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ACTA JUNTA DE GOVERN DE 21 DE MARÇ 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 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 
Josep M. Castellà Antich 
 
Assisteixen amb veu, però sense vot: 
 
Roger Ballús Nuñez 
Lluís Vall Carrillo 
David Saborido Gonzalez 
 
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 14 de març de 2016 és 
aprovada per unanimitat. 
 
 
02.- LLICÈNCIA D’OBRES PER REHABILITAR I REFORMAR LOCAL 
DESTINAT A CAFETERIA I RESTAURANT, EXP. 18/2016. 
 
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 18/2016, en 
el qual sol·licita llicència per rehabilitar i reformar local destinat a cafeteria i 
restaurant. 
 
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir llicència d’obres per rehabilitar i reformar local destinat a cafeteria 
i restaurant. 
 
2n.- Aprovar: 
 
a) L’Impost de Construccions:.........................................   632,88 € 
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b) La Taxa per Llicències Urbanístiques:........................     79,92 € 
    TOTAL .................................   712,80 € 
 
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. 
 
 
03.- LLICÈNCIA D’OBRES PER POSAR PAL DE FUSTA A LA VORERA PER 
PODER SUPORTAR EL CABLEJAT, EXP. 19/2016. 
 
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 19/2016, en 
el qual sol·licita llicència per posar pal de fusta a la vorera per poder suportar el 
cablejat. 
 
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir llicència d’obres per posar pal de fusta a la vorera per poder 
suportar el cablejat. 
 
2n.- Comunicar als interessats les següents consideracions a fer: 
 

- El pal s’instal·larà de forma que no obstaculitzi la circulació de vianants 
per la vorera. 
 

- Abans d’efectuar les obres es contactarà amb el Servei Tècnic Municipal 
per consensuar la situació del nou pal de suport de cablejat.  

 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
04.- LLICÈNCIA D’OBRES PER BALLAR TERRENY, A POL. CAMP DELS 
PALS, EXP. 20/2016. 
 
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 20/2016, en 
el qual sol·licita llicència per ballar terreny, a Pol. Camp dels Pals. 
 
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal. 
 
S’ACORDA: 
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1r.- Concedir llicència d’obres per vallar terreny, a Pol. Camp dels Pals. 
 
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. 
 
 
05.- APROVACIÓ DEL PROGRAMA ANUAL DE RESTAURACIÓ I MILLORA 
FORESTAL. 
 
Vist el programa anual 2016 que desenvolupa el Pla Marc de Restauració i 
Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd. 
 
Atès que aquest programa ha estat convalidat per l’oficina tècnica de prevenció 
municipal d’incendis forestals de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que el programa es considera degudament justificat. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Aprovar el Programa Anual 2016, que desenvolupa el Pla Marc de 
Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà 
Verd. 
 
2n.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona i a l’Associació de 
Propietaris Forestals Berguedà Verd. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
06.- SOL.LICITUD LLICÈNCIA OBERTURA ESTABLIMENT DEDICAT A 
OFICINA DE SERVEIS D’ENGINYERIA, UBICAT AL C/. BATLLE CURTICHS, 
22, BX-2. 
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Vista la instància presentada en la qual sol·licita llicència d’obertura 
d’establiment dedicat a oficina de serveis d’enginyeria, ubicat al C/. Batlle 
Curtichs, 22, bx-2. 
 
Atès que s’ha presentat la documentació necessària. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir llicència d’obertura d’establiment dedicat a oficina de serveis 
d’enginyeria, ubicat al C/. Batlle Curtichs, 22, bx-2. 
 
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. 
 
 
07.- SOL.LICITUD CANVI DE NOM LLICÈNCIA OBERTURA ESTABLIMENT 
DEDICAT A LA VENDA AL DETALL DE LLAVORS, ADOBS, FLORS I 
PLANTES I PETITS ANIMALS, UBICAT A L’AV. CATALUNYA, 28, BX. 
 
Vista la instància presentada en la qual sol·licita el canvi de nom de la llicència 
d’obertura d’establiment dedicat a la venda al detall de llavors, adobs, flors i 
plantes i petits animals, ubicat a l’Av. Catalunya, 28, bx. 
 
Atès que s’ha presentat la documentació necessària per efectuar el canvi de 
nom. 
 
