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ACTA JUNTA DE GOVERN DE 9 DE MARÇ 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 2 de març de 2015 és
aprovada per unanimitat.

02.- LLICÈNCIA D’OBRES PER CANALITZACIÓ 18 M. DE CANONADA GAS I
INSTAL.LACIÓ D'UN RAMAL, EXPEDIENT 11/2015.
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 11/2015 en
el qual sol·licita llicència per canalització 18 m. de canonada gas i instal·lació
d'un ramal.
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal.
S’ACORDA:
1r.- Concedir llicència d’obres per canalització 18 m. de canonada gas i
instal·lació d'un ramal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

03.- SOL.LICITUD LLICÈNCIA OBERTURA ESTABLIMENT.
Vista la instància presentada en la qual sol·licita llicència d’obertura
d’establiment.
Atès que s’ha presentat la documentació necessària.
S’ACORDA:
1r.- Concedir llicència d’obertura d’establiment.
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2n.- Aprovar:
a) Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració
municipal en les activitats i instal·lacions:
-

Procediment de comunicació prèvia de les activitats i instal·lacions
innòcues: ..............................................
360,50 €
Bonificació nous establiments (50%) ...
- 180,25 €

TOTAL A INGRESSAR ...............................

180,25 €

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.
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 BAIXA TAXA ESCOMBRARIES DOMÈSTIQUES 2015,
REGISTRE D’ENTRADES 6/2015.
Atesa la sol·licitud presentada a les Oficines Municipals de Gironella amb
número de registre d’entrades 6/2015, en la qual demana la baixa de la taxa
d’escombraries domèstiques.
Atès que les ordenances fiscals de Gironella es contempla els beneficis de
canvi de quota de la taxa d’escombraries per vivendes deshabitades, quedant
justificat sense tenir-hi instal·lat el comptador d’aigua corresponent durant l’any
de la petició.
Atesa la documentació ajunta, segons la qual queda constància que s’ha
procedit a la baixa del comptador d’aigua, en data 12 de febrer de 2015.
S’ACORDA:
1r.- Denegar la petició de baixa i canvi de quota de la taxa d’escombraries
domèstiques, per l’any 2015, del domicili que consta a l’expedient.
2n.- Comunicar el present acord a la interessada, pel seu coneixement i
efectes oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
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05.- PROCEDIR AL TALL DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DE
COMPTADORS DEL MUNICIPI DE GIRONELLA, PER HAVER GENERAT
DEUTE PER REBUTS IMPAGATS, CORRESPONENTS AL 1R. I 2N.
TRIMESTRES DE 2014.
Atès que els abonats de la relació de comptadors d’aigua que consten a
l’expedient han retornat rebuts del servei d’abastament d’aigua potable de
Gironella, corresponents al 1r. i 2n. trimestres de 2014 i havent estat comunicat
el deute no s’ha fet efectiu
Atès l’article 39 del capítol II del reglament del servei municipal d’abastament
domiciliari d’aigua potable, el qual regula la suspensió del servei i rescissió del
contracte.
S’ACORDA:
1r.- Exposar els deutes abans esmentats del servei d’abastament d’aigua
potable de Gironella, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell
d’anuncis municipal per un període de 15 dies.
2n.- Comunicar als abonats abans esmentats que transcorregut el període
d’exposició pública, sense haver satisfet l’import pendent, es procedirà al tall
del subministrament d’aigua potable el següent dimarts hàbil de 8 a 14 h.,
sense cap més tràmit.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

06.- PROCEDIR AL TALL DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DE
COMPTADORS DEL MUNICIPI DE GIRONELLA, PER HAVER GENERAT
DEUTE PER REBUTS IMPAGATS, CORRESPONENTS AL 1R. I 3R.
TRIMESTRES DE 2014.
Atès que els abonats de la relació de comptadors d’aigua que consten a
l’expedient han retornat rebuts del servei d’abastament d’aigua potable de
Gironella, corresponents al 1r. i 3r. trimestres de 2014 i havent estat comunicat
el deute no s’ha fet efectiu
Atès l’article 39 del capítol II del reglament del servei municipal d’abastament
domiciliari d’aigua potable, el qual regula la suspensió del servei i rescissió del
contracte.
S’ACORDA:
1r.- Exposar els deutes abans esmentats del servei d’abastament d’aigua
potable de Gironella, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell
d’anuncis municipal per un període de 15 dies.
2n.- Comunicar als abonats abans esmentats que transcorregut el període
d’exposició pública, sense haver satisfet l’import pendent, es procedirà al tall
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del subministrament d’aigua potable el següent dimarts hàbil de 8 a 14 h.,
sense cap més tràmit.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

