
1 
 

ACTA JUNTA DE GOVERN DE 19 DE GENER DE 2015 
 

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 
Martí Santamaria Masforroll 
Sílvia Giner Joaquin 
 
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 12 de gener de 2015 és 
aprovada per unanimitat. 
 
 
02.- APROVACIÓ BAIXES EN EL PADRÓ FISCAL DE L’IMPOST DE 
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM). 
 
Vista la relació de vehicles adjunta que presenta la Unitat del Bages-Berguedà 
de l’ORGT i que els valors corresponents als esmentats vehicles han estat 
aprovats com a crèdits incobrables, per aquest Ajuntament. 
 
Atesa la necessitat de depurar periòdicament aquest padró fiscal de l’IVTM, per 
tal d’evitar que el seu import inclogui ingressos en els pressupostos municipals, 
els quals resultaran qualificats d’incobrables. 
 
Tenint en compte que s’han acreditat les següents circumstàncies pel que fa a 
cada un dels vehicles relacionats: 
 

1) Aprovació de la declaració de crèdit incobrable de l’expedient original 
presentat a aquest Ajuntament. Així mateix, consta anualment aprovada 
la proposta de fallit per referència. 

2) El subjecte passiu és desconegut en el municipi i no figura inscrit en el 
padró d’habitants. 

3) Constància en l’expedient original de crèdit incobrable aprovat, 
mitjançant informe de la prefactura de trànsit, dels següents requisits del 
vehicle: 
a) Antiguitat igual o superior a 10 anys. 
b) No haver passat la inspecció tècnica de vehicles o haver caducat. 
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c) No tenir assegurança vigent. 

En virtut dels citats antecedents es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Aprovar la baixa del padró fiscal de l’impost vehicles tracció mecànica per 
l’any 2010 i posteriors, dels vehicles que conté la relació adjunta presentada 
per la Unitat del Bages-Berguedà de l’ORGT. 
 
2n.- Comunicar el present acord a l’ORGT, per tal que faci efectiva la baixa dels 
vehicles abans esmentats, del padró fiscal de l’IVTM. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
03.- ADHESIÓ AL FONS D’IMPULS ECONÒMIC, ANY 2015. 
 
Vist el Real Decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de 
sostenibilitat financera de les Comunitats Autònomes i entitats locals i altres de 
caràcter econòmic en el qual es crea el fons d’impuls econòmic, l’objectiu del 
qual es la cobertura dels venciments del principal i els seus interessos 
associats, dels préstecs llarg termini que hagi formalitzat o formalitzin, d’acord 
amb els criteris de prudència financera determinats per Resolució de la 
secretaria general del tresor i Política Financera, per finançar inversions 
financerament sostenibles, d’acord amb la definició prevista en la disposició 
addicional setzena del TRLRHL.  
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Adherir-se al fons d’impuls econòmic per a la cobertura dels 
venciments del principal i interessos de l’any 2015, dels préstecs ja formalitzats 
següents: 
 

- La Caixa, formalitzat l’any 2012. 
- Catalunya Caixa, formalitzat l’any 2010. 

 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
04.- ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL DE 
LA CATALUNYA CENTRAL. 
 
En data 3 de setembre de 2008 es va procedir l’aprovació de la constitució de 
l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central així com els 
seus estatuts.  
 
Aquesta Associació tenia com objectiu gestionar el Programa Leader 2007-
2013.  
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En data de 31 de desembre de 2014 es publica el DOGC l’Ordre 
AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria 
per a la selecció de Grups d’Acció local en el marc del programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. 
En el punt 6.2.2 de l’ordre es demana com a documentació a presentar còpia 
dels acords del plens de les administracions locals corresponents en què 
autoritzen la seva adhesió al grup. 
 
