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ACTA JUNTA DE GOVERN DE 2 DE MAIG DE 2016 
 

A Gironella, quan són les 21:20 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 NÚMERO 31/2016 PER ENDERROC AMPIT 
D'OBRA I PROLONGACIÓ DE BARANA METÀL.LICA, EXPEDIENT NÚMERO 
URB/085/2016. 
 
03.- LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 32/2016 PER ENDERROC D'UN EDIFICI 
ENTRE MITGERES DE 6 HABITATGES I 1 LOCAL, EXPEDIENT 
URB/086/2016. 
 
04.- LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 33/2016 PER POSAR SÒCOL DE 
PEDRA A LA FAÇANA FINS A UNA ALÇADA DE 80 CMS. I PINTAR LA 
CASA, EXPEDIENT NÚMERO URB/089/2016. 
 
05.- SOL.LICITUD LLICÈNCIA 1ª OCUPACIÓ, NÚMERO D’EXPEDIENT 
URB/093/2016. 
 
06.- CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 5 “REHABILITACIÓ INTEGRAL DE 
L’EDIFICI DE L’ANTIGA ESCOLA SANT TOMÀS”. 
 
07.- SOL.LICITUD CANVI DE NOM LLICÈNCIA OBERTURA ESTABLIMENT 
DEDICAT AL COMERÇ MINORISTA DE DROGUERIA I PERFUMERIA. 
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ARBITRIS 
 
08.- SOL.LICITUD CANVI QUOTA TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS 
DOMÈSTICS DE 2016, EXPEDIENT TRI/056/2016. 
 
09.- SOL.LICITUD CANVI QUOTA TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS 
DOMÈSTICS DE 2016, EXPEDIENT TRI/051/2016. 
 
10.- SOL.LICITUD CANVI QUOTA TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS 
DOMÈSTICS DE 2015 I 2016, EXPEDIENT TRI/023/2016. 
 
11.- SOL.LICITUD CANVI QUOTA TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS 
DOMÈSTICS DE 2015 I 2016, EXPEDIENT TRI/025/2016. 
 
AIGUA 
 
12.- RECTIFICAR EL REBUT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE DEL 1R. TRIMESTRE DE 2016, NÚMERO DE COMPTADOR 
91131978, EXPEDIENT NÚMERO AIG/047/2016. 
 
13.- RECTIFICAR ELS REBUTS DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE DEL 4T. TRIMESTRE DE 2015 I DEL 1R. TRIMESTRE DE 2016, 
NÚMERO DE COMPTADOR 650801, EXPEDIENT NÚMERO AIG/050/2016. 
 
GOVERNACIÓ 
 
14.- SOL.LICITUD ESCENARIS, CADIRES, EQUIPS DE SO, TAULES I 
TAULETES, PEL DIA 7 DE MAIG DE 2016, A NOM D’ASSOCIACIÓ 
CULTURAL DE LA FONT DEL BALÇ, EXPEDIENT NÚMERO ADM/080/2016. 
 
15.- SOL.LICITUD LOCAL SOCIAL, EL DIA 3 DE MAIG DE 2016, A NOM 
D’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE GIRONELLA, EXPEDIENT NÚMERO 
ADM/084/2016. 
 
16.- SOL.LICITUD SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA, EL DIA 20 DE MAIG 
DE 2016, A NOM D’ASSOCIACIÓ EL DESPERTAR INTERIOR, EXPEDIENT 
NÚMERO ADM/082/2016. 
 
17.- SOL.LICITUD PAVELLÓ MUNICIPAL, EL DIA 16 DE JUNY DE 2016, A 
NOM DE GIMNÀS SABS, EXPEDIENT NÚMERO ADM/083/2016. 
 
18.- SOL.LICITUD CADIRES, TAULES, CARPES I TARIMA, PELS DIES 3, 4 I 
5 DE JUNY DE 2016, A NOM DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE VILADOMIU 
NOU, EXPEDIENT NÚMERO  ADM/081/2016. 
 
