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ACTA JUNTA DE GOVERN DE 8 DE FEBRER 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 
Mònica Flores Morales 
 
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. 
 
Llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 1 de febrer de 2016 és 
aprovada per unanimitat. 
 
 
02.- LLICÈNCIA D’OBRES PER ARREGLAR TEULES, EXP. 2016/07. 
 
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 2016/07, en 
el qual sol·licita llicència per arreglar teules. 
 
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir llicència d’obres per arreglar teules. 
 
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. 
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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. 
 
 
03.- LLICÈNCIA D’OBRES PER CONSTRUCCIÓ DE 2 TEMPANELLS, 
INSTAL.LACIÓ DE 3 PORTES I 2 LAVABOS, EXP. 08/2016. 
 
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 8/2016, en 
el qual sol·licita llicència per construcció de 2 tempanells, instal.lació de 3 
portes i 2 lavabos. 
 
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir llicència d’obres per construcció de 2 tempanells, instal.lació de 3 
portes i 2 lavabo. 
 
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.- SOL.LICITUD LLICÈNCIA 1ª OCUPACIÓ DE L’HABITATGE SITUAT AL 
C/. RASOS DE PEGUERA, 28,  
 
Vista la sol.licitud presentada per la llicència de 1ª ocupació de l’habitatge situat 
al C/. Rasos de Peguera, 28. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 
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S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir llicència de 1ª ocupació de l’habitatge situat al C/. Rasos de 
Peguera, 28. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
05.- CANVI QUOTES TAXES PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS DE 
2016, REGISTRE D’ENTRADA 152/2016 
 
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella amb 
número de registre d’entrades 152/2016, en la qual sol.licita que s’apliquin les 
taxes de 55 € anuals, en comptes de 110 euros, per la gestió de residus 
domèstics de 2016 dels domicilis que consten a l’expedient, ja que no disposen 
de comptador d’aigua en aquests domicilis. 
 
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, dels domicilis que cosnten a l’expedient.  
 
2n.- Comunicar el present acord a l’interessat i a l’ORGT, pels seus 
coneixements i efectes. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
06.- CANVI QUOTA TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS DE 2016, 
REGISTRE D’ENTRADES 111/2016. 
 
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella amb 
número de registre d’entrades 111/2016, en la qual sol.licita que s’apliqui la 
taxa de 55 € anuals, en comptes de 110 euros, per la gestió de residus 
domèstics de 2016 del domicili que consta a l’expedient, ja que no disposen de 
comptador d’aigua en aquest domicili. 
 
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, del domicili que consta a l’expedient.  
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2n.- Comunicar el present acord a la interessada i a l’ORGT, pels seus 
coneixements i efectes. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
07.- BAIXA TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS DE 2016, 
REGISTRE D’ENTRADES 186/2016. 
 
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella amb 
número de registre d’entrades 186/2016, en la qual exposa que s’estan cobrant 
dues escombraries domèstiques del domicili que consta a l’expedient, quan 
realment i en l’actualitat, segons informe tècnic, només hi ha un habitatge, ja 
que els baixos és un garatge. 
 
Atès l’informe tècnic adjunt, segons el qual queda constància l’immoble és 
destinada a garatge i no és habitable. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Donar de baixa la taxa per Gestió de Residus Domèstics de 2016 i 
successius del domicili que consta a l’expedient.  
 
2n.- Comunicar el present acord a l’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 4T. TRIMESTRE DE 2015, REGISTRE ENTRADES 104/2016. 
 
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb 
número de registre d’entrades 104/2016, en la qual exposa que no està 
conforme amb el rebut d’aigua del 4t. trimestre de 2015, ja que ha tingut una 
lectura errònea i el comptador marca 1067 m3 d’aigua. 
  
