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ACTA JUNTA DE GOVERN DE 18 D'ABRIL DE 2016 
 

A Gironella, quan són les 21:00 hores, prèvia convocatòria a l’efecte i per tal de 
celebrar sessió ordinària de la Junta de Govern, es reuneixen a la Casa 
Consistorial sota la presidència del Sr. Alcalde, David Font Simon, amb 
l’assistència de la secretària de la corporació, Montserrat Morera Camprubí, els 
regidors membres de la Junta de Govern: 
 
Sílvia Corbera Torrentbó 
M. Àngels Sallés Perarnau 
Josep M. Castellà Antich 
 
Assisteixen amb veu, però sense vot: 
 
Roger Ballús Nuñez 
Lluís Vall Carrillo 
David Saborido Gonzalez 
 
 
tractant-se seguidament  el següent ordre del dia: 
 
01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
URBANISME 
 
02.- LLICÈNCIA D’OBRES PER INSTAL.LAR ASCENSOR EN EDIFICI 
EXISTENT, EXPEDIENT NÚMERO 28/2016. 
 
03.- 1ª PRÒRROGA LLICÈNCIA D'OBRES 22/2015 (RETIRADA D'UNA 
COBERTA DE FIBROCIMENT PER A LA SEVA SUBSTITUCIÓ PER UNA DE 
METÀL.LICA), EXPEDIENT NÚMERO 29/2016. 
 
04.- LLICÈNCIA D’OBRES PER ARREGLAR CUINA, EXPEDIENT NÚMERO 
30/2016. 
 
05.- COMUNICACIÓ LLICÈNCIA D’INICI D’ACTIVITATS DE 6 HABITATGES 
D’ÚS TURÍSTIC. 
 
AIGUA 
 
06.- RECTIFICAR EL REBUT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE DEL 4T. TRIMESTRE DE 2015, NÚMERO DE COMPTADOR 
4561538. 
 
07.- RECTIFICAR EL REBUT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE DEL 1R. TRIMESTRE DE 2016, NÚMERO DE COMPTADOR 
510496. 
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GOVERNACIÓ 
 
08.- SOL.LICITUD LOCAL DEL BLAT, EL DIA 18 DE JUNY DE 2016, A NOM 
D’AMPA FEDAC GIRONELLA. 
 

09.- SOL.LICITUD TAULES, CADIRES I CARPA, PEL DIA 19 DE JUNY DE 
2016, A NOM DEL CLUB PETANCA VILADOMIU NOU. 
 
10.- SOL.LICITUD CARPA AL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ, PEL 
DIA 19 DE JUNY DE 2016. 
 
11.- SOL.LICITUD 100 CADIRES, MEGAFONIA, COQUES, TARONGES I 
XOCOLATINES, PEL DIA 25 D’ABRIL DE 2016, A NOM DE L’ERMITA DE 
SANT MARC. 
 
12.- SOL.LICITUD LOCAL DEL BLAT, EL DIA 27 D’ABRIL DE 2016, A NOM 
DE FEDAC GIRONELLA. 
 
13.- SOL.LICITUD PERMÍS PER POSAR UNA PARADA PER SANT JORDI, 
DE VENDA DE PUNTS DE LLIBRE I MARXANDATGE DAVANT DE 
CATALUNYA CAIXA, A L’AV. CATALUNYA, A NOM DE RÀNGERS I NOIES 
GUIA DEL CAU ESCOLTA I GUIA SEBASTIÀ MONTRAVETA DE 
GIRONELLA. 
 
14.- SOL.LICITUD PERMÍS PER POSAR UNA PARADA DE VENDA DE 
ROSES A LA CANTONADA AV. CATALUNYA AMB C/. BALMES, PER SANT 
JORDI, A NOM D’AMPA ESCOLA DE GIRONELLA. 
 
15.- SOL.LICITUD PERMÍS PER AMPLIAR TERRASSA TEMPORADA 
D’ESTIU DE 2016, DAVANT EL BAR “LA TASKA”. 
 
16.- ADJUDICACIÓ D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR TÈCNIC/A DINAMITZADOR/A 
DEL CASAL DE LA GENT GRAN, PERSONAL LABORAL TEMPORAL A 
JORNADA PARCIAL. 
 
17.- EXPEDIENT PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SOCORRISME AQUÀTIC 
PER LA PISCINA MUNICIPAL DE GIRONELLA, ESTIU 2016. 
 
18.- APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA PER A COBRIR 
TAQUILLERS I PERSONAL DE MANTENIMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL, 
CONTRACTACIÓ LABORAL, TEMPORAL DE DURACIÓ LIMITADA. 
 
