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ACTA JUNTA DE GOVERN DE 23 DE FEBRER 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 de la Sra. Alcaldessa acctal., Sílvia Corbera 
Torrentbó, amb l’assistència de la secretària de la corporació, Montserrat 
Morera Camprubí, els regidors membres de la Junta de Govern: 
 
M. Àngels Sallés Perarnau 
Martí Santamaria Masforroll 
Sílvia Giner Joaquin 
 
Excusa l’assistència: 
 
David Font Simon 
 
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 9 de febrer de 2015 és 
aprovada per unanimitat. 
 
 
02.- 1ª CERTIFICACIÓ D’OBRES “SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I 
INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI I EQUIPAMENT DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL. LOT Nº 5. AUDIOVISUALS”. 
 
Vista la 1ª certificació d’obres de l’obra “Subministrament, muntatge i 
instal.lació de mobiliari i equipament de la Biblioteca Municipal. Lot nº 5. 
Audiovisuals”, que ascendeix a la quantitat de 12.900 €, un IVA de 2.709 €, el 
que fa un import total de 15.609 €. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Aprovar la 1ª certificació d’obres de l’obra “Subministrament, muntatge i 
instal.lació de mobiliari i equipament de la Biblioteca Municipal. Lot nº 5. 
Audiovisuals”, que ascendeix a la quantitat de 12.900 €, un IVA de 2.709 €, el 
que fa un import total de 15.609 €. 
 
2n.- Autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
03.- LLICÈNCIA D’OBRES PER CANVIAR PORTA GARATGE I TREURE 
COMPTADORS FAÇANA, EXPEDIENT 6/2015. 
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Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 6/2015 en el 
qual sol·licita llicència per canviar porta garatge i treure comptadors façana. 
 
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir llicència d’obres per canviar porta garatge i treure comptadors 
façana. 
 
2n.- Aprovar: 
 
a) L’Impost de Construccions:.........................................   48,64 € 
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques:........................   20,00 € 
    TOTAL .................................   68,64 € 
 
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.- LLICÈNCIA D’OBRES PER OBERTURA, REPOSICIÓ I TANCAMENT DE 
RASA PER L'ESTESA DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE BAIXA TENSIÓ A 400 V, 
EXPEDIENT 7/2015 
 
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 7/2015 en el 
qual sol·licita llicència per obertura, reposició i tancament de rasa per l'estesa 
de línia subterrània de baixa tensió. 
 
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir llicència d’obres per obertura, reposició i tancament de rasa per 
l'estesa de línia subterrània de baixa tensió a 400 V. 
 
2n.- Aprovar: 
 
a) L’Impost de Construccions:.........................................   45,00 € 
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques:........................   20,00 € 
    TOTAL .................................   65,00€ 
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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. 
 
 
05.- APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA “MILLORA 
XARXA MUNICIPAL D’AIGUA. NOUS CENTRES DE COMPTADORS EN 
EDIFICI DE 26 HABITATGES A LA ZONA DE GALERIES A VILADOMIU 
NOU”. 
 
Vist el Pla de Seguretat i Salut de l’obra “millora xarxa municipal d’aigua. nous 
centres de comptadors en edifici de 26 habitatges a la zona de galeries a 
Viladomiu Nou”, elaborat pel contractista adjudicatari Aïllaments i Instal.lacions 
Rial, S.L. 
 
Vist l’informe emès per part dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra “millora xarxa municipal 
d’aigua. nous centres de comptadors en edifici de 26 habitatges a la zona de 
galeries a Viladomiu Nou”. 
 
2n.- Autoritzar al contractista per a que iniciï les obres. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
06.- SOL.LICITUD CANVI DE NOM LLICÈNCIA OBERTURA. 
 
Vista la instància presentada en la qual sol·licita el canvi de nom de la llicència 
d’obertura d’establiment. 
 
Atès que s’ha presentat la documentació necessària per efectuar el canvi de 
nom. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir llicència d’obertura d’establiment, previ pagament de l’import de 
360,50 €. 
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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’obertura d’establiment juntament amb el resguard de 
l’ingrés. 
 
2n.- 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. 
 
 
07.- SOL·LICITUD CANVI DE NOM LLICÈNCIA OBERTURA 
D’ESTABLIMENT. 
 
Vista la instància presentada en la qual sol·licita el canvi de nom de la llicència 
d’obertura d’establiment. 
 