S’ACORDA: 
 
1r.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del domicili 
que consta a l’expedient, desglossat de la següent forma: 
 
Rebut del 4t. trimestre de 2015, amb un consum de 86 m3 d’aigua: 
 
Subministre ................. 122,40 € 
Cons.+llog. ..................     7,35 € 
IVA s/.cons.+llog. 21%     1,54 € 
IVA 10% s/. subm. ......   12,24 € 
Cànon 1r.tram (27 m3)   12,94 € 
Cànon 2n.tram (18 m3)       19,86 € 
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Cànon 3r.tram (9 m3) ..       24,83 € 
Cànon 4t.tram (32 m3)      141,26 € 
IVA 10% s/. cànon ......        19,89 € 
Total ............................      362,31 € 
 
2n.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable, quedant 
desglossat de la següent forma: 
 
Rebut del 4t. trimestre de 2015, amb un consum de 54 m3 d’aigua: 
 
Subministre ....................   64,80 € 
Cons.+llog. .....................     7,35 € 
IVA s/.cons.+llog. 21% ..     1,54 € 
IVA 10% s/. subm. .........     6,48 € 
Cànon 1r.tram (27 m3) ..   12,94 € 
Cànon 2n.tram (18 m3) .     19,86 € 
Cànon 3r.tram (9 m3) .....    24,83 € 
IVA 10% s/. cànon .........       5,76 € 
Total ...............................  143,56 € 
 
3r.- Retornar a l’interesat l’import de 218,75 €, en concepte del rebut del servei 
d’abastament d’aigua potable del 4t. trimestre de 2015. 
 
4t.- Comunicar els presents acords als interessats pels seus coneixements i 
efectes oportuns. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
09.- RECTIFICAR ELS REBUTS DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE DEL 3R. I 4T. TRIMESTRES DE 2015, REGISTRE D’ENTRADES 
109/2016. 
 
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb 
número de registre d’entrades 109/2016, en la qual exposa que no està 
conforme amb els rebuts d’aigua del 3r. i 4t. trimestres de 2015, del domicili 
que consta a l’expedient, ja que en el rebut del 3r. trimestre de 2015 hi va haver 
una lectura errònea i això ha fet que els m3 d’aigua s’acumulin al 4t. trimestre 
de 2015. Exposa també que el promig de lectura que tenen és de 27 m3 
d’aigua. 
 
Atès que els rebuts del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. i 4t. 
trimestres de 2015 han estat retornats a través de l’entitat bancària. 
  
S’ACORDA: 
 
1r.- Donar de baixa els rebuts del servei d’abastament d’aigua potable del 
domicili que consta a l’expedient, desglossats de la següent forma: 
 
Rebut del 3r. trimestre de 2015, amb un consum de 12 m3 d’aigua: 
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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 € 
 
 
 
Rebut del 4t. trimestre de 2015, amb un consum de 45 m3 d’aigua: 
 
Subministre ..................    48,60 € 
Conservació .................      4,05 € 
IVA s/.cons. 21% ..........      0,85 € 
IVA 10% s/. subm. ........      4,86 € 
Cànon 1r.tram (27 m3) .    12,94 € 
Cànon 2n. tram (18 m3)       19,86 € 
IVA 10% s/. cànon ........         3,28 € 
Total ..............................      94,44 € 
 
2n.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del domicili 
que consta a l’expedient, quedant desglossat de la següent forma: 
 
Rebut del 3r. trimestre de 2015, amb un consum de 28 m3 d’aigua: 
 
Subministre ....................   22,80 € 
Conservació ...................     4,05 € 
IVA s/.cons. 21% ............     0,85 € 
IVA 10% s/. subm. ..........     2,28 € 
Cànon 1r.tram (27 m3) ..   12,94 € 
Cànon 2n.tram (1 m3) ...       1,10 € 
IVA 10% s/. cànon .........       1,40 € 
Total ...............................    45,42 € 
 
Rebut del 4t. trimestre de 2015, amb un consum de 29 m3 d’aigua: 
 
Subministre ..................    24,00 € 
Conservació .................      4,05 € 
IVA s/.cons. 21% ..........      0,85 € 
IVA 10% s/. subm. ........      2,40 € 
Cànon 1r.tram (27 m3) .    12,94 € 
Cànon 2n. tram (2 m3) .         2,21 € 
IVA 10% s/. cànon ........         1,51 € 
Total ..............................      47,96 € 
 
3r.- Comunicar a l’interessat que hi ha pendent de pagament l’import de 93,38 
€, en concepte de la regularització dels rebuts del servei d’abastament d’aigua 
potable del 3r. i 4t. trimestres de 2015 i que el període per a tal de fer-lo efectiu 
a les Oficines Municipals de Gironella és el següent: 
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- Per a les liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de la notificació fins al dia 20 del mateix mes o l’hàbil 
immediat posterior. 