19.- SOL.LICITUD PERMÍS PER OCUPAR LA VOVERA AMB DUES BOTES I 
4 TAMBURETS, DAVANT DEL GOTIM VINS I COPES, S.L., NÚMERO 
D’EXPEDIENT TRI/057/2016. 
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HISENDA 
 
20.- BAIXA PER DESCÀRREC COMPTABLE IMPOST BÉNS IMMOBLES DE 
2016, AMB NÚMERO DE REFERÈNCIA CADASTRAL URBANA 7626115 
DG0572N-0001/EE. 
 
21.- APROVACIÓ SUBVENCIÓ A L’ENTITAT ARADA DE GIRONELLA, 
PERÍODE 2015 I 2016. 
 
22.- APROVACIÓ PROPOSTES NÚMERO 9 DEL MES DE MAIG DE 2016. 
 
23.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR “PROJECTE IMPLANTACIÓ 
SMARTCITY”. 
 
24.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 
 
25.- TORN OBERT DE PARAULES. 
 
 
01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 25 d’abril de 2016 és 
aprovada per unanimitat. 
 
02.- LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 31/2016 PER ENDERROC AMPIT 
D'OBRA I PROLONGACIÓ DE BARANA METÀL.LICA, EXPEDIENT NÚMERO 
URB/085/2016. 
 
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 31/2016, en 
el qual es sol·licita llicència per enderroc ampit d'obra i prolongació de barana 
metàl.lica, amb número d’expedient URB/085/2016. 
 
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir llicència d’obres número 31/2016, per enderroc ampit d'obra i 
prolongació de barana metàl.lica, amb número d’expedient URB/085/2016. 
 
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. 
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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 NÚMERO 32/2016 PER ENDERROC D'UN EDIFICI 
ENTRE MITGERES DE 6 HABITATGES I 1 LOCAL, EXPEDIENT 
URB/086/2016. 
 
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 32/2016, en 
el qual es sol·licita llicència per enderroc d'un edifici entre mitgeres de 6 
habitatges i 1 local, amb número d’expedient URB/086/2016. 
 
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir llicència d’obres número 32/2016 per enderroc d'un edifici entre 
mitgeres de 6 habitatges i 1 local, amb número d’expedient URB/086/2016. 
 
2n.- Aprovar: 
 
a) L’Impost de Construccions:.........................................   635,81 € 
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques:........................     80,29 € 
    TOTAL .................................   716,10 € 
 
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 NÚMERO 33/2016 PER POSAR SÒCOL DE 
PEDRA A LA FAÇANA FINS A UNA ALÇADA DE 80 CMS. I PINTAR LA 
CASA, EXPEDIENT NÚMERO URB/089/2016. 
 
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 33/2016, en 
el qual es sol·licita llicència per posar sòcol de pedra a la façana fins a una 
alçada de 80 cms. i pintar la casa, amb número d’expedient URB/089/2016. 
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Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir llicència d’obres número 33/2016 per posar sòcol de pedra a la 
façana fins a una alçada de 80 cms. i pintar la casa, amb número d’expedient 
URB/089/2016. 
 
2n.- Aprovar: 
 
a) L’Impost de Construccions:.........................................   97,92 € 
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques:........................   20,00 € 
    TOTAL ................................. 117,92 € 
 
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.- SOL.LICITUD LLICÈNCIA 1ª OCUPACIÓ, NÚMERO D’EXPEDIENT 
URB/093/2016. 
 

Vista la sol.licitud presentada en data 29 d’abril de 2016, número de registre 
d’entrades 807/2016, número d’expedient URB/093/2016, en la qual es sol.licita 
llicència de 1ª ocupació. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir llicència de 1ª ocupació, expedient número URB/093/2016. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
06.- CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 5 “REHABILITACIÓ INTEGRAL DE 
L’EDIFICI DE L’ANTIGA ESCOLA SANT TOMÀS”. 
 