HISENDA 
 
19.- PROPOSTA APROVACIÓ DE FACTURES. 
 
20.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 
 
21.- TORN OBERT DE PARAULES. 
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01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 11 d’abril de 2016 és 
aprovada per unanimitat. 
 
02.- LLICÈNCIA D’OBRES PER INSTAL.LAR ASCENSOR EN EDIFICI 
EXISTENT, EXPEDIENT NÚMERO 28/2016. 
 
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 28/2016, en 
el qual sol·licita llicència per instal.lar ascensor en edifici existent. 
 
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir llicència d’obres per instal.lar ascensor en edifici existent, 
expedient número 28/2016. 
 
2n.- Aprovar: 
 
a) L’Impost de Construccions:.........................................   239,18 € 
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques:........................     30,20 € 
c) Bonificació 75% per accessibilitat s/Imp.Const. ......... - 179,39 € 
    TOTAL .................................     89,99 € 
 
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.- 1ª PRÒRROGA LLICÈNCIA D'OBRES 22/2015 (RETIRADA D'UNA 
COBERTA DE FIBROCIMENT PER A LA SEVA SUBSTITUCIÓ PER UNA DE 
METÀL.LICA), EXPEDIENT NÚMERO 29/2016. 
 
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 29/2016, en 
el qual es sol·licita llicència per 1ª pròrroga llicència d'obres 22/2015 (retirada 
d'una coberta de fibrociment per a la seva substitució per una de metàl.lica). 
 
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal. 
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S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir 1ª pròrroga de la llicència d'obres 22/2015 (retirada d'una coberta 
de fibrociment per a la seva substitució per una de metàl.lica), expedient 
número 29/2016. 
 
2n.- Aprovar: 
 

- La Taxa per Llicències Urbanístiques:........................   54,10 € 
    TOTAL ........................................   54,10 € 
 
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 ARREGLAR CUINA, EXPEDIENT NÚMERO 
30/2016. 
 
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 30/2016, en 
el qual es sol·licita llicència per arreglar cuina. 
 
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir llicència d’obres per arreglar cuina, expedient número 30/2016. 
 
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. 
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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.- COMUNICACIÓ LLICÈNCIA D’INICI D’ACTIVITATS DE 6 HABITATGES 
D’ÚS TURÍSTIC. 
  
Vista la comunicació prèvia d’inici d’activitats de 6 habitatges d’ús turístic 
presentada en data 22 de febrer de 2016, registre d’entrades 323/2016, amb 
número d’expedient URB/021/2016. 
  
Atès que s’ha presentat la documentació necessària. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir llicència d’inici d’activitats de 6 habitatges d’ús turístic. 
 
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 € x 6): .......................     2.163,00 € 

- Bonificació noves activitats (50%) .......   – 1.081,50 € 

TOTAL A INGRESSAR .............................     1.081,50 €  
 

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. 
 
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. 
 
06.- RECTIFICAR EL REBUT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE DEL 4T. TRIMESTRE DE 2015, NÚMERO DE COMPTADOR 
4561538. 
 
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb 
número de registre d’entrades 494/2016, en la qual s’exposa la disconformitat 
amb el rebut d’aigua del 4t. trimestre de 2015, número de comptador 4561538, 



6 

 

ja que marca 2.216 m3 d’aigua i se’ls hi ha facturat fins la lectura de 2.315 m3 
d’aigua. 
  
S’ACORDA: 
 
1r.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4t. 
trimestre de 2015, número de comptador 4561538, amb un consum de 57 m3 
d’aigua, desglossat de la següent forma: 
 
Subministre .................   70,20 € 
Conservació ................     4,05 € 
IVA s/.cons. 21% .........     0,85 € 
IVA 10% s/. subm. ......     7,02 € 
Cànon 1r.tram (27 m3)   12,94 € 
Cànon 2n.tram (18 m3)       19,86 € 
Cànon 3r.tram (9 m3) ..       24,83 € 
Cànon 4t.tram (3 m3) ..       13,24 € 
IVA 10% s/. cànon .......         7,08 € 
Total .............................    160,07 € 
 
2n.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4t. 
trimestre de 2015, número de comptador 4561538, amb un consum de 0 m3 
d’aigua, quedant desglossat de la següent forma: 
 
Subministre ....................   10,80 € 
Conservació ...................     4,05 € 
IVA s/.conservació 21%      0,85 € 
IVA 10% s/. subm. .........     1,08 € 
Cànon 1r.tram (18 m3) ..     8,62 € 
IVA 10% s/. cànon .........       0,86 € 
Total ...............................    26,26 € 
 
3r.- Retornar als interessats l’import de 133,81 €, en concepte del rebut del 
servei d’abastament d’aigua potable del 4t. trimestre de 2015, número de 
comptador 4561538. 
 