Atès que s’ha presentat la documentació necessària per efectuar el canvi de 
nom. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir llicència d’obertura d’establiment, previ pagament de l’import de 
360,50 €. 
 
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’obertura d’establiment juntament amb el resguard de 
l’ingrés. 
 
2n.- 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. 
 
 
08.- SOL.LICITUD CANVI DE NOM LLICÈNCIA OBERTURA 
D’ESTABLIMENT. 
 
Vista la instància presentada en la qual sol·licita el canvi de nom de la llicència 
d’obertura d’establiment. 
 
Atès que s’ha presentat la documentació necessària per efectuar el canvi de 
nom. 
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S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir llicència d’obertura d’establiment, previ pagament de l’import de 
360,50 €. 
 
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’obertura d’establiment juntament amb el resguard de 
l’ingrés. 
 
2n.- 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. 
 
 
09.- SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ PER TINENÇA D’UN PORC D’ENGREIX I 
SIS CONILLS PER CONSUM PROPI. 
 
Vista la instància presentada en la qual sol.licita autorització per la tinença d’un 
porc d’engreix i sis conills per consum propi. 
 
S’ACORDA: 
 
1.- Autoritzar la tinença d’un porc d’engreix i sis conilles per consum propi. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
10.- SOL.LICITUD CANVI DE NOM NÍNXOL Nº 1000-E. 
 
Vista la instància presentada en la qual sol.licita el canvi de nom del nínxol nº 
1000-E. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar el canvi de nom del nínxol nº 1000-E, previ pagament de l’import 
de 18,70 €. 
 
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 
amb el títol de la concessió per efectuar el canvi de nom juntament amb el 
resguard d’ingrés. 
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2n.- El termini per fer efectiu l’import del canvi de nom 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. 
 
 
11.- SOL·LICITUD CANVI DE NOM NÍNXOL Nº 776. 
 
Vista la instància presentada en la qual sol.licita el canvi de nom del nínxol nº 
776. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar el canvi de nom del nínxol nº 776, previ pagament de l’import de 
18,70 €. 
 
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 pasar per les dependències municipals amb 
el títol de la concessió per efectuar el canvi de nom juntament amb el resguard 
d’ingrés. 
 
2n.- El termini per fer efectiu l’import del canvi de nom 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. 
 
 
12.- SOL·LICITUD CANVI DE NOM NÍNXOL Nº 545. 
 
Vista la instància presentada en la qual sol.licita el canvi de nom del nínxol nº 
545. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar el canvi de nom del nínxol nº 545, previ pagament de l’import de 
18,70 €. 
 
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 pasar per les dependències municipals amb 
el títol de la concessió per efectuar el canvi de nom juntament amb el resguard 
d’ingrés. 
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2n.- El termini per fer efectiu l’import del canvi de nom 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. 
 
 
13.- CANVI QUOTA TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS DE 2015 
REGISTRE D’ENTRADA 195/2015. 
 
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella amb 
número de registre d’entrades 195/2015, 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 2015 del domicili, ja que no hi ha instal.lat el comptador d’aigua. 
 
Atesa la documentació ajunta segons la qual queda constància del que s’ha 
exposat anteriorment. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Canviar la taxa per gestió de residus domèstics de 2015, de 110 euros per 
la de 55 euros anuals, del domicili que consta a l’expedient.  
 
2n.- Comunicar els presents acords a la interessada i a l’ORGT, pels seus 
coneixements i efectes oportuns. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
14.- CANVI DE NOM TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS 2015. 
 
Atès que la taxa d’escombraries comercials del domicili que consta a 
l’expedient ja no correspon al seu titular actual. 
 
Atesa la documentació obrant a l’expedient adjunt, segons la qual queda 
constància que el titular de l’IBI és un altre titular. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Donar de baixa la taxa per gestió de residus comercials de 2015 a nom del 
l’anterior titular. 
 
2n.- Donar d’alta la taxa per gestió de residus comercials de 2015 al nou titular i 
domiciliar-lo bancàriament. 
 
3r.- Comunicar els presents acords al propietari de l’immoble i a l’ORGT pels 
seus coneixements i efectes oportuns. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT.  
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15.- BONIFICACIÓ 3% TAXES GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS DE 
GIRONELLA, PER L’ANY 2015. 
 