07.- PROCEDIR AL TALL DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DE
COMPTADORS DEL MUNICIPI DE GIRONELLA, PER HAVER GENERAT
DEUTE PER REBUTS IMPAGATS, CORRESPONENTS AL 1R., 2N. I 3R.
TRIMESTRES DE 2014.
Atès que els abonats de la relació de comptadors d’aigua que consten a
l’expedient han retornat rebuts del servei d’abastament d’aigua potable de
Gironella, corresponents al 1r., 2n. i 3r. trimestres de 2014 i havent estat
comunicat el deute no s’ha fet efectiu
Atès l’article 39 del capítol II del reglament del servei municipal d’abastament
domiciliari d’aigua potable, el qual regula la suspensió del servei i rescissió del
contracte.
S’ACORDA:
1r.- Exposar els deutes abans esmentats del servei d’abastament d’aigua
potable de Gironella, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell
d’anuncis municipal per un període de 15 dies.
2n.- Comunicar als abonats abans esmentats que transcorregut el període
d’exposició pública, sense haver satisfet l’import pendent, es procedirà al tall
del subministrament d’aigua potable el següent dimarts hàbil de 8 a 14 h.,
sense cap més tràmit.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

08.- PROCEDIR AL TALL DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DE
COMPTADORS DEL MUNICIPI DE GIRONELLA, PER HAVER GENERAT
DEUTE PER REBUT IMPAGAT, CORRESPONENT AL 1R.TRIMESTRE DE
2014.
Atès que els abonats de la relació de comptadors d’aigua que consten a
l’expedient han retornat rebuts del servei d’abastament d’aigua potable de
Gironella, corresponent al 1r. trimestre de 2014 i havent estat comunicat el
deute no s’ha fet efectiu.
Atès l’article 39 del capítol II del reglament del servei municipal d’abastament
domiciliari d’aigua potable, el qual regula la suspensió del servei i rescissió del
contracte.
S’ACORDA:
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1r.- Exposar els deutes abans esmentats del servei d’abastament d’aigua
potable de Gironella, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell
d’anuncis municipal per un període de 15 dies.
2n.- Comunicar als abonats abans esmentats que transcorregut el període
d’exposició pública, sense haver satisfet l’import pendent, es procedirà al tall
del subministrament d’aigua potable el següent dimarts hàbil de 8 a 14 h.,
sense cap més tràmit.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
09.- PROCEDIR AL TALL DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DE
COMPTADORS DEL MUNICIPI DE GIRONELLA, PER HAVER GENERAT
DEUTE PER REBUTS IMPAGATS, CORRESPONENTS AL 2N. I 3R.
TRIMESTRES DE 2014.
Atès que els abonats de la relació de comptadors d’aigua que consten a
l’expedient han retornat rebuts del servei d’abastament d’aigua potable de
Gironella, corresponents al 2n. i 3r. trimestres de 2014 i havent estat comunicat
el deute no s’ha fet efectiu
Atès l’article 39 del capítol II del reglament del servei municipal d’abastament
domiciliari d’aigua potable, el qual regula la suspensió del servei i rescissió del
contracte.
S’ACORDA:
1r.- Exposar els deutes abans esmentats del servei d’abastament d’aigua
potable de Gironella, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell
d’anuncis municipal per un període de 15 dies.
2n.- Comunicar als abonats abans esmentats que transcorregut el període
d’exposició pública, sense haver satisfet l’import pendent, es procedirà al tall
del subministrament d’aigua potable el següent dimarts hàbil de 8 a 14 h.,
sense cap més tràmit.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