- Per a les liquidacions notificades entre els dies 16 i l’últim de cada mes, 
des de la data de la notificació fins al dia 5 del mes posterior o, si aquest 
no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil posterior. 

 
4t.- Comunicar els presents acords a l’interessat pel seu coneixement i efectes 
oportuns. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
10.- RECTIFICAR ELS REBUTS DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE DEL 3R. I 4T. TRIMESTRES DE 2015, REGISTRE D’ENTRADES 
94/2016 
 
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb 
número de registre d’entrades 94/2016, en la qual exposa que ha comprovat 
que el consum d’aigua dels rebuts del servei d’abastament d’aigua potable del 
3r. i 4t. trimestres de 2015 del domicili que consta a l’expedient, és de 25 i 82 
m3 respectivament i no són correctes, ja que hi hauria d’haver més consum els 
mesos d’estiu. 
  
Atès que els rebuts del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. i 4t. 
trimestres de 2015 han estat retornats a través de l’entitat bancària. 
  
S’ACORDA: 
 
1r.- Donar de baixa els rebuts del servei d’abastament d’aigua potable del 
domicli que consta a l’expedient, desglossats de la següent forma: 
 
Rebut del 3r. trimestre de 2015, amb un consum de 25 m3 d’aigua: 
 
Subministre .................   19,20 € 
Conservació ................     4,05 € 
IVA s/.cons. 21% .........     0,85 € 
IVA 10% s/. subm. ......     1,92 € 
Gravamen normal .......     4,02 € 
Gravamen específic ....        15,74 € 
IVA 10% s/. cànon ......          1,97 € 
Total ............................        47,75 € 
 
Rebut del 4t. trimestre de 2015, amb un consum de 82 m3 d’aigua: 
 
Subministre ..................    87,60 € 
Conservació .................      4,05 € 
IVA s/.cons. 21% ..........      0,85 € 
IVA 10% s/. subm. ........      8,76 € 
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Gravamen normal .........    13,17 € 
Gravamen específic .....        51,63 € 
IVA 10% s/. cànon ........         6,48 € 
Total ..............................     172,54 € 
 
2n.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del domicili 
que consta a l’expedient, quedant desglossats de la següent forma: 
 
Rebut del 3r. trimestre de 2015, amb un consum de 53 m3 d’aigua: 
 
Subministre ....................   52,80 € 
Conservació ...................     4,05 € 
IVA s/.cons. 21% ............     0,85 € 
IVA 10% s/. subm. ..........     5,28 € 
Gravamen normal ...........      8,51 € 
Gravamen específic ........    33,37 € 
IVA 10% s/. cànon .........       4,19 € 
Total ...............................   109,05 € 
 
Rebut del 4t. trimestre de 2015, amb un consum de 54 m3 d’aigua: 
 
Subministre ..................    54,00 € 
Conservació .................      4,05 € 
IVA s/.cons. 21% ..........      0,85 € 
IVA 10% s/. subm. ........      5,40 € 
Gravamen normal .........      8,67 € 
Gravamen específic ......       34,00 € 
IVA 10% s/. cànon ........         4,27 € 
Total ..............................     111,24 € 
 
3r.- Comunicar als interessat que hi ha pendent de pagament l’import de 220,29 
€, en concepte dels rebuts del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. i 4t. 
trimestres de 2015 i que el període per a tal de fer-lo efectiu a les Oficines 
Municipals de Gironella és el següent: 
 

- Per a les liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 
de la data de la notificació fins al dia 20 del mateix mes o l’hàbil 
immediat posterior. 

- Per a les liquidacions notificades entre els dies 16 i l’últim de cada mes, 
des de la data de la notificació fins al dia 5 del mes posterior o, si aquest 
no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil posterior. 

 
4t.- Comunicar els presents acords als interessats pels seus coneixements i 
efectes oportuns. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
11.- RECTIFICAR EL REBUT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE DEL 4T. TRIMESTRE DE 2015, REGISTRE D’ENTRADES 80/2016 
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Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb 
número de registre d’entrades 80/2016, en la qual exposa que no està 
conforme amb el rebut del 4t. trimestre de 2015 del servei d’abastament d’aigua 
potable del domicili que cosnta a l’expedient, ja que hi ha una lectura estimada i 
que la lectura actual és de 1.289 m3 d’aigua. 
 