4t.- Comunicar el present acord als interessats pels seus coneixements i 
efectes oportuns. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 

07.- RECTIFICAR EL REBUT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE DEL 1R. TRIMESTRE DE 2016, NÚMERO DE COMPTADOR 
510496. 
 
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb 
número de registre d’entrades 673/2016, en la qual s’exposa la disconformitat 
amb el rebut d’aigua del 1r. trimestre de 2016, número de comptador 510496, 
ja que marca 729 m3 d’aigua i se’ls hi ha facturat fins la lectura de 774 m3 
d’aigua. 
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S’ACORDA: 
 
1r.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 1r. 
trimestre de 2016, número de comptador 510496, amb un consum de 25 m3 
d’aigua, desglossat de la següent forma: 
 
Subministre .................   19,20 € 
Conservació ................     4,05 € 
IVA s/.cons. 21% .........     0,85 € 
IVA 10% s/. subm. ......     1,92 € 
Cànon 1r.tram (25 m3)   11,98 € 
IVA 10% s/. cànon .......         1,20 € 
Total .............................      39,20 € 
 
2n.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 1r. 
trimestre de 2016, número de comptador 510496, amb un consum de 0 m3 
d’aigua, quedant desglossat de la següent forma: 
 
Subministre ....................   10,80 € 
Conservació ...................     4,05 € 
IVA s/.conservació 21%      0,85 € 
IVA 10% s/. subm. .........     1,08 € 
Cànon 1r.tram (18 m3) ..     8,62 € 
IVA 10% s/. cànon .........       0,86 € 
Total ...............................    26,26 € 
 
3r.- Retornar als interesats l’import de 12,94 €, en concepte del rebut del servei 
d’abastament d’aigua potable del 1r. trimestre de 2016, número de comptador 
510496. 
 
4t.- Comunicar el present acord als interessats pels seus coneixements i 
efectes oportuns. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT I SENSE EL VOT DEL SR. DAVID FONT 
SIMON PER MOTIUS D’INCOMPATIBILITAT. 
 
08.- SOL.LICITUD LOCAL DEL BLAT, EL DIA 18 DE JUNY DE 2016, A NOM 
D’AMPA FEDAC GIRONELLA. 
 
Vista la instància presentada per l’AMPA FEDAC Gironella, en data 8 d’abril de 
2016, registre d’entrades nº 665/2016, sol.licitant: 
 

Local del Blat. 

Dia: 18 De juny de 2016. 

Horari: De les 09:00 hores a les 24:00 hores. 

Activitat: Festa de final de curs. 

Material: Taules i cadires per 300 persones. 
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S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar l’ús del local del Blat, sense supervisió municipal directa, el dia 
18 de juny de 2016, de les 09:00 hores a les 24:00 hores, per a la realització de 
l’activitat de festa de final de curs. 
 
2n.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la 
realització de l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat 
anterior. 

 
3r.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el local del Blat, només per a la realització 
de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada. 
 
4t.- Concedir l’ús del material següent: 
 

- Taules i cadires per 300 persones. 
 
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. 
 

09.- SOL.LICITUD TAULES, CADIRES I CARPA, PEL DIA 19 DE JUNY DE 
2016, A NOM DEL CLUB PETANCA VILADOMIU NOU. 
 
Vista la instància presentada pel Club Petanca Viladomiu Nou, en data 12 
d’abril de 2016, registre d’entrades nº 694/2016, sol.licitant: 
 

Material: Taules, 200 cadires i una carpa amb capacitat suficient per 

poder allotjar tots els comensals. 

Dia: 19 De juny de 2016. 

Activitat: Celebració 25 anys entitat. 

 
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir l’ús del material següent: 
 

- Taules i 200 cadires. 
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- La petició de la carpa es sol.licita al Consell Comarcal del Berguedà i les 
despeses del seu ús aniran a càrrec de l’entitat. 

 
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 les taules i les 200 cadires, només per a la 
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada. 
 
4t.- 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. 
 
10.- SOL.LICITUD CARPA AL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ, PEL 
DIA 19 DE JUNY DE 2016. 
 
Vista la instància presentada pel Club Petanca Viladomiu Nou, en data 12 
d’abril de 2016, registre d’entrades nº 694/2016, sol.licitant: 
 

Material: Una carpa amb capacitat suficient per poder allotjar tots els 

comensals (aproximadament 200 persones). 