10.- PROCEDIR AL TALL DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DE
COMPTADORS DEL MUNICIPI DE GIRONELLA, PER HAVER GENERAT
DEUTE PER REBUT IMPAGAT, CORRESPONENT AL 2N. TRIMESTRE DE
2014.
Atès que els abonats de la relació de comptadors d’aigua que consten a
l’expedient han retornat el rebut del servei d’abastament d’aigua potable de
Gironella, corresponent al 2n. trimestre de 2014 i havent estat comunicat el
deute no s’ha fet efectiu
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Atès l’article 39 del capítol II del reglament del servei municipal d’abastament
domiciliari d’aigua potable, el qual regula la suspensió del servei i rescissió del
contracte.
S’ACORDA:
1r.- Exposar els deutes abans esmentats del servei d’abastament d’aigua
potable de Gironella, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell
d’anuncis municipal per un període de 15 dies.
2n.- Comunicar als abonats abans esmentats que transcorregut el període
d’exposició pública, sense haver satisfet l’import pendent, es procedirà al tall
del subministrament d’aigua potable el següent dimarts hàbil de 8 a 14 h.,
sense cap més tràmit.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

11.- PROCEDIR AL TALL DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DE
COMPTADORS DEL MUNICIPI DE GIRONELLA, PER HAVER GENERAT
DEUTE PER REBUT IMPAGAT, CORRESPONENT AL 3R. TRIMESTRE DE
2014.
Atès que els abonats de la relació de comptadors d’aigua que consten a
l’expedient han retornat el rebut del servei d’abastament d’aigua potable de
Gironella, corresponent al 3r. trimestre de 2014 i havent estat comunicat el
deute no s’ha fet efectiu
Atès l’article 39 del capítol II del reglament del servei municipal d’abastament
domiciliari d’aigua potable, el qual regula la suspensió del servei i rescissió del
contracte.
S’ACORDA:
1r.- Exposar els deutes abans esmentats del servei d’abastament d’aigua
potable de Gironella, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell
d’anuncis municipal per un període de 15 dies.
2n.- Comunicar als abonats abans esmentats que transcorregut el període
d’exposició pública, sense haver satisfet l’import pendent, es procedirà al tall
del subministrament d’aigua potable el següent dimarts hàbil de 8 a 14 h.,
sense cap més tràmit.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

12.- PROCEDIR AL TALL DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
D’UN COMPTADOR DEL MUNICIPI DE GIRONELLA, PER HAVER GENERAT
DEUTES PER REBUTS IMPAGATS, CORRESPONENTS AL 4T. TRIMESTRE
DE 2013, 1R., 2N. I 3R. TRIMESTRES DE 2014.
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Atès que l’abonat que consta a l’expedient ha retornat rebuts del servei
d’abastament d’aigua potable de Gironella, corresponents al 4t. trimestre de
2013, 1r., 2n. i 3r. trimestres de 2014 i havent estat comunicat el deute no s’ha
fet efectiu
Atès l’article 39 del capítol II del reglament del servei municipal d’abastament
domiciliari d’aigua potable, el qual regula la suspensió del servei i rescissió del
contracte.
S’ACORDA:
1r.- Exposar el deute abans esmentat del servei d’abastament d’aigua potable
de Gironella, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell d’anuncis
municipal per un període de 15 dies.
2n.- Comunicar a l’abonat abans esmentat que transcorregut el període
d’exposició pública, sense haver satisfet l’import pendent, es procedirà al tall
del subministrament d’aigua potable el següent dimarts hàbil de 8 a 14 h.,
sense cap més tràmit.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