Vista la certificació d’obres núm. 5 de l’obra “Rehabilitació integral de l’edifici de 
l’antiga escola Sant Tomàs”, de l’empresa Serviobres Queralt, S.L., que 
ascendeix a la quantitat de 13.342,52 €, un IVA de 2.801,93 €, el que fa un total 
de 16.144,45 €. 
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S’ACORDA: 
 
1r.- Aprovar la certificació d’obres núm. 5 de l’obra “Rehabilitació integral de 
l’edifici de l’antiga escola Sant Tomàs”, de l’empresa Serviobres Queralt, S.L., 
que ascendeix a la quantitat de 13.342,52 €, un IVA de 2.801,93 €, el que fa un 
total de 16.144,45 €. 
 
2n.- Autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT.  
 
07.- SOL.LICITUD CANVI DE NOM LLICÈNCIA OBERTURA ESTABLIMENT 
DEDICAT AL COMERÇ MINORISTA DE DROGUERIA I PERFUMERIA. 
 
Vista la sol.licitud presentada en data 22 d’abril de 2016, nº de registre 
d’entrades 760/2016, en la qual es sol.licita el canvi de nom d’una llicència 
d’obertura d’establiment dedicat al comerç minorista de drogueria i perfumeria. 
 
Atès que s’ha presentat la documentació necessària per efectuar el canvi de 
nom. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir canvi de nom de la llicència d’obertura d’establiment dedicat al 
comerç minorista de drogueria i perfumeria, 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 QUOTA TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS 
DOMÈSTICS DE 2016, EXPEDIENT TRI/056/2016. 
 
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella amb 
número de registre d’entrades 781/2016, expedient TRI/056/2016, en la qual es 
sol.licita que s’apliqui la taxa de 55 € anuals, en comptes de 110 euros, per la 
gestió de residus domèstics de 2016, ja que no disposen de comptador d’aigua 
ni de llum en el domicili de referència a l’expedient corresponent. 
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Atesa la documentació adjunta segons la qual queda constància del que s’ha 
exposat anteriorment. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Canviar la taxa per gestió de residus domèstics de 2016, de 110 euros per 
la de 55 euros anuals en el domicili sol.licitat. 
  
2n.- Comunicar el present acord a l’interessat i a l’ORGT, pels seus 
coneixements i efectes. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 

09.- SOL.LICITUD CANVI QUOTA TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS 
DOMÈSTICS DE 2016, EXPEDIENT TRI/051/2016. 
 
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella amb 
número de registre d’entrades 745/2016, expedient TRI/051/2016, en la qual es 
sol.licita que s’apliqui la taxa de 55 € anuals, en comptes de 110 euros, per la 
gestió de residus domèstics de 2016, ja que no disposen de comptador d’aigua 
ni de llum en el domicili de referència a l’expedient corresponent. 
 
Atesa la documentació adjunta segons la qual queda constància del que s’ha 
exposat anteriorment. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Canviar la taxa per gestió de residus domèstics de 2016, de 110 euros per 
la de 55 euros anuals en el domicili sol.licitat. 
  
2n.- Comunicar el present acord a l’interessat i a l’ORGT, pels seus 
coneixements i efectes. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
10.- SOL.LICITUD CANVI QUOTA TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS 
DOMÈSTICS DE 2015 I 2016, EXPEDIENT TRI/023/2016. 
 
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella amb 
número de registre d’entrades 218/2016, expedient TRI/023/2016, en la qual es 
sol.licita que s’apliqui la taxa de 55 € anuals, en comptes de 110 euros, per la 
gestió de residus domèstics de 2015 i 2016, ja que no disposen de comptador 
d’aigua ni de llum en el domicili de referència a l’expedient corresponent. 
 
Atesa la documentació adjunta segons la qual queda constància del que s’ha 
exposat anteriorment. 
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S’ACORDA: 
 
1r.- Desestimar la petició de canvi de la taxa per gestió de residus domèstics de 
2015. 
 