Atès que el rebut abans esmentat ha sigut retornat a través de l’entitat 
bancària. 
  
S’ACORDA: 
 
1r.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del domicili 
que consta a l’expedient, desglossat de la següent forma: 
 
Rebut del 4t. trimestre de 2015, amb un consum de 39 m3 d’aigua: 
 
Subministre .................   37,80 € 
Cons.+llog. ..................     7,35 € 
IVA s/.cons.+llog. 21%     1,54 € 
IVA 10% s/. subm. ......     3,78 € 
Cànon 1r.tram (27 m3)   12,94 € 
Cànon 2n.tram (12 m3)       13,24 € 
IVA 10% s/. cànon ......          2,61 € 
Total ............................       79,26 € 
 
2n.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del domicili 
que consta a l’expedient, quedant desglossat de la següent forma: 
 
Rebut del 4t. trimestre de 2015, amb un consum de 13 m3 d’aigua: 
 
Subministre ....................   10,80 € 
Cons.+llog. .....................     7,35 € 
IVA s/.cons.+llog. 21% ..     1,54 € 
IVA 10% s/. subm. .........     1,08 € 
Cànon 1r.tram (18 m3) ..     8,62 € 
IVA 10% s/. cànon .........       0,86 € 
Total ...............................     30,25 € 
 
3r.- Comunicar a l’interessat que hi ha pendent de pagament l’import de 30,25 
€, en concepte del rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4t. 
trimestres de 2015 i que el període per a tal de fer-lo efectiu a les Oficines 
Municipals de Gironella és el següent: 
 

- Per a les liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 
de la data de la notificació fins al dia 20 del mateix mes o l’hàbil 
immediat posterior. 

- Per a les liquidacions notificades entre els dies 16 i l’últim de cada mes, 
des de la data de la notificació fins al dia 5 del mes posterior o, si aquest 
no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil posterior. 
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4t.- Comunicar els presents acords als interessats pels seus coneixements i 
efectes oportuns. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
12.- SOL.LICITUD LOCAL CASA DE CULTURA (SALA DE REUNIONS), EL 
DIA 26 DE FEBRER DE 2016, A NOM D’ESGLÉSIA SANTA EULÀLIA. 
 
Vista la instància presentada per l’Església Santa Eulàlia, en data 27 de gener 
de 2016, registre d’entrades nº 138/2016, sol.licitant: 
 

Local Casa de Cultura (sala de reunions). 
Dia: 26 de febrer de 2016. 
Horari: De 20:00 h. a 22:30 h. 
Activitat: Conferència. 
Material: 100 Cadires. 
 

S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar l’ús del Local Casa de Cultura (sala de reunions), sense 
supervisió municipal directa, el dia 26 de febrer de 2016, de les 20:00 h. a les 
22:30 h., per a la realització de l’activitat de Conferència. 
 
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 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: 
 

- 100 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. 
 
 
13.- SOL.LICITUD PODER MUNTAR UNA CARPA OCUPANT 8 M. 
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D’APARCAMENTS DAVANT LA BOTIGA SITUADA AL C/. BALMES, 2, DE 
GIRONELLA, EL DIA 20 DE FEBRER DE 2016, A NOM DE COSTA ESPORTS 
GIRONELLA. 
 
Vista la instància presentada per Costa Esports Gironella, en data 3 de febrer 
de 2016, registre d’entrades nº 180/2016, sol.licitant: 
 

Poder muntar una carpa ocupant 8 m. d’aparcaments davant la botiga 
situada al C/. Balmes, 2, de Gironella. 
Dia: 20 de febrer de 2016. 
Horari: De 08:30 h. a 13:30 h. 
Activitat: Jornada de test de calçat esportiu. 
 

S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar l’ús de 8 m. d’aparcaments davant la botida situada al C/. 
Balmes, 2, de Gironella, per poder muntar una carpa, sense supervisió 
municipal directa, el dia 20 de febrer de 2016, de les 08:30 h. a les 13:30 h., per 
a la realització de l’activitat de Jornada de test de calçat esportiu. 
 
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 els 8 m. d’aparcaments davant la botiga 
situada al C/. Balmes, 2, de Gironella, 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. 
 