13.- PROCEDIR AL TALL DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
D’UN COMPTADOR DEL MUNICIPI DE GIRONELLA, PER HAVER GENERAT
DEUTES PER REBUTS IMPAGATS, CORRESPONENTS AL 4T. TRIMESTRE
DE 2013 I 1R. TRIMESTRE DE 2014.
Atès que l’abonat que consta a l’expedient ha retornat rebuts del servei
d’abastament d’aigua potable de Gironella, corresponents al 4t. trimestre de
2013 i 1r. trimestre de 2014 i havent estat comunicat el deute no s’ha fet
efectiu.
Atès l’article 39 del capítol II del reglament del servei municipal d’abastament
domiciliari d’aigua potable, el qual regula la suspensió del servei i rescissió del
contracte.
S’ACORDA:
1r.- Exposar el deute abans esmentat del servei d’abastament d’aigua potable
de Gironella, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell d’anuncis
municipal per un període de 15 dies.
2n.- Comunicar a l’abonat abans esmentat que transcorregut el període
d’exposició pública, sense haver satisfet l’import pendent, es procedirà al tall
del subministrament d’aigua potable el següent dimarts hàbil de 8 a 14 h.,
sense cap més tràmit.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
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14.- PROCEDIR AL TALL DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
D’UN COMPTADOR DEL MUNICIPI DE GIRONELLA, PER HAVER GENERAT
DEUTES PER REBUTS IMPAGATS, CORRESPONENTS AL 4T. TRIMESTRE
DE 2013, 1R. I 3R. TRIMESTRES DE 2014.
Atès que l’abonat que consta a l’expedient ha retornat rebuts del servei
d’abastament d’aigua potable de Gironella, del 4t. trimestre 2013, 1r. i 3r.
trimestres de 2014 i havent estat comunicat el deute no s’ha fet efectiu:
Atès l’article 39 del capítol II del reglament del servei municipal d’abastament
domiciliari d’aigua potable, el qual regula la suspensió del servei i rescissió del
contracte.
S’ACORDA:
1r.- Exposar el deute abans esmentat del servei d’abastament d’aigua potable
de Gironella, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell d’anuncis
municipal per un període de 15 dies.
2n.- Comunicar a l’abonat abans esmentat que transcorregut el període
d’exposició pública, sense haver satisfet l’import pendent, es procedirà al tall
del subministrament d’aigua potable el següent dimarts hàbil de 8 a 14 h.,
sense cap més tràmit.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

15.- SOL.LICITUD LOCAL DEL BLAT EL DIA 16 DE MAIG DE 2015,
REGISTRE D’ENTRADES 434/2015.
Vista la instància presentada, en data 2 de març de 2015, registre d’entrades nº
434/2015, sol.licitant:
Local del Blat.
Dia: 16 de maig de 2015.
Horari: De 11 a 19 h.
Activitat: Dinar de barbacoa (trobada quintos 68).
Material: 50 Cadires, 10 taules plegables i 2 cons i graelles.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del local municipal “Local del Blat”, sense supervisió
municipal directa, el dia 16 de maig de 2015, per a la realització de l’activitat
dinar de barbacoa (trobada quintos 68).
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:
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-

50 Cadires, 10 taules plegables i 2 cons i graelles.

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.

16.- SOL.LICITUD CAMP DE FUTBOL I VESTIDORS DEL PAVELLÓ ELS
DIES 3 I 4 D’ABRIL DE 2015 A NOM DE CLUB DE FUTBOL AT. GIRONELLA.
Vista la instància presentada pel Club de Futbol At. Gironella en data 2 de març
de 2015, registre d’entrades nº 429/2015, sol.licitant:
Camp de futbol i vestidors del pavelló.
Dies: 3 i 4 d’abril de 2015.
Activitat: Torneig de futbol base de Setmana Santa.
Material: 7 Carpes, 40 taules, 200 cadires, 30 balles metàl.liques, 500
medalles de recordatori del torneig i inflables per poder jugar-hi els nens.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del camp de futbol i vestidors del pavelló, sense supervisió
municipal directa, els dies 3 i 4 d’abril de 2015, per a la realització de l’activitat
torneig de futbol base de Setmana Santa.
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 i la col.laboració següent:
-

7 Carpes, 40 taules, 200 cadires, 30 balles metàl.liques, 500 medalles de
recordatori del torneig i inflables per poder jugar-hi els nens.