2n.- Canviar la taxa per gestió de residus domèstics de 2016, de 110 euros per 
la de 55 euros anuals en el domicili sol.licitat. 
  
3r.- Comunicar el present acord a l’interessat i a l’ORGT, pels seus 
coneixements i efectes. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
11.- SOL.LICITUD CANVI QUOTA TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS 
DOMÈSTICS DE 2015 I 2016, EXPEDIENT TRI/025/2016. 
 
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella amb 
número de registre d’entrades 216/2016, expedient TRI/025/2016, en la qual es 
sol.licita que s’apliqui la taxa de 55 € anuals, en comptes de 110 euros, per la 
gestió de residus domèstics de 2015 i 2016, ja que no disposen de comptador 
d’aigua ni de llum en el domicili de referència a l’expedient corresponent. 
 
Atesa la documentació adjunta segons la qual queda constància del que s’ha 
exposat anteriorment. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Desestimar la petició de canvi de la taxa per gestió de residus domèstics de 
2015. 
 
2n.- Canviar la taxa per gestió de residus domèstics de 2016, de 110 euros per 
la de 55 euros anuals en el domicili sol.licitat. 
  
3r.- Comunicar el present acord a l’interessat i a l’ORGT, pels seus 
coneixements i efectes. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
12.- RECTIFICAR EL REBUT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE DEL 1R. TRIMESTRE DE 2016, NÚMERO DE COMPTADOR 
91131978, EXPEDIENT NÚMERO AIG/047/2016. 
 
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb 
número de registre d’entrades 744/2016, en data 19 d’abril de 2016, amb 
número d’expedient AIG/047/2016, en la qual s’exposa que el rebut del servei 
d’abastament d’aigua potable del 1r. trimestre de 2016 té un consum molt 
elevat, ja que tenien la cisterna del WC espatllada i ara ja ha estat reparada. I 
que retornen aquest rebut. 
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Atesa la documentació adjunta segons la qual queda constància que s’ha 
procedit a la reparació de la cisterna abans esmentada. 
  
S’ACORDA: 
 
1r.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 1r. 
trimestre de 2016, número de comptador 91131978, amb un consum de 128 
m3, desglossat de la següent forma: 
 
Subministre .................      198,00 € 
Conservació ................     4,05 € 
IVA s/.cons. 21% .........     0,85 € 
IVA 10% s/. subm. ......   19,80 € 
Cànon 1r.tram (27 m3)   12,94 € 
Cànon 2n.tram (18 m3)       19,86 € 
Cànon 3r.tram (9 m3) ..       24,83 € 
Cànon 4t.tram (74 m3)      326,67 €   
IVA 10% s/. cànon .......       38,43 € 
Total .............................    645,43 € 
 
2n.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 1r. 
trimestre de 2016, amb un consum de 56 m3, quedant desglossat de la següent 
forma: 
 
Subministre ....................   68,40 € 
Conservació ...................     4,05 € 
IVA s/.cons. 21% ............     0,85 € 
IVA 10% s/. subm. ..........     6,84 € 
Cànon 1r.tram (27 m3) ..   12,94 € 
Cànon 2n.tram (18 m3) .     19,86 € 
Cànon 3r.tram (9 m3) ....     24,83 € 
Cànon 4t.tram (2 m3) ....       8,83 € 
IVA 10% s/. cànon .........       6,64 € 
Total ...............................  153,24 € 
 
3r.- Comunicar a l’interessat que hi ha pendent de pagament l’import de 153,24 
€, en concepte del rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 1r. 
trimestre de 2016, número de comptador 91131978 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 mateix mes 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 mes posterior o, si aquest 
no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil posterior. 
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4t.- Comunicar els presents acords a l’interessat pel seu coneixement i efectes 
oportuns. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 

13.- RECTIFICAR ELS REBUTS DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE DEL 4T. TRIMESTRE DE 2015 I DEL 1R. TRIMESTRE DE 2016, 
NÚMERO DE COMPTADOR 650801, EXPEDIENT NÚMERO AIG/050/2016. 
 