 
14.- SOL.LICITUD PAVELLÓ ESPORTIU, EL DIA 21 DE FEBRER DE 2016, A 
NOM D’ATLÈTIC GIRONELLA. 
 
Vista la instància presentada pel Club Atlètic Gironella, en data 3 de febrer de 
2016, registre d’entrades nº 185/2016, sol.licitant: 
 

Pavelló esportiu. 
Dia: 21 de febrer de 2016. 
Horari: A les 18:00 h. 
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Activitat: Concert Cor Giovinnetto. 
Material: Escenari, 600 cadires i lones de protecció del parquet. 
 

 
S’ACORDA: 
 
Requerir al peticionari que per tal d’autoritzar la cessió del local cal que aporti la 
següent documentació: 
 

1. Presentació d’una memòria amb el següent contingut mínim: 
a) Identificació de l’espectacle públic. 
b) Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues 

persones responsables de la seva organització. 
c) Descripció breu de l’espectacle, amb indicació dels serveis o 

prestacions que s’ofereixen a les persones que previsiblement 
assistiran en la seva realització. 

d) Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació 
del personal de seguretat privada i de control d’accés i de les 
que calguin adoptar per tal de prevenir riscos per a la salut i la 
seguretat i per prevenir inconvenients o molèsties per a 
terceres persones interessades, especialment en matèria de 
sorolls i de trànsit. 

 
2. Disposar d’un pla d’autoprotecció. 

 
3. Presentar una valoració de l’impacte acústic de l’espectacle i, si s’escau, 

adoptar les mesures necessàries per prevenir-lo i minimitzar-lo. 
 

4. Acreditar que es disposa dels serveis d’higiene i seguretat i dels 
dispositius d’assistència sanitària corresponents. 
 

5. Acreditar la contractació de la pòlissa de responsabilitat civil, d’acord 
amb l’article 77 i següents del Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives, per una quantitat mínima de 750.000 € d’acord 
amb l’aforament autoritzat. 
 

6. Acreditar que es disposa d’un mínim de 2 persones perquè realitzin el 
control d’accés amb les funcions i requisits regulats en els articles 56 i 
següents del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 

7. Atès que l’aforament autoritzat és superior a 150 persones cal que 
s’adoptin les mesures adequades per prevenir l’aglomeració de 
persones en la via pública. 
 

8. Acreditar que es disposa del servei de vigilància, mitjançant contracte i 
inscripció al corresponent registre del Departament d’interior de la 
Generalitat de Catalunya, tenint en compte les ràtios establertes en el 
Decret 205/2001, de 24 de juliol, pel qual es regulen els serveis de 
vigilància per a determinats espectacles, activitats recreatives i 
establiments públics. 



13 
 

 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
15.- SOL.LICITUD LOCAL ESGLÉSIA VELLA, EL DIA 4 DE MARÇ DE 2016, A 
NOM DE FEDAC GIRONELLA. 
 
Vista la instància presentada per FEDAC Gironella, en data 3 de febrer de 
2016, registre d’entrades nº 184/2016, sol.licitant: 
 

Local Església Vella. 
Dia: 4 de març de 2016. 
Horari: De les 09:00 h. a les 22:00 h. 
Activitat: Cantata. 
 

S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar l’ús del local Església Vella, sense supervisió municipal directa, 
el dia 4 de març de 2016, de les 09:00 h. a les 22:00 h., per a la realització de 
l’activitat de Cantata. 
 
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 Església Vella, 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. 
 
 
16.- SOL.LICITUD LOCAL DEL BLAT, CASA DE CULTURA I TEATRE, ELS 
DIES 9 I 10 D’ABRIL DE 2016, A NOM D’AGRUPAMENT ESCOLTA 
SEBASTIÀ MONTRAVETA DE GIRONELLA. 
 
Vista la instància presentada per l’Agrupament Escolta Sebastià Montraveta de 
Gironella, en data 3 de febrer de 2016, registre d’entrades nº 183/2016, 
sol.licitant: 
 

Local del Blat, Casa de Cultura i Teatre. 
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Dies: 9 i 10 d’abril de 2016. 
Activitat: Trobada de Trucs de la demarcació de la Catalunya Central. 

 
S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar l’ús dels locals del Blat i la Casa de Cultura, sense supervisió 
municipal directa, els dies 9 i 10 d’abril de 2016, per a la realització de l’activitat 
de Trobada de Trucs de la demarcació de la Catalunya Central. 
 