Atès que les Ordenances Fiscals de Gironella contemplen la bonificació del 3% 
de la taxa per gestió de residus per fer ús de la deixalleria mòbil de 2 o 3 cops a 
l’any, quedant aquesta taxa per l’any 2015 per l’import de 106,70 €. 
 
Atesa la documentació obrant a l’expedient adjunt. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir la bonificació del 3% de la taxa per gestió de residus de 2015, per 
fer ús de la deixalleria mòbil de 2 o 3 cops a l’any, als contribuents que consten 
a l’expedient 
 
2n.- Comunicar el present acord a l’ORGT pels seus coneixements i efectes 
oportuns. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
16.- BONIFICACIÓ 5% TAXES GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS DE 
GIRONELLA, PER L’ANY 2015. 
 
Atès que les Ordenances Fiscals de Gironella contemplen la bonificació del 5% 
de la taxa per gestió de residus per fer ús de la deixalleria mòbil de 4 o 5 cops a 
l’any, quedant aquesta taxa per l’any 2015 per l’import de 104,50 €. 
 
Atesa la documentació obrant a l’expedient adjunt. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir la bonificació del 5% de la taxa per gestió de residus de 2015, per 
fer ús de la deixalleria mòbil de 4 o 5 cops a l’any,als contribuents que consten 
a l’expedient: 
 
2n.- Comunicar el present acord a l’ORGT pels seus coneixements i efectes 
oportuns. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
17.- BONIFICACIÓ 8% TAXES GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS DE 
GIRONELLA, PER L’ANY 2015. 
 
Atès que les Ordenances fiscals de Gironella contemplen la bonificació del 8% 
de la taxa per gestió de residus per fer ús de la deixalleria mòbil de 6 cops a 
l’any, quedant aquesta taxa per l’any 2015 per l’import de 101,20 €. 
 
Atesa la documentació obrant a l’expedient adjunt. 
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S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir la bonificació del 8% de la taxa per gestió de residus de 2015, per 
fer ús de la deixalleria mòbil de 6 cops a l’any, als contribuents que consten a 
l’expedient. 
 
2n.- Comunicar el Present acord a l’ORGT pels seus coneixements i efectes 
oportuns. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
18.- RETORNAR AL TITULAR DEL COMPTADOR 7035 LA QUANTITAT 
COBRADA INDEGUDAMENT EN EL REBUT DEL SERVEI D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE DEL 4T. TRIMESTRE DE 2014. 
 
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb 
número de registre d’entrades 222/2015, en la qual exposa que no està 
conforme amb el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4t. trimestre 
de 2014, corresponent al comptador d’aigua número 7035, ja que creu que la 
lectura actual és errònea. 
  
Atesa la documentació obrant en l’expedient adjunt. 
 
S’ACORDA: 
 
1.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4t. 
trimestre de 2014, número de comptador 7035, amb un consum de 61 m3 
d’aigua, desglossat de la següent forma: 
 
Subministre .................   77,40 € 
IVA s/.subm.10% .........     7,74 € 
Conservació .................     4,05 € 
IVA s/.cons.21% ...........     0,85 € 
Cànon 1r.tram (27 m3) .   12,94 € 
Cànon 2n.tram (18 m3)       19,86 € 
Cànon 3r. tram (9 m3) .       24,83 € 
Cànon 4t. tram (7 m3) .       30,90 € 
IVA s/. Cànon 10% ........     8,85 € 
Total ............................... 187,42 € 
 
2n.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4t. 
trimestre de 2014, número de comptador 7035, amb un consum de 0 m3 
d’aigua, quedant desglossat de la següent forma: 
 
Subministre ...................   10,80 € 
IVA s/.subm.10% ..........     1,08 € 
Conservació ..................     4,05 € 
IVA s/.cons.21% ............     0,85 € 
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Cànon 1r.tram (18 m3) ..     8,62 € 
IVA s/. Cànon 10% ........     0,86 € 
Total ...............................   26,26 € 
 
3r.- Retornar al titular l’import de 161,16 €, en concepte de la quantitat cobrada 
indegudament en el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4t. 
trimestre de 2014. 
 
4t.- Comunicar els presents acords a la interessada pel seu coneixement i 
efectes. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
19.- RECTIFICAR EL REBUT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE DEL 3R. TRIMESTRE DE 201, REGISTRE ENTRADES 143/2015. 
 
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb 
número de registre d’entrades 143/2015, en la qual exposa que no està 
conforme amb la facturació del servei d’abastament d’aigua potable del 
domicili. 
  