Dia: 19 De juny de 2016. 

Activitat: Celebració 25 anys entitat. 

 
S’ACORDA: 
 
1r.- Sol.licitar la Carpa esmentada al Consell Comarcal del Berguedà pel dia 19 
de juny de 2016 per a la realització de l’activitat de celebració dels 25 anys de 
l’entitat del Club Petanca Viladomiu Nou. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 

11.- SOL.LICITUD 100 CADIRES, MEGAFONIA, COQUES, TARONGES I 
XOCOLATINES, PEL DIA 25 D’ABRIL DE 2016, A NOM DE L’ERMITA DE 
SANT MARC. 
 
Vista la instància presentada per l’Ermita de Sant Marc, en data 7 d’abril de 
2016, registre d’entrades nº 659/2016, sol.licitant: 
 

Material: 100 Cadires, megafonia, coques, taronges i xocolatines. 

Dia: 25 D’abril de 2016. 

Activitat: Diada de Sant Marc. 
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S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir l’ús del material següent: 
 

- 100 Cadires, megafonia, coques, taronges i xocolatines. 
 
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 les 100 cadires, la megafonia, les coques, 
les taronges i les xocolatines, només per a la realització de les tasques pròpies 
de l’activitat sol.licitada. 
 
4t.- 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. 
 

12.- SOL.LICITUD LOCAL DEL BLAT, EL DIA 27 D’ABRIL DE 2016, A NOM 
DE FEDAC GIRONELLA. 
 
Vista la instància presentada per FEDAC Gironella, en data 7 d’abril de 2016, 
registre d’entrades nº 661/2016, sol.licitant: 
 

Local del Blat. 

Dia: 27 D’abril de 2016. 

Activitat: Certamen literari. 

 
S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar l’ús del local del Blat, sense supervisió municipal directa, el dia 
27 d’abril de 2016, per a la realització de l’activitat de certamen literari. 
 
2n.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la 
realització de l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat 
anterior. 

 
3r.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el local del Blat, només per a la realització 
de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada. 
 
4t.- 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. 



11 

 

 
 
 
 
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 PERMÍS PER POSAR UNA PARADA PER SANT JORDI, 
DE VENDA DE PUNTS DE LLIBRE I MARXANDATGE DAVANT DE 
CATALUNYA CAIXA, A L’AV. CATALUNYA, A NOM DE RÀNGERS I NOIES 
GUIA DEL CAU ESCOLTA I GUIA SEBASTIÀ MONTRAVETA DE 
GIRONELLA. 
 
Vista la instància presentada pels ràngers i noies guia del cau escolta i guia 
Sebastià Montraveta de Gironella, en data 15 d’abril de 2016, registre 
d’entrades 716/2016, sol.licitant: 

 
Permís per posar una parada davant Catalunya Caixa, a l’Av. Catalunya. 
Dia: Diada de Sant Jordi. 
Horari: Matí fins aproximadament a les 14:00 hores. 

 Activitat: Venda de punts de llibre i marxandatge. 
Material: Una carpa. 
 

S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar l’ús de l’Av. Catalunya (davant Catalunya Caixa), sense 
supervisió municipal directa, per la diada de Sant Jordi, durant el matí (fins 
aproximadament a les 14:00 hores), per a la realització de l’activitat de venda 
de punts de llibre i marxandatge. 
 
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 l’Av. Catalunya (davant Catalunya Caixa), 
només per a la realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada. 
 
4t.- Concedir l’ús del material següent: 
 

- Una carpa. 
 
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. 
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14.- SOL.LICITUD PERMÍS PER POSAR UNA PARADA DE VENDA DE 
ROSES A LA CANTONADA AV. CATALUNYA AMB C/. BALMES, PER SANT 
JORDI, A NOM D’AMPA ESCOLA DE GIRONELLA. 
 
Vista la instància presentada per l’AMPA Escola de Gironella, en data 18 d’abril 
de 2016, registre d’entrades 722/2016, sol.licitant: 

 
Permís per posar una parada a la cantonada Av. Catalunya amb C/. 
Balmes. 
Dia: Diada de Sant Jordi. 

 Activitat: Venda de roses. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar l’ús de la cantonada Av. Catalunya amb C/. Balmes, sense 
supervisió municipal directa, per la diada de Sant Jordi, per a la realització de 
l’activitat de venda de roses. 
 