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb 
número de registre d’entrades 772/2016, en data 26 d’abril de 2016, amb 
número d’expedient AIG/050/2016, en la qual s’exposa la disconformitat amb 
els rebuts del servei d’abastament d’aigua potable del 4t. trimestre de 2015 i 1r. 
trimestre de 2016, número de comptador 650801, ja que en l’últim rebut hi ha 
un consum exagerat i es detecta un error en la correlació de les lectures. 
  
S’ACORDA: 
 
1r.- Donar de baixa els rebuts del servei d’abastament d’aigua potable del 4t. 
trimestre de 2015 i 1r. trimestre de 2016, número de comptador 650801, 
desglossats de la següent forma: 
 
4t. trimestre de 2015 amb un consum de 22 m3 d’aigua: 
Subministre .................   15,60 € 
Conservació ................     4,05 € 
IVA s/.cons. 21% .........     0,85 € 
IVA 10% s/. subm. ......     1,56 € 
Cànon 1r.tram (22 m3)   10,54 € 
IVA 10% s/. cànon .......         1,05 € 
Total .............................       33,65 € 
 
1r. trimestre de 2016 amb un consum de 93 m3 d’aigua: 
Subministre .................  135,00 € 
Conservació ................      4,05 € 
IVA s/.conservació 21%      0,85 € 
IVA 10% s/. subm. ......    13,50 € 
Cànon 1r.tram (27 m3)    12,94 € 
Cànon 2n.tram (18 m3)        19,86 € 
Cànon 3r.tram (9 m3) ..        24,83 € 
Cànon 4t.tram (39 m3) .     172,16 € 
IVA 10% s/. cànon .......       22,98 € 
Total .............................    406,17 € 
 
2n.- Donar d’alta els rebuts del servei d’abastament d’aigua potable del 4t. 
trimestre de 2015 i 1r. trimestre de 2016, número de comptador 650801, 
quedant desglossats de la següent forma: 
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4t. trimestre de 2015, amb un consum de 20 m3 d’aigua: 
Subministre ....................   13,20 € 
Conservació ...................     4,05 € 
IVA s/.cons. 21% ............     0,85 € 
IVA 10% s/. subm. .........     1,32 € 
Cànon 1r.tram (20 m3) ..     9,58 € 
IVA 10% s/. cànon .........       0,96 € 
Total ...............................    29,96 € 
 
1r. trimestre de 2016, amb un consum de 19 m3 d’aigua: 
Subministre ....................   12,00 € 
Conservació ...................     4,05 € 
IVA s/.cons. 21% ............     0,85 € 
IVA 10% s/. subm. .........     1,20 € 
Cànon 1r.tram (19 m3) ..     9,10 € 
IVA 10% s/. cànon .........       0,91 € 
Total ...............................    28,11 € 
 
3r.- Retornar a la interessada l’import de 381,75 €, en concepte dels rebuts del 
servei d’abastament d’aigua potable del 4t. trimestre de 2015 i 1r. trimestre de 
2016, número de comptador 650801. 
 
4t.- Comunicar els presents acords a la interessada pel seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 

14.- SOL.LICITUD ESCENARIS, CADIRES, EQUIPS DE SO, TAULES I 
TAULETES, PEL DIA 7 DE MAIG DE 2016, A NOM D’ASSOCIACIÓ 
CULTURAL DE LA FONT DEL BALÇ, ADM/080/2016. 
 
Vista la instància presentada per l’Associació Cultura de la Font del Balç, en 
data 26 d’abril de 2016, registre d’entrades nº 783/2016, nº d’expedient 
ADM/080/2016, sol.licitant: 
 

2 Escenaris, 40 cadires de fusta, 2 equips de so, 4 taules i 10 tauletes de 
fusta. 
Dia: 7 De maig de 2016. 
Activitat: Festival de Música “Festibalç de Primavera”. 
Lloc: Casc antic de Gironella i Font del Balç. 
 