Atesa la documentació obrant en l’expedient adjunt. 
 
S’ACORDA: 
 
1.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. 
trimestre de 2014 que consta a l’expedient, amb un consum de 12 m3 d’aigua, 
desglossat de la següent forma: 
 
Subministre .................   10,80 € 
IVA s/.subm.10% .........     1,08 € 
Conservació .................     7,35 € 
IVA s/.cons.21% ...........     1,54 € 
Cànon 1r.tram (18 m3) .     8,62 € 
IVA s/. Cànon 10% ........     0,86 € 
Total ...............................   30,25 € 
 
2n.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. 
trimestre de 2014 de que consta a l’expedient, amb un consum de 39 m3 
d’aigua, quedant desglossat de la següent forma: 
 
Subministre ...................   37,80 € 
IVA s/.subm.10% ..........     3,78 € 
Conservació ..................     7,35 € 
IVA s/.cons.21% ............     1,54 € 
Cànon 1r.tram (27 m3) ..   12,94 € 
Cànon 2n.tram (12 m3) .     13,24 € 
IVA s/. Cànon 10% ........     2,61 € 
Total ...............................   79,26 € 
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3r.- Comunicar al peticionari que té pendent de pagament l’import de 49,01 €, 
en concepte del rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre 
de 2014 de la Cta. Bassacs, 49, de Gironella i que el període per a tal de fe’l 
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 mes següent 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 segon 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. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
20.- RECTIFICAR EL REBUT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE DEL 4T. TRIMESTRE DE 2014, REGISTRE D’ENTRADES 
143/2015. 
 
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb 
número de registre d’entrades 143/2015, en la qual exposa que no està 
conforme amb la facturació del servei d’abastament d’aigua potable del 
domicili. 
 
Atès que s’ha retornat el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4t. 
trimestre del domicili que consta a l’expedient. 
  
Atesa la documentació obrant en l’expedient adjunt. 
 
S’ACORDA: 
 
1.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4t. 
trimestre de 2014 del domicili de l’expedient, amb un consum de 66 m3 d’aigua, 
desglossat de la següent forma: 
 
Subministre .................   86,40 € 
IVA s/.subm.10% .........     8,64 € 
Conservació .................     7,35 € 
IVA s/.cons.21% ...........     1,54 € 
Cànon 1r.tram (27 m3) .   12,94 € 
Cànon 2n.tram (18 m3)       19,86 € 
Cànon 3r.tram (9 m3) ...      24,83 € 
Cànon 4t.tram (12 m3) .      52,97 € 
IVA s/. Cànon 10% .......      11,06 € 
Total ............................... 225,59 € 
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2n.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4t. 
trimestre de 2014 del domicili que consta a l’expedient, amb un consum de 39 
m3 d’aigua, quedant desglossat de la següent forma: 
 
Subministre ...................   37,80 € 
IVA s/.subm.10% ..........     3,78 € 
Conservació ..................     7,35 € 
IVA s/.cons.21% ............     1,54 € 
Cànon 1r.tram (27 m3) ..   12,94 € 
Cànon 2n.tram (12 m3) .     13,24 € 
IVA s/. Cànon 10% ........     2,61 € 
Total ...............................   79,26 € 
 
3r.- Comunicar al peticionari que té pendent de pagament l’import de 79,26 €, 
en concepte del rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4t. trimestre 
de 2014 de la Cta. Bassacs, 49, de Gironella i que el període per a tal de fe’l 
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 mes següent 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 segon 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. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
21.- RECTIFICAR ELS REBUTS DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE DEL 3R. I 4T. TRIMESTRES DE 201, REGISTRE D’ENTRADES 
279/2015. 
 
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb 
número de registre d’entrades 279/2015, en la qual exposa que no està 
conforme amb la facturació del servei d’abastament d’aigua potable del 
domicili. 
 
Atès que el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4t. trimestre de 
2014 ha estat retornat a través de l’entitat bancària. 
  
Atesa la documentació obrant en l’expedient adjunt. 
 