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 cantonada Av. Catalunya amb C/. 
Balmes, només per a la realització de les tasques pròpies de l’activitat 
sol.licitada. 
 
4t.- 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. 
 
15.- SOL.LICITUD PERMÍS PER AMPLIAR TERRASSA TEMPORADA 
D’ESTIU DE 2016, DAVANT EL BAR “LA TASKA”. 
 
Vista la instància presentada en data 8 d’abril de 2016, registre d’entrades 
662/2016, sol.licitant permís per ampliar terrassa temporada d’estiu de 2016, 
davant el bar “La Taska”. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar el permís per ampliar la terrassa per la temporada d’estiu de 
2016, davant el bar “La Taska”. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
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16.- ADJUDICACIÓ D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR TÈCNIC/A DINAMITZADOR/A 
DEL CASAL DE LA GENT GRAN DE GIRONELLA, PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL A JORNADA PARCIAL. 
 
Atès que s’ha tramitat el corresponent expedient en relació amb el procés de 
selecció de personal laboral temporal per a cobrir, en règim laboral, una plaça 
d’auxiliar tècnic/a dinamitzador/a del Casal de la Gent Gran de Gironella, per a 
a la realització d’actuacions de caràcter temporal. 
 
Atès que en la Junta de Govern Local de data 22 de febrer de 2016 es van 
aprovar les bases i la convocatòria que ha regit el corresponent procés de 
selecció. 
 
I una vegada personats els aspirants i comprovada la documentació 
acreditativa corresponent i constituït el Tribunal Qualificador procedint a 
puntuar als aspirants d’acord amb les bases aprovades i proposant l’aspirant 
seleccionat per major puntuació. 
 
Atès que al candidata proposada no ha presentat la documentació per accedir 
a la plaça adjudicada. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Adjudicar una plaça d’auxiliar tècnic/a dinamitzador/a del Casal de la Gent 
Gran de Gironella, per a la realització d’actuacions de caràcter temporal, en 
règim de personal laboral temporal, a Erica Calatrava Zomeño, 2a. candidata 
per orde de puntuació final. 
 
2n.- Formalitzar el contracte de treball amb una durada de màxim 36 mesos 
que s’iniciarà el 19 d’abril de 2016. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
17.- EXPEDIENT PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SOCORRISME AQUÀTIC 
PER LA PISCINA MUNICIPAL DE GIRONELLA, ESTIU 2016. 
 
Atès que l’Ajuntament de Gironella creu necessària l’externalització del servei 
de socorrisme aquàtic per la piscina municipal de Gironella, estiu 2016. 
 
Vistes les bases redactades per aquesta finalitat. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert amb un 
únic criteri d’adjudicació, al preu més baix, per al servei de 37.867,43 €, 
convocant la seva licitació. 
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2n.- Autoritzar, per la quantia de 31.295,40 €, més un IVA de 6.572,03 €, la 
despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació referenciada, 
a càrrec del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016. 
 
3r.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de 
Prescripcions tècniques que regiran el contracte de servei de socorrisme 
aquàtic per la piscina municipal de Gironella, estiu 2016, per procediment obert, 
oferta econòmicament més avantatjosa amb un únic criteri d’adjudicació, al 
preu més baix. 
 
4t.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el perfil de 
contractant anunci de licitació, per a què durant el termini de 10 dies puguin 
presentar les proposicions que estimin pertinents. 
 
5è.- Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de 
Contractant, amb  una  antelació  mínima  de set dies respecte de la reunió que  
hagi de celebrar-se per a la qualificació de la documentació referida a l’article 
146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT.   
 
18.- APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA PER A COBRIR 
TAQUILLERS I PERSONAL DE MANTENIMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL, 
CONTRACTACIÓ LABORAL, TEMPORAL DE DURACIÓ LIMITADA. 
 
Atès que es necessita convocar les següents 4 places per a la contractació 
mitjançant un concurs en règim de personal laboral temporal i durada 
determinada: 
 

- 3 Taquillers. 
- 1 Operari de manteniment. 

 
Examinades les bases de la convocatòria en relació amb la citada selecció de 
personal. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de selecció per a la 
contractació de les citades places vacants en els termes que figuren en 
l’expedient. 
 
2n.- Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives 
en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis electrònic de 
l’Ajuntament i a la web de l’Ajuntament. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
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19.- PROPOSTA APROVACIÓ DE FACTURES. 
 
Vist el llistat de Factures per un import de 42.838,10 €. 
 
S’ACORDA: 
 
.- Aprovar el llistat de factures esmentat. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT.  
 
20.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 
 
21.- 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.   
 