S’ACORDA: 
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1r.- Concedir llicència d’obertura d’establiment dedicat a la venda al detall de 
llavors, adobs, flors i plantes i petits animals, ubicat a l’Av. Catalunya, 28, bx.,  
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 ESTABLIMENT 
DEDICAT A LA VENDA AL DETALL DE PRODUCTES D’ALIMENTACIÓ 
(CARN FRESCA, VERDURA I PRODUCTES MARROQUINS), UBICAT A L’AV. 
CATALUNYA, 56, BX.-2, A. 
 
Vista la instància presentada en la qual sol·licita el canvi de nom de la llicència 
d’obertura d’establiment dedicat a la venda al detall de productes d’alimentació 
(carn fresca, verdura i productes marroquins), ubicat a l’Av. Catalunya, 56, bx-
2. 
 
Atès que s’ha presentat la documentació necessària per efectuar el canvi de 
nom. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir llicència d’obertura d’establiment dedicat a la venda al detall de 
productes d’alimentació (carn fresca, verdura i productes marroquins), ubicat a 
l’Av. Catalunya, 56, bx-2, 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. 
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09.- SOL.LICITUD BAIXA TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS, 
REGISTRE ENTRADES 259/2016. 
 
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella amb 
número de registre d’entrades 259/2016, en la qual sol·licita la baixa de la taxa 
de residus domèstics de l’immoble que consta a l’expedient, ja que aquest 
domicili no compleix les condicions d’habitatge i per aquest motiu presenta 
informe tècnic corresponent. 
 
Atès que el domicili no disposa de comptador d’aigua. 
 
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.  
 
2n.- Comunicar el present acord a l’interessat i a l’ORGT, pels seus 
coneixements i efectes. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
10.- RECTIFICAR EL REBUT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE DEL 3R. TRIMESTRE DE 2015 DE LA COL. MONEGAL, DE 
CASSERRES, REGISTRE ENTRADES 178/2016. 
 
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb 
número de registre d’entrades 178/2016, en la qual sol·licita que es modifiqui la 
factura del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de 2015, de la 
Col. Monegal, de Casserres, ja que hi ha un consum molt elevat, degut a una 
averia d’un abonat d’aquesta Colònia, la qual ja ha estat reparada. 
 
Atesa la documentació adjunta segons la qual queda constància del que s’ha 
exposat anteriorment. 
  
S’ACORDA: 
 
1r.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable de la Col. 
Monegal, de Casserres, desglossat de la següent forma: 
 
Rebut del 3r. trimestre de 2015, amb un consum de 4.299 m3 d’aigua: 
 
Subministre (tram únic) 3.095,36 € 
Conservació ................        4,05 € 
IVA s/.cons. 21% .........        0,85 € 
IVA 10% s/. subm. ......    309,54 € 
Total ............................      3.409,80 € 
 
2n.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable de la Col. 
Monegal, de Gironella, quedant desglossat de la següent forma: 
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Rebut del 3r. trimestre de 2015, amb un consum de 1.658 m3 d’aigua: 
 
Subministre .................... 1.193,76 € 
Conservació ...................        4,05 € 
IVA s/.cons. 21% ............        0,85 € 
IVA 10% s/. subm. .........    119,38 € 
Total ...............................   1.318,04 € 
 
3r.- Retornar l’import de 2.091,76 €, en concepte del rebut del servei 
d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de 2015 de la Col. Monegal, de 
Gironella. 
 
4t.- Comunicar els presents acords als interessats pels seus coneixements i 
efectes oportuns. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
11.- SOL.LICITUD ESPAIS MÒDUL GRAN I ESPAIS EXTERIORS DE 
L’ESCOLA, ELS DIES NO FESTIUS DE SETMANA SANTA, A NOM 
D’ESCOLA SANT MARC. 
 
Vista la instància presentada per l’Escola Sant Marc, en data 9 de març de 
2016, registre d’entrades nº 458/2016, sol.licitant: 
 

Espais mòdul gran i espais exteriors de l’escola. 
Dies: Els dies no festius de Setmana Santa. 
Activitat: Casal d’estiu. 
Col.laboració: Calefacció i neteja del mòdul gran. 
 

S’ACORDA: 
 
1r.- Comunicar que no es pot autoritzar l’ús dels espais mòdul gran i espais 
exteriors de l’escola, atès que no son de titularitat municipal. 
 