Entenen que el Municipi de Gironella forma part de l’àmbit territorial elegible de 
PDR 2014-2020, segons annex 1 d’ordre AAM /387/2014, de 19 de desembre i 
segons el mapa territorial, pertoca formar part del Gal de l’associació pel 
desenvolupament rural de la Catalunya central, 
 
S’ACORDA: 
 
Primer: AUTORITZAR l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi DE 
GIRONELLA al Grup d’Acció Local Associació pel Desenvolupament Rural de 
la Catalunya central. 
 
Segon: notificar el present acord a l’ Associació pel Desenvolupament Rural de 
la Catalunya central. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
05.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE SERVEI DE 
PREVENCIÓ ALIÈ DE MUTU ACORD AMB L'ADJUDICATARI FUNDACIÓ 
PRIVADA PER A LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (RISCLAB). 
 
Atès que es va signar el CONTRACTE DE SERVEIS DE SERVEI DE 
PREVENCIÓ ALIÈ entre l’Ajuntament de Gironella i la FUNDACIÓ PRIVADA 
PER A LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (RISCLAB). 
 
Atès que l'adjudicatari, mitjançant escrit entrat en el registre d’aquesta entitat el 
dia 14 de gener de 2015,  ha sol·licitat la resolució de mutu acord del contracte 
administratiu referit en aquesta resolució, d'acord amb la següent motivació:  
“La prestació del servei de prevenció de riscos laborals per part de RISCLAB 
ha esdevingut econòmicament inviable, atesa la càrrega que suposa per a la 
Fundació el compliment amb els requisits necessaris per mantenir la seva 
acreditació com a servei de prevenció, en els termes establerts a l’article 31 de 
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL). 
Aquesta realitat pot ser la causa de dificultats en la prestació del servei per part 
de RISCLAB durant l’any 2015.” 

 
Atès que l’ajuntament disposa d’ofertes d’altres empreses que garanteixen la 
prestació d’aquest servei en les mateixes condicions a partir de l’1 de gener de 
2015, la qual cosa fa innecessària la permanència del contracte. 
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Atès que és d’interès públic garantir que l’ens local disposi d’un servei aliè de 
prevenció de riscos laborals. 
 
D’acord amb els següents termes de la liquidació per resolució de mutu acord 
del contracte DE SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ, sense que les parts no 
tinguin res més a reclamar-se. 
 
Atès que de conformitat amb els articles 223 a 225 del RD Leg. 3/2011 de 14 
de novembre (Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic) és 
procedent extingir el contracte de mutu acord, ja que no s’ha produït cap 
incompliment imputable al contractista i, d’acord amb els motius exposats 
anteriorment, concorren les raons d’interès públic que fan innecessària o 
inconvenient la permanència del contracte.  
 
S'ACORDA:  
 
Primer.- Extingir, amb efectes a 31 de desembre de 2014, el contracte relatiu a 
SERVEIS DE SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ a favor de l'adjudicatari 
FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
(RISCLAB) per mutu acord entre les parts.  
 
Segon.- Aprovar el contracte relatiu al servei de prevenció d’ICESE, amb 
efectes a 1 de gener de 2015. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a l'adjudicatari. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
06.- SOL.LICITUD ZONA PLAÇA DE L’ESTACIÓ EL DIA 8 DE MARÇ DE 2015 
A NOM DE CENTRE ALPÍ DE GIRONELLA. 
 
Vista la instància presentada per Pep Ribera Motos i Bicicletes, en 
representació del Centre Alpí de Gironella en data 16 de gener de 2015, 
registre d’entrades nº 61/2015, sol.licitant: 
 

Zona Plaça de l’Estació. 
Dia: 8 de març de 2015. 
Horari: Tot el matí, fins al migdia. 
Activitat: Pedalada de Gironella. 
Col.laboració Agents Locals. 

S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar l’ús de la zona municipal “Plaça de l’Estació”, sense supervisió 
municipal directa, el dia 8 de març de 2015, tot el matí, fins al migdia, del dia 8 
de març per a la realització de l’activitat de la Pedalada de Gironella. 
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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.- Concedir la col.laboració dels Agents Locals de Gironella. 