S’ACORDA: 
 
1.- Donar de baixa els rebuts del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. i 
4t. trimestres de 2014 del domicili que consta a l’expedient, desglossats de la 
següent forma: 
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- Rebut del 3r. trimestre de 2014, amb un consum de 60 m3 d’aigua: 
 

Subministre .................   75,60 € 
IVA s/.subm.10% .........     7,56 € 
Conservació .................     4,05 € 
IVA s/.cons.21% ...........     0,85 € 
Cànon 1r.tram (27 m3) .   12,94 € 
Cànon 2n.tram (18 m3)   19,86 € 
Cànon 3r.tram (9 m3) ...   24,83 € 
Cànon 4t.tram (6 m3) ...      26,49 € 
IVA s/. Cànon 10% ........     8,41 € 
Total ............................... 180,59 € 
 

- Rebut del 4t. trimestre de 2014, amb un consum de 65 m3 d’aigua: 
 
Subministre .................   84,60 € 
IVA s/.subm.10% .........     8,46 € 
Conservació .................     4,05 € 
IVA s/.cons.21% ...........     0,85 € 
Cànon 1r.tram (27 m3) .   12,94 € 
Cànon 2n.tram (18 m3)   19,86 € 
Cànon 3r.tram (9 m3) ...   24,83 € 
Cànon 4t.tram (11 m3) ..     48,56 € 
IVA s/. Cànon 10% ........   10,62 € 
Total ............................... 214,77 € 
 
2n.- Donar d’alta els rebuts del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. i 4t. 
trimestres de 2014 del domicili de referència, desglossats de la següent forma: 
 

- Rebut del 3r. trimestre de 2014, amb un consum de 36 m3 d’aigua: 
 

Subministre .................   32,40 € 
IVA s/.subm.10% .........     3,24 € 
Conservació .................     4,05 € 
IVA s/.cons.21% ...........     0,85 € 
Cànon 1r.tram (27 m3) .   12,94 € 
Cànon 2n.tram (9 m3)     9,93 € 
IVA s/. Cànon 10% ........     2,28 € 
Total ...............................   65,69 € 
 

- Rebut del 4t. trimestre de 2014, amb un consum de 29 m3 d’aigua: 
 

Subministre .................   24,00 € 
IVA s/.subm.10% .........     2,40 € 
Conservació .................     4,05 € 
IVA s/.cons.21% ...........     0,85 € 
Cànon 1r.tram (27 m3) .   12,94 € 
Cànon 2n.tram (2 m3) ..     2,21 € 
IVA s/. Cànon 10% ........     1,51 € 
Total ...............................   47,96 € 
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3r.- Retornar al peticionari la quantitat de 66,94 €, en concepte de la 
regularització de la facturació del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. i 
4t. trimestres de 2014 del domicili que consta a l’expedient. 
 
4t.- Comunicar els presents acords a la interessada pel seu coneixement i 
efectes. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
22.- RECTIFICAR ELS REBUTS DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE DEL 3R. I 4T. TRIMESTRES DE 2014, REGISTRE D’ENTRADES 
185/2015. 
 
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb 
número de registre d’entrades 185/2015, en la qual exposa que no està 
conforme amb la facturació del servei d’abastament d’aigua potable del 
domicili. 
 
Atesa la documentació obrant en l’expedient adjunt. 
 
S’ACORDA: 
 
1.- Donar de baixa els rebuts del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. i 
4t. trimestres de 2014 del domicili que consta a l’expedient, desglossats de la 
següent forma: 
 

- Rebut del 3r. trimestre de 2014, amb un consum de 1 m3 d’aigua: 
 

Subministre .................   10,80 € 
IVA s/.subm.10% .........     1,08 € 
Conservació .................     7,35 € 
IVA s/.cons.21% ...........     1,54 € 
Cànon 1r.tram (18 m3) .     8,62 € 
IVA s/. Cànon 10% ........     0,86 € 
Total ...............................   30,25 € 
 

- Rebut del 4t. trimestre de 2014, amb un consum de 40 m3 d’aigua: 
 

Subministre .................   39,60 € 
IVA s/.subm.10% .........     3,96 € 
Conservació .................     7,35 € 
IVA s/.cons.21% ...........     1,54 € 
Cànon 1r.tram (27 m3) .   12,94 € 
Cànon 2n.tram (13 m3)   14,35 € 
IVA s/. Cànon 10% ........     2,73 € 
Total ...............................   82,47 € 
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2n.- Donar d’alta els rebuts del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. i 4t. 
trimestres de 2014 del domicili que consta a l’expedient, desglossats de la 
següent forma: 
 

- Rebut del 3r. trimestre de 2014, amb un consum de 20 m3 d’aigua: 
 