2n.- Concedir la col·laboració següent: 
 

- Neteja del mòdul gran l’últim dia. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
12.- SOL.LICITUD LOCAL DEL BLAT (EN CAS DE MAL TEMPS), EL DIA 3 
D’ABRIL DE 2016, A NOM D’ESCOLA SANT MARC. 
 
Vista la instància presentada per l’Escola Sant Marc, en data 9 de març de 
2016, registre d’entrades nº 458/2016, sol·licitant: 
 

Local del Blat (en cas de mal temps). 
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Dia: 3 d’abril de 2016. 
Activitat: XXXXè Concurs de dibuix. 
Material: 350 Cadires de plàstic, 5 taules plegables, un toldo (per si fa 
molt sol) i el peveter de la Flama del Canigó. 
Col·laboració: Neteja espais exteriors de l’escola i contenidors de 
reciclatge (divendres o dissabte abans) i col·laboració d’algun treballador 
de la brigada pel muntatge de l’espectacle (divendres abans). 

 
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir l’ús del local municipal el Blat (en cas de mal temps), pel dia 3 
d’abril de 2016, per a la realització de l’activitat de XXXXè Concurs de dibuix. 
 
2n.- Concedir l’ús del material següent: 
 

- 350 Cadires de plàstic, 5 taules plegables, un toldo (per si fa molt sol) i el 
peveter de la Flama del Canigó. 

 
3r.- Concedir la col·laboració següent: 
 

- Neteja espais exteriors de l’escola i contenidors de reciclatge (divendres 
o dissabte abans) i col·laboració d’algun treballador de la brigada pel 
muntatge de l’espectacle (divendres abans). 

 
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. 
 
 
13.- SOL.LICITUD BIBLIOTECA MUNICIPAL, EL DIA 22 D’ABRIL DE 2016, A 
NOM D’AMPA ESCOLA DE GIRONELLA. 
 
Vista la instància presentada per l’AMPA Escola de Gironella, en data 4 de 
març de 2016, registre d’entrades nº 417/2016, sol·licitant: 
 

Biblioteca Municipal. 
Dia: 22 d’abril de 2016. 
Horari: De les 21:00 h. a les 23:00 h. 
Activitat: Xerrada. 
 

S’ACORDA: 
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1r.- Autoritzar l’ús de la Biblioteca Municipal, sense supervisió municipal 
directa, el dia 22 d’abril de 2016, de les 21:00 h. a les 23:00 h., per a la 
realització de l’activitat de Xerrada. 
 
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 la Biblioteca 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 les activitats vinculades a l’ús autoritzat. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
14.- APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ SUBSCRIT 
EN DATA 26 DE NOVEMBRE DE 2007 ENTRE L’UNIVERSITAT AUTÒNOMA 
DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA, ENVERS LA 
PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE “CAMPUS ÍTACA” DE LA UAB. 
 
Atesa l’addenda al conveni de col·laboració subscrit en data 26 de novembre 
de 2007 entre l’Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Gironella, 
envers la participació en el projecte “Campus Ítaca” de la UAB. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Aprovar l’addenda al conveni de data 26 de novembre de 2007 a signar 
entre l’Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Gironella, envers la 
participació en el projecte “Campus Ítaca” de la UAB. 
 
2n.- Facultar a l’Alcalde President de la Corporació per la signatura de 
l’esmentada addenda. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
15.- PROPOSTA APROVACIÓ DE FACTURES. 
 
Vist el llistat de Factures per un import de 31.128,59 €. 
 
S’ACORDA: 



10 
 

 
1r.- Aprovar el llistat de factures esmentat. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT.  
 
 
16.- APROVACIÓ DESPESA COLLES DE CARAMELLES 2016. 
 
Atès que el proper dia 27 de març de 2016 grups de corals canten les 
caramelles. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Aprovar i autoritzar la despesa de 450 € en concepte de participació de les 
colles de les caramelles 2016, en el vigent pressupost municipal. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
17.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 
 
 
18.- TORN OBERT DE PARAULES. 
 
 
No hi ha més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió a les 
21:25 hores, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.   
                 
 
                                                                                         Vist i plau,  
La Secretària,                                                                   L’Alcaldessa acctal., 
  
 
 
 
 
 
Montserrat Morera Camprubí                                        Sílvia Corbera Torrentbó. 
 