4t.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el camp de futbol i vestidors del pavelló,
només per a la realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
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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 CASA DE CULTURA (SALA DE REUNIONS) EL
DIA 16 DE MARÇ DE 2015 A NOM DE LA COMUNITAT PROPIETARIS
SECTOR SANT ANTONI, S/N., A I B DE GIRONELLA.
Vista la instància presentada per la Comunitat propietaris Sector Sant Antoni,
s/n., A i B de Gironella en data 4 de març de 2015, registre d’entrades nº
453/2015, sol.licitant:
Local Casa de Cultura (sala de reunions).
Dia: 16 de març de 2015.
Horari: De les 17:30 a les 19:00 h.
Activitat: Reunió ordinària comunitat de propietaris.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del local municipal “Casa de Cultura (sala de reunions)”,
sense supervisió municipal directa, el dia 16 de març de 2015, de les 17:30 a
les 19:00 h., per a la realització de l’activitat de reunió ordinària comunitat de
propietaris.
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 de la Casa de Cultura (sala de
reunions), 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
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finalització de l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

18.- SOL.LICITUD LOCAL LA LLAR EL DIA 21 DE MARÇ DE 2015,
REGISTRE D’ENTRADES 474/2015.
Vista la instància presentada en data 6 de març de 2015, registre d’entrades nº
474/2015, sol.licitant:
Local La Llar.
Dia: 21 de març de 2015.
Horari: De les 19:30 a les 21:30 h.
Activitat: Assemblea territorial de la JNC de Comarques Centrals.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del local municipal “La Llar”, sense supervisió municipal
directa, el dia 21 de març de 2015, de les 19:30 a les 21:30 h., per a la
realització de l’activitat de l’assemblea territorial de la JNC de Comarques
Centrals.
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 de La Llar, 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 l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

19.- SOL.LICITUD PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL EL DIA 18 D’ABRIL DE
2015 A NOM DE L’ASSOCIACIÓ DE VOLEI DE GIRONELLA.
Vista la instància presentada per l’Associació de Volei de Gironella, en data 5
de març de 2015, registre d’entrades nº 462/2015, sol.licitant:
Pavelló Esportiu Municipal.
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Dia: 18 d’abril de 2015.

Horari: De les 08:00 a les 21:00 h.
Activitat: 2n. Torneig de Voleibol open mixte 4x4.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del local municipal “Pavelló Esportiu Municipal”, sense
supervisió municipal directa, el dia 18 d’abril de 2015, de les 08:00 a les 21:00
h., per a la realització de l’activitat de 2n. Torneig de Voleibol open mixte 4x4.
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 Pavelló Esportiu Municipal, 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 l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

20.- SOL.LICITUD PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL EL DIA 19 D’ABRIL DE
2015 A NOM DE L’AMPA ESCOLA PÚBLICA DE GIRONELLA.
Vista la instància presentada per l’AMPA Escola Pública de Gironella, en data 5
de març de 2015, registre d’entrades nº 458/2015, sol.licitant:
Pavelló Esportiu Municipal.
Dia: 19 d’abril de 2015.
Horari: De les 08:00 a les 14:00 h.
Activitat: Caminada popular i cursa orientació.
Material: 5 Taules plegables i 2 carpes.
Atès que en data 23 de febrer de 2015 la Junta de Govern Local va concedir
per la mateixa activitat l’ús del Pavelló Esportiu Municipal, pel dia 15 de març
de 2015.
S’ACORDA:
1r.- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de
febrer de 2015, pel qual s’autoritza l’ús del Pavelló Esportiu Municipal per
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l’activitat de caminada popular i cursa d’orientació.
2n.- Autoritzar l’ús del local municipal “Pavelló Esportiu Municipal”, sense
supervisió municipal directa, el dia 19 d’abril de 2015, de les 08:00 a les 14:00
h., per a la realització de l’activitat de caminada popular i cursa orientació.
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.- Concedir l’ús del material següent:
-

5 Taules i 2 carpes.

5è.- 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.
6è.- 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.
7è.- 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.

21.- APROVACIÓ PROPOSTES NÚMERO 005 DEL MES DE MARÇ DE 2015.
Vista la relació de propostes número 005 del mes de març, corresponent als
números del 23 al 26 per un import de 223,00 €.
S’ACORDA:
1.- Aprovar la relació de propostes esmentada.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

22.- PROPOSTA APROVACIÓ DE FACTURES.
Vist el llistat de Factures per un import de 23.446,52 euros.
S’ACORDA:
1.- Aprovar el llistat de Factures esmentat.
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S’APROVA PER UNANIMITAT.