 
4t.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar la zona de la Plaça de l’Estació, 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 l’activitat vinculada a l’ús autoritzat. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
07.- SOL.LICITUD CAMP DE FUTBOL DE GIRONELLA EL DIA 12 DE 
FEBRER DE 2015 A NOM DE FEDAC GIRONELLA. 
 
Vista la instància presentada per FEDAC Gironella, en data 16 de gener de 
2015, registre d’entrades nº 62/2015, sol.licitant: 
 

Camp de futbol. 
Dia: 12 de febrer de 2015. 
Horari: De les 11:00 a les 16:00 h. 
Activitat: Celebració dijous gras. 

S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar l’ús del “camp de futbol municipal”, sense supervisió municipal 
directa, el dia 12 de febrer de 2015, de les 11:00 a les 16:00 h. del dia 12 de 
febrer, per a la realització de l’activitat de la Celebració dijous gras. 
 
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 camp de futbol municipal, només per a la 
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada. 
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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 l’activitat vinculada a l’ús autoritzat. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
08.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA 
INCLOU-PRIMERA FASE, PROJECTE DE LLUITA CONTRA L’EXCLUSIÓ 
SOCIAL A GIRONELLA, ANY 2015. 
 
Atès que es vol promoure un projecte que té per finalitat de promoure la 
integració social i laboral de persones del municipi en situació d’exclusió social. 
 
Vistes les bases reguladores de la convocatòria INCLOU-PRIMERA FASE, 
projecte de lluita contra l’exclusió social a Gironella, per l’any 2015. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Aprovar la convocatòria i les corresponents bases específiques reguladores 
del projecte INCLOU-PRIMERA FASE, projecte de lluita contra l’exclusió social 
a Gironella per l’any 2015. 
 
2n.- Publicar aquestes bases al BOP, tauler d’anuncis i a la web de 
l’Ajuntament de Gironella. 
 
3r.- Fer l’oportuna retenció de crèdit a les partides 241.13108 i 211.16000 del 
vigent pressupost municipal per uns imports de 22.750 € i 7.500 €, 
respectivament. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
09.- APROVACIÓ PROPOSTES NÚMERO 001 DEL MES DE GENER DE 
2015. 
 
Vista la relació de propostes número 001 del mes de gener, corresponent al 
número 001 per un import de 59,50 €. 
 
S’ACORDA: 
 
.- Aprovar la relació de propostes esmentada. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
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10.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIO A LA REVISIÓ DE SUPORT 
ECONÓMIC PER A L’ACOLLIMENT D’UNA PERSONA (EXP. 2007/155) A LA 
RESIDENCIA SANT ROC DE GIRONELLA MITJANÇANT CONVENI ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I LA FUNDACIÓ  RESIDENCIA SANT ROC. 
 
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació a la revisió de suport 
econòmic per a l’acolliment d’una persona (Exp. 2007/155) a la Residència 
Sant Roc de Gironella mitjançant conveni entre l’Ajuntament de Gironella i la 
Fundació Residència Sant Roc, es proposa reduir l’aportació econòmica de 
l’interessat, i per això es demana a l’Ajuntament de Gironella modificar 
l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Gironella de 622,70 Euros a 597 
Euros mensuals, proposta que podrà ser revisada en el cas que es modifiqui la 
situació econòmica del beneficiari. 
  
S’ACORDA: 
 
.- Aprovar modificar l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Gironella de 
622,70 Euros a 597 Euros mensuals, proposta que podrà ser revisada en el cas 
que es modifiqui la situació econòmica del beneficiari. 
  
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
11.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 
 
 
12.- TORN OBERT DE PARAULES. 
 
 
No hi ha més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió a les 
21:15 hores, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.   
                 
 
                                                                                                 Vist i plau,  
La Secretària,                                                                            L’Alcalde, 
  
 
 
 
 
 
Montserrat Morera Camprubí                                            David Font Simon. 


