol.licitant:
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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NOVÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de
l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.

Local del Blat.
Dies i horaris: 3 i 7 de febrer de 2020. De les 21:30h a les 23:30h.
8 de febrer de 2020. De les 21:00h a les 23:00h.
9 de febrero de 2020. De les 18:00h a les 20:00h.
Activitat: Teatre.
Material: 10 taules, 250 cadires i 4 entarimats.
S’ACORDA:

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:
-

10 taules, 250 cadires i 4 entarimats.

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
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Número: 2020-0009 Data: 22/01/2020

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.
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SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat previ pagament de la taxa de 240€ corresponents al servei
tècnic de so i llums al sol.licitant per a la realització de l’activitat sol.licitada, durant el període
establert a l’apartat anterior.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, els dies 3,7,8 i
9 de febrer de 2020, per a la realització de l’activitat del teatre.
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C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