23.- APROVACIÓ SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES ANY 2014.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 2 de desembre de 2014
va aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a
activitats que realitzin les associacions sense ànim de lucre de la Vila de
Gironella per a l’any 2014.
Vistes les sol.licituds presentades i d’acord amb la puntuació obtinguda per
cada entitat de conformitat amb els criteris de puntuació establerts en l’article
12 de les bases.
S’ACORDA:
1r.- Concedir a cadascuna de les Entitats que es relacionen a continuació les
següents subvencions:
ENTITAT

SUBVENCIÓ
ATORGADA

CLUB TENNIS
GIRONELLA
CLUB FUTBOL
ATLÈTIC GIRONELLA
ASSOCIACIO VOLEI
GIRONELLA
FUTBOL SALA
GIRONELLA CLUB
CLUB PETANCA
VILADOMIU NOU
ESCUDERIA
GIRONELLA
CLUB PETANCA
GIRONELLA

308,33
5.730,00
0,00
3.664,20
333,68
665,90
297,79

2n.- Prorrogar el termini de justificació de la subvenció atorgada fins el dia 30
d’abril de 2015.
3r.- Comunicar els presents acords als interessats pels seus coneixements i
efectes oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

24.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIO AL SUPORT ECONOMIC PER LA
COMPRA D’ALIMENTS FRESCOS PER UNA FAMILIA UNIPERSONAL (EXP.
2010/61) DEL MUNICIPI DE GIRONELLA.-
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Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic
per la compra d’aliments frescos per una família unipersonal (Exp. 2010/61) del
Municipi de Gironella, demanant que l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la
despesa esmentada per un import de 40 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 40 Euros.
Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

25.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIO AL SUPORT ECONOMIC PEL
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA
FAMILIA (EXP. 2015/560) 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’electricitat del mes de gener de 2015), del
domicili habitual d’una família (Exp. 2015/560) del Municipi de Gironella,
demanant que l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la despesa esmentada per
un import de 150,60 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 150,60 Euros.
Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

26.- 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 de (l’electricitat del mes de gener de 2015), 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 75,88 Euros,.
S’ACORDA:
Primer.- Concedir un ajut econòmic per un import de 75,88 Euros.
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Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

27.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIO AL SUPORT ECONOMIC PEL
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA
FAMILIA NOMBROSA (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 de (l’electricitat del mes de gener de 2015), del
domicili habitual d’una família nombrosa (Exp. 2011/12) del Municipi de
Gironella, demanant que l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la despesa
esmentada per un import de 89,40 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 89,40 Euros.
Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

28.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIO AL SUPORT ECONOMIC PEL
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA
FAMILIA NOMBROSA (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’aquisició de butà, del domicili habitual d’una
família nombrosa (Exp. 2011/12) del Municipi de Gironella, demanant que
l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la despesa esmentada per un import de
28 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 28 Euros.
Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
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 UNIPERSONAL (EXP. 2011/101) 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’electricitat del mes de Febrer de 2015), del
domicili habitual d’una família unipersonal (Exp. 2011/101) del Municipi de
Gironella, demanant que l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la despesa
esmentada per un import de 31,85 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 31,85 Euros.
Segon.- 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 MONOPARENTAL NOMBROSA (EXP. 2009/41) 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 nombrosa (Exp. 2009/41) del Municipi de Gironella,
demanant que l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la despesa esmentada per
un import de 28 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 28 Euros.
Segon.- 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. 2009/73) DEL MUNICIPI DE GIRONELLA.
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic pel
pagament del subministrament de (gas del mes de Gener de 2015), del
domicili habitual d’una família (Exp. 2009/73) del Municipi de Gironella,
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demanant que l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la despesa esmentada per
un import de 223,61 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 223,61 Euros.
Segon.- 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 (EXP. 2014/726) DEL MUNICIPI DE GIRONELLA.
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic pel
pagament del subministrament de (gas del mes de març de 2015), del domicili
habitual d’una família (Exp. 2014/726) del Municipi de Gironella, demanant que
l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la despesa esmentada per un import de
240,00 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 240,00 Euros.
Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

33.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

34.- TORN OBERT DE PARAULES.

No hi ha més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió a les
21:35 hores, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.
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La Secretària,

Montserrat Morera Camprubí

Vist i plau,
L’Alcalde,

David Font Simon.