Subministre .................   13,20 € 
IVA s/.subm.10% .........     1,32 € 
Conservació .................     7,35 € 
IVA s/.cons.21% ...........     1,54 € 
Cànon 1r.tram (20 m3) .     9,58 € 
IVA s/. Cànon 10% ........     0,96 € 
Total ...............................   33,95 € 
 

- Rebut del 4t. trimestre de 2014, amb un consum de 21 m3 d’aigua: 
 

Subministre .................   14,40 € 
IVA s/.subm.10% .........     1,44 € 
Conservació .................     7,35 € 
IVA s/.cons.21% ...........     1,54 € 
Cànon 1r.tram (21 m3) .   10,06 € 
IVA s/. Cànon 10% ........     1,01 € 
Total ...............................   35,80 € 
 
3r.- Retornar al peticionari la quantitat de 42,97 €, en concepte de la 
regularització de la facturació del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. i 
4t. trimestres de 2014 del domicili que consta a l’expedient. 
 
4t.- Comunicar els presents acords als interessats pel seu coneixement i 
efectes. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
23.- SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ PAS CICLISTA MUNICIPI DE GIRONELLA 
DIA 13 DE SETEMBRE DE 2015, EN MOTIU DE LA V EDICIÓ DEL TRIATLÓ 
SAILFISH HALF TRIATLÓ DE BERGA. 
 
Vista la instància presentada per Gangolells Grup, S.L., en data 9 de febrer de 
2015, registre d’entrades nº 216/2015, sol.licitant: 
 

Autorització pas ciclista municipi Gironella. 
Dia: 13 de setembre de 2015. 
Activitat: Triatló Sailfish Half Triatló de Berga. 

S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar el pas ciclista pel municipi de Gironella, sense supervisió 
municipal directa, el dia 13 de setembre de 2015, per a la realització de 
l’activitat triatló Sailfish Half triatló de Berga. 
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2n.- 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. 
 
 
24.- SOL.LICITUD LOCAL DEL BLAT EL DIA 14 DE MARÇ DE 2015 A NOM 
DE MANS UNIDES GIRONELLA. 
 
Vista la instància presentada per Mans Unides Gironella en data 10 de febrer 
de 2015, registre d’entrades nº 228/2015, sol.licitant: 
 

Local del Blat. 
Dia: 14 de març de 2015. 
Activitat: Sopar solidari. 
Material: Taules i cadires per a 100 persones. 

S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar l’ús del local municipal “Local del Blat”, sense supervisió 
municipal directa, el dia 14 de març de 2015, per a la realització de l’activitat del 
sopar solidari. 
 
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 l’ús del material següent: 

- Taules i cadires per a 100 persones. 
 

4t.- 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. 
 
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. 
 
 
25.- SOL.LICITUD PLAÇA DE L’ESTACIÓ EL DIA 8 DE MARÇ DE 2015 A 
NOM DE CENTRE ALPÍ DE GIRONELLA. 
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Vista la instància presentada pel Centre Alpí de Gironella en data 18 de febrer 
de 2015, registre d’entrades nº 301/2015, sol.licitant: 

 
Pl. de l’Estació. 
Dia: 8 de març de 2015. 
Activitat: 11ª Pedalada de Gironella. 
Col.laboració: Amb l’ambulància. 

S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar l’ús de la Pl. de l’Estació, sense supervisió municipal directa, el 
dia 8 de març de 2015, per a la realització de l’activitat 11ª Pedalada de 
Gironella. 
 
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 següent: 

- Amb l’ambulància. 
 

4t.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar la Pl. 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. 
 
 
26.- SOL.LICITUD PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL EL DIA 15 DE MARÇ 
DE 2015 A NOM DE L’AMPA ESCOLA PÚBLICA DE GIRONELLA. 
 
Vista la instància presentada pelr l’AMPA Escola Pública de Gironella en data 
17 de febrer de 2015, registre d’entrades nº 286/2015, sol.licitant: 
 

Pavelló Esportiu Municipal. 
Dia: 15 de març de 2015. 
Activitat: Caminada popular i cursa orientació. 
Material: 5 Taules i 2 carpes. 

S’ACORDA: 
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1r.- Autoritzar l’ús del local municipal “Pavelló Esportiu Municipal”, sense 
supervisió municipal directa, el dia 15 de març de 2015, per a la realització de 
l’activitat caminada popular i cursa d’orientació. 
 
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 l’ús del material següent: 

- 5 Taules i 2 carpes. 
 