2n.- Denegar el Teatre Municipal, oferint com a local alternatiu el Casal de la 
Gent Gran. 
 
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 els locals del Blat, la Casa de Cultura i el 
Casal de la Gent Gran, només per a la realització de les tasques pròpies de 
l’activitat sol.licitada. 
 
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 LOCAL DEL BLAT, ELS DIES 30 DE SETEMBRE I 7 
D’OCTUBRE DE 2016, A NOM DEL SR. VICENÇ ZUMAJO PAZ. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Vicenç Zumajo Paz, en data 3 de febrer de 
2016, registre d’entrades nº 182/2016, sol.licitant: 
 

Local del Blat. 
Dies: 30 de setembre i 7 d’octubre de 2016. 
Horari: De les 15:00 h. a les 16:30 h. 
Activitat: Espectacles relacionats amb la poesia per les escoles. 
Material: Seients col.locats pels nens de les tres escoles de primària. 
 

S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar l’ús del local del Blat, sense supervisió municipal directa, els dies 
30 de setembre i 7 d’octubre de 2016, de les 15:00 h. a les 16:30 h., per a la 
realització de l’activitat d’espectacles relacionats amb la poesia per les escoles. 
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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.- 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.- APROVACIÓ PROPOSTES NÚMERO 2 DEL MES DE FEBRER DE 2016. 
 
Vista la relació de propostes número 2 del mes de febrer, corresponent al 
número 6 per un import de 30,00 €. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Aprovar la relació de propostes esmentada. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
19.- APROVACIÓ SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A L’INS PERE 
FONTDEVILA DE GIRONELLA I AL CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS 
DEL BERGUEDÀ. 
 
Atès que per part de les Coordinadores Pedagògiques dels centres de 
secundària de la comarca i el Centre de Recursos Pedagògics del Berguedà, 
es porta a terme l’edició de la publicació dels resums d’una selecció dels 
treballs de recerca eleborats pels alumnes de 2n. de Batxillerat durant el curs 
2014-2015. 
 
Vista la proposta presentada per la Regidoria de l’àrea corresponent. 
 
S’ACORDA: 
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1r.- Concedir una subvenció extraordinària a l’INS Pere Fontdevila de Gironella 
i al Centre de Recursos Pedagògics del Berguedà, per un import total de 150 €, 
destinada a les despeses corresponents a l’edició de la publicació dels resums 
d’una selecció dels treballs de recerca eleborats pels alumnes de 2n. de 
Batxillerat durant el curs 2014-2015. 
 
2n.- Aprovar i autoritzar la despesa en el vigent pressupost municipal. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
20.- ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DEL PROGRAMA “ANEM AL 
TEATRE”, ORGANITZAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PELS 
CURSOS 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 I 2019-2020. 
 
Vist el Protocol General del Programa “Anem al Teatre”, pels cursos 2016-
2017, 2017-2018, 2018-2019 I 2019-2020, organitzat per la Diputació de 
Barcelona. 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar l’adhesió al Protocol General del Programa “Anem al Teatre”, pels 
cursos 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 I 2019-2020, organitzat per la 
Diputació de Barcelona. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
21.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIÓ AL SUPORT ECONÒMIC PEL 
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA 
FAMÍLIA MONOPARENTAL (Exp. 2011/12) DEL MUNICIPI DE GIRONELLA. 
 
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic pel 
pagament del subministrament d’adquisició de butà, del domicili habitual d’una 
família monoparental (Exp. 2011/12) del Municipi de Gironella, demanant que 
l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la despesa esmentada per un import de 
15,78 Euros, després d’aplicar el protocol de valoració de necessitats 
econòmiques per part dels Serveis Socials Municipals. 
  
S’ACORDA: 
 
Primer.- Concedir un ajut econòmic per un import de 15,78 Euros. 
 
Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost 
municipal. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
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22.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIÓ AL SUPORT ECONÒMIC PEL 
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA 
FAMÍLIA  (Exp. 2012/53) DEL MUNICIPI DE GIRONELLA. 
 