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

- 2 Escenaris, 40 cadires de fusta, 4 taules, 10 tauletes de fusta i 2 equips 
de so. 
  

2n.- Autoritzar l’ús esmentat al sol.licitant per a la realització de l’activitat 
sol.licitada, durant el període establert a l’apartat anterior. 
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3r.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar els escenaris, les cadires de fusta, les 
taules, les tauletes de fusta i els equips de so, 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 LOCAL SOCIAL, EL DIA 3 DE MAIG DE 2016, A NOM 
D’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE GIRONELLA, EXPEDIENT NÚMERO 
ADM/084/2016. 
 
Vista la instància presentada per l’Associació de Comerciants de Gironella, en 
data 27 d’abril de 2016, registre d’entrades nº 791/2016, nº expedient 
ADM/084/2016, sol.licitant: 
 

Local Social. 
Dia: 3 De maig de 2016. 
Horari: A partir de les 20:00 hores. 
Activitat: Reunió general associats. 
 

S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar l’ús del Local Social, sense supervisió municipal directa, el dia 3 
de maig de 2016, a partir de les 20:00 hores, per a la realització de l’activitat de 
reunió general associats. 
 
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 Social, 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. 
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16.- SOL.LICITUD SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA, EL DIA 20 DE MAIG 
DE 2016, A NOM D’ASSOCIACIÓ EL DESPERTAR INTERIOR, EXPEDIENT 
NÚMERO ADM/082/2016. 
 
Vista la instància presentada per l’Associació el Despertar Interior, en data 27 
d’abril de 2016, registre d’entrades nº 788/2016, nº expedient ADM/082/2016, 
sol.licitant: 
 

Sala d’actes de la Biblioteca. 
Dia: 20 De maig de 2016. 
Horari: De les 20:30 a les 22:00 hores. 
Activitat: Xerrada informativa. 
 

S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar l’ús de la Sala d’actes de la Biblioteca, sense supervisió 
municipal directa, el dia 20 de maig de 2016, de les 20:30 a les 21:30 hores, 
per a la realització de l’activitat de xerrada informativa. 
 
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 Sala d’actes de la Biblioteca, 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. 
 

17.- SOL.LICITUD PAVELLÓ MUNICIPAL, EL DIA 16 DE JUNY DE 2016, A 
NOM DE GIMNÀS SABS, EXPEDIENT NÚMERO ADM/083/2016. 
 
Vista la instància presentada per Gimnàs Sabs, en data 27 d’abril de 2016, 
registre d’entrades nº 789/2016, nº expedient ADM/083/2016, sol.licitant: 
 

Pavelló Municipal. 
Dia: 16 De juny de 2016. 
Horari: De les 20:00 a les 22:00 hores. 
Activitat: Festival fi de curs. 
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S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar l’ús del Pavelló Municipal, sense supervisió municipal directa, el 
dia 16 de juny de 2016, de les 20:00 a les 22:00 hores, per a la realització de 
l’activitat de festival fi 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 Pavelló 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 I SENSE EL VOT DE LA SRA. M. ÀNGELS 
SALLÉS PERARNAU PER MOTIUS D’INCOMPATIBILITAT. 
 

18.- SOL.LICITUD CADIRES, TAULES, CARPES I TARIMA, PELS DIES 3, 4 I 
5 DE JUNY DE 2016, A NOM DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE VILADOMIU 
NOU, EXPEDIENT NÚMERO  ADM/081/2016. 
 
Vista la instància presentada per l’Associació de Veïns de Viladomiu Nou, en 
data 27 d’abril de 2016, registre d’entrades nº 786/2016, nº d’expedient 
ADM/081/2016, sol.licitant: 
 

300 Cadires, 16 taules, 8 carpes i 1 tarima. 
Dies: 3, 4 i 5 de juny de 2016. 
Activitat: Festa Major de Viladomiu Nou. 
 

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

- 300 Cadires, 16 taules, 8 carpes i 1 tarima. 
 