4t.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el Pavelló Esportiu Municipal, 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. 
 
 
27.- APROVACIÓ PROPOSTES NÚMERO 004 DEL MES DE FEBRER DE 
2015. 
 
Vista la relació de propostes número 004 del mes de febrer, corresponent als 
números del 14 al 17 per un import de 337,16 €. 
 
S’ACORDA: 
 
1.- Aprovar la relació de propostes esmentada. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
28.- PROPOSTA APROVACIÓ DE FACTURES. 
 
Vist el llistat de factures per un import de 35.816,45 €. 
 
S’ACORDA: 
 
1.- Aprovar el llistat de factures esmentat. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
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29.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIO AL SUPORT ECONOMIC PEL 
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA 
FAMILIA  (EXP. 2007/63) DEL MUNICIPI DE GIRONELLA. 
 
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic pel 
pagament del subministrament d’aigua del (3r. Trimestre de 2014),  del domicili 
habitual d’una família (Exp. 2007/63) del Municipi de Gironella, demanant que 
l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la despesa esmentada per un import de 
25,37 Euros, després d’aplicar el protocol de valoració de necessitats 
econòmiques per part dels Serveis Socials Municipals. 
  
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir un ajut econòmic per un import de 25,37 Euros. 
 
2n.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost 
municipal. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
30.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIO AL SUPORT ECONOMIC PEL 
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA 
FAMILIA UNIPERSONAL  (EXP. 2014/461) DEL MUNICIPI DE GIRONELLA. 
 
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic pel 
pagament del subministrament d’aigua del (3r. Trimestre de 2014),  del domicili 
habitual d’una família unipersonal (Exp. 2014/461) del Municipi de Gironella, 
demanant que l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la despesa esmentada per 
un import de 25,37 Euros.  
  
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir un ajut econòmic per un import de 25,37 Euros. 
 
2n.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost 
municipal. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
31.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIO AL SUPORT ECONOMIC PEL 
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA 
FAMILIA  (EXP. 2008/108) DEL MUNICIPI DE GIRONELLA. 
 
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic pel 
pagament del subministrament d’aigua del (4t. Trimestre de 2014),  del domicili 
habitual d’una família  (Exp. 2008/108) del Municipi de Gironella, demanant que 
l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la despesa esmentada per un import de 
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15,77 Euros, després d’aplicar el protocol de valoració de necessitats 
econòmiques per part dels Serveis Socials Municipals. 
  
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir un ajut econòmic per un import de 15,77 Euros. 
 
2n.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost 
municipal. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
32.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIO AL SUPORT ECONOMIC PEL 
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA 
FAMILIA UNIPERSONAL  (EXP. 2008/87) DEL MUNICIPI DE GIRONELLA. 
 
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic pel 
pagament del subministrament d’aigua del (3r. Trimestre de 2014),  del domicili 
habitual d’una família unipersonal (Exp. 2008/87) del Municipi de Gironella, 
demanant que l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la despesa esmentada per 
un import de 47,40 Euros, després d’aplicar el protocol de valoració de 
necessitats econòmiques per part dels Serveis Socials Municipals. 
  
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir un ajut econòmic per un import de 47,40 Euros. 
 
2n.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost 
municipal. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
33.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIO AL SUPORT ECONOMIC PEL 
PAGAMENT D’UN TRIBUT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA FAMILIA 
UNIPERSONAL (EXP. 2008/87) DEL MUNICIPI DE GIRONELLA. 
 
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic pel 
pagament d’un tribut de (escombraries de la 2ª fracció de 2014), del domicili 
habitual d’una família unipersonal (Exp. 2008/87) del Municipi de Gironella, 
demanant que l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la despesa esmentada per 
un import de 22 Euros, després d’aplicar el protocol de valoració de necessitats 
econòmiques per part dels Serveis Socials Municipals. 
  
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir un ajut econòmic per un import de 22 Euros. 
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2n.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost 
municipal. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
34.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 
 
 
35.- TORN OBERT DE PARAULES. 
 
 
No hi ha més intervencions, per la qual cosa, la presidenta aixeca la sessió a 
les 21:40 hores, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.   
                 
 
                                                                                                 Vist i plau,  
La Secretària,                                                                  L’Alcaldessa acctal., 
  
 
 
 
 
 
Montserrat Morera Camprubí                                       Sílvia Corbera Torrentbó 