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic pel 
pagament del subministrament de (l’aigua corresponent al  3r. Trimestre de 
2015)  del domicili habitual d’una família (Exp. 2012/53.) del Municipi de 
Gironella, demanant que l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la despesa 
esmentada per un import de 12,73 Euros, després d’aplicar el protocol de 
valoració de necessitats econòmiques per part dels Serveis Socials Municipals. 
  
S’ACORDA: 
 
Primer.- Concedir un ajut econòmic per un import de 12,73 Euros. 
 
Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost 
municipal. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
23.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIÓ AL SUPORT ECONÒMIC PEL 
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA 
FAMÍLIA MONOPARENTAL (Exp. 2013/15) DEL MUNICIPI DE GIRONELLA. 
 
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic pel 
pagament del subministrament de (l’aigua corresponent al  3r. Trimestre de 
2015)  del domicili habitual d’una família monoparental (Exp. 2013/15) del 
Municipi de Gironella, demanant que l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la 
despesa esmentada per un import de 37,30 Euros, després d’aplicar el protocol 
de valoració de necessitats econòmiques per part dels Serveis Socials 
Municipals. 
  
S’ACORDA: 
 
Primer.- Concedir un ajut econòmic per un import de 37,30 Euros. 
 
Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost 
municipal. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
24.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIÓ AL SUPORT ECONÒMIC PEL 
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA 
FAMÍLIA (Exp. 2012/6) DEL MUNICIPI DE GIRONELLA. 
 
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic pel 
pagament del subministrament de (l’aigua corresponent al  3r. Trimestre de 
2015)  del domicili habitual d’una família  (Exp. 2012/6) del Municipi de 
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Gironella, demanant que l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la despesa 
esmentada per un import de 30,60 Euros, després d’aplicar el protocol de 
valoració de necessitats econòmiques per part dels Serveis Socials Municipals. 
  
S’ACORDA: 
 
Primer.- Concedir un ajut econòmic per un import de 30,60 Euros. 
 
Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost 
municipal. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
25.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIÓ AL SUPORT ECONÒMIC PEL 
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA 
FAMÍLIA (Exp. 2011/66) DEL MUNICIPI DE GIRONELLA. 
 
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic pel 
pagament del subministrament de (l’aigua corresponent al  3r. Trimestre de 
2015)  del domicili habitual d’una família  (Exp. 2011/66) del Municipi de 
Gironella, demanant que l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la despesa 
esmentada per un import de 46,59 Euros, després d’aplicar el protocol de 
valoració de necessitats econòmiques per part dels Serveis Socials Municipals. 
  
S’ACORDA: 
 
Primer.- Concedir un ajut econòmic per un import de 46,59 Euros. 
 
Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost 
municipal. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
26.- INFORME DE L’EBAS PER A LA SOL·LICITUD D’UNA TARGETA 
D’APARCAMENT. 
 
L’EBAS informa que la Sra. (Exp. 2015/284), ha presentat a aquest Ajuntament 
una sol·licitud de targeta d’aparcament reservat per a persones amb 
discapacitat, acompanyada de tota la documentació requerida. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Que la Sra.(Exp. 2015/284), compleix tots els requisits que estableix la 
normativa vigent per a poder obtenir i utilitzar dita targeta. 
 
Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada expedició de la tarja d’aparcament 
reservat per a persones amb discapacitat. 
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S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
27.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIÓ AL SUPORT ECONÒMIC PEL 
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA 
FAMÍLIA NOMBROSA (Exp. 2013/231) DEL MUNICIPI DE GIRONELLA. 
 
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic pel 
pagament del subministrament d’adquisició de butà, del domicili habitual d’una 
família nombrosa (Exp. 2013/231) del Municipi de Gironella, demanant que 
l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la  despesa  esmentada  per  un import de 
29,20 Euros,  
 
 
després d’aplicar el protocol de valoració de necessitats econòmiques per part 
dels Serveis Socials Municipals. 
  
S’ACORDA: 
 
Primer.- Concedir un ajut econòmic per un import de 29,20 Euros. 
 
Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost 
municipal. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
28.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 
 
 
29.- TORN OBERT DE PARAULES. 
 
 
No hi ha més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió a les 
21:45 hores, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.   
                 
 
                                                                                                 Vist i plau,  
La Secretària,                                                                            L’Alcalde, 
  
 
 
 
 
 
Montserrat Morera Camprubí                                            David Font Simon. 