2n.- Autoritzar l’ús esmentat al sol.licitant per a la realització de l’activitat 
sol.licitada, durant el període establert a l’apartat anterior. 
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3r.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar les cadires, les taules, les carpes i la tarima, 
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. 
 

19.- SOL.LICITUD PERMÍS PER OCUPAR LA VOVERA AMB DUES BOTES I 
4 TAMBURETS, DAVANT DEL GOTIM VINS I COPES, S.L., NÚMERO 
D’EXPEDIENT TRI/057/2016. 
 
Vista la instància presentada en data 27 d’abril de 2016, registre d’entrades 
790/2016, número d’expedient TRI/057/2016, sol.licitant permís per ocupar la 
vorera amb dues botes i 4 tamburets, davant del Gotim Vins i Copes, S.L. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar l’ocupació de la vorera amb dues botes i 4 tamburets, davant del 
Gotim Vins i Copes, S.L., respectant obligatòriament el pas de vianants d’un 
mínim de 1,50 metres i entrades de vianants i vehicles als edificis colindants. 
 
2n.- 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. 
 

20.- BAIXA PER DESCÀRREC COMPTABLE IMPOST BÉNS IMMOBLES DE 
2016, AMB NÚMERO DE REFERÈNCIA CADASTRAL URBANA 7626115 
DG0572N-0001/EE. 
 
Vist que per part de l’ORGT de la Diputació de Barcelona, es gestiona per 
delegació d’aquest Ajuntament el cobrament de valors pel concepte de l’IBI de 
l’any 2016 de l’immoble amb número de referència cadastral urbana és el 
següent: 
 
7626115 DG0572N-0001/EE. 
 
Vistes les circumstàncies d’aquest valor obrants en l’expedient municipal. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Procedir al descàrrec comptable del concepte de l’IBI de l’any 2016, del 
valor relacionat anteriorment. 
 
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de l’ORGT de Berga, de la 
Diputació de Barcelona, als efectes escaients. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
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21.- APROVACIÓ SUBVENCIÓ A L’ENTITAT ARADA DE GIRONELLA, 
PERÍODE 2015 I 2016. 
 
Vist el conveni subscrit amb l’entitat ARADA en data 30 d’octubre de 2007. 
 
Vista la proposta presentada per la Regidoria de l’àrea corresponent. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir un ajut econòmic per un import de 3.600 € equivalent a les 
anualitats 2015-2016. 
 
2n.- Aprovar i autoritzar la despesa en el vigent pressupost municipal. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
22.- APROVACIÓ PROPOSTES NÚMERO 9 DEL MES DE MAIG DE 2016. 
 
Vista la relació de propostes número 9 del mes de maig, corresponent als 
números del 29 al 35 per un import de 946,73 €. 
 
S’ACORDA: 
 
.- Aprovar la relació de propostes esmentada. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
23.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR “PROJECTE IMPLANTACIÓ 
SMARTCITY”. 
 
Atès que hi ha la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar l’actuació 
“Projecte implantació SMARTCITY”, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 
11.700 euros, i 2.457 euros d’IVA, essent un total de 14.157 euros. 
 
Atès que per raó de la quantia el procediment més adequat és el Contracte 
menor. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.-  Portar a terme l’actuació “Projecte implantació SMARTCITY”, mitjançant el 
procediment del contracte menor, amb el contractista MOSTRARIUM, S.C.P., 
per un import de 11.700 euros, i 2.457 euros d’IVA, fent un total de 14.157 
euros. 
 
2n.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei en el vigent 
pressupost municipal. 
 
3r.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el seu 
pagament si escau. 



17 

 

 
 
 
4t.- El contracte tindrà una durada màxima d’un any a comptar des de l’endemà 
de rebre la notificació de l’acord i no podrà ser objecte de pròrroga. Tampoc es 
portarà a terme revisió de preus. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 

24.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 
 
25.- TORN OBERT DE PARAULES. 
 
 
No hi ha més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió a les 
21:50 hores, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.   
                 
 


