Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/43

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

26 / de novembre / 2019

Durada

Des de les 20:30 fins a les 21:00 hores

Lloc

Sala de reunions

Presidida per

TERESA TERRICABRES POUS

Secretari

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77746641V

ANNA FERRER COMA

SÍ

39362101Q

DAVID FONT SIMON

NO

39388643Q

DAVID SABORIDO GONZÁLEZ

SÍ

77732419D

JOSEP CAMPS CALVERAS

SÍ

39381475R

LLUÍS VALL CARRILLO

SÍ

39378755H

MIQUEL SERRA PEÑA

SÍ

40990957N

SANTI FELIUS MUÑOZ

SÍ

39343075B

TERESA TERRICABRES POUS

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. DAVID FONT SIMON:
«Vacances»

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0005 Data: 16/01/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 16/01/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 16/01/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova per unanimitat

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1729/2019, en el qual es sol.licita llicència per
arreglar bany i paret del menjador de l’habitatge situat al C/ Mestre Font Parera, 17.
Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:
“PROMOTOR: MARC ANGLÉS AGREDANO
Nº EXPEDIENT: 1729/2019
SITUACIÓ: CARRER MESTRE FONT PARERA, 17
PROPIETAT IMMOBLE: MANEL ZARAYO TORT
OBRA: ARREGALR BANY I PARET MENJADOR
CONTRACTISTA: MARC ANGLÉS AGREDANO
PRESSUPOST: 3.540,00 €
Marc Anglés Agredano, ha sol·licitat, en data 21 de novembre de 2019, llicència d’obres per
arreglar bany i paret del menjador de l’habitatge situat al C/ Mestre Font Parera, 17.
Examinada la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.
No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.”
S’ACORDA:
PRIMER. Concedir llicència per arreglar bany i paret del menjador de l’habitatge situat al C/
Mestre Font Parera,17, expedient número 1729/2019.
SEGON. Aprovar:
a) L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93%): ........... 103,72 €.
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ...........
20,00 €.
TOTAL....................................................................................................
123,72€.
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.
TERCER. El termini per fer efectiu l’import de la llicència és d’un mes a partir de l’endemà de
Ajuntament de Gironella
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1729/2019. Llicència urbanística d'obres al c Mestre Font Parera, 17

rebre la notificació d’aquest acord. Si en aquest termini no s’ha fet efectiu el pagament el
rebut serà tramitat per via executiva.

Expedient 1730/2019. Llicència ocupació amb contenidor a l'avgda. Catalunya, 97

DADES DEL SUBJECTE PASSIU: OSCAR PASCUAL PAREDES
CIF: 77732984 G

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

Codi Validació: 3MCQP763Z2XZAXJ9D69HF5ATM | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 13

Atès que en data 19 de novembre de 2019, es va sol·licitar l'ocupació del sòl, volada i subsòl
de la via pública, expedient número 1730/2019.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals van emetre informe en què es comprovava el cost
real i efectiu de la taxa corresponent que ha de fer efectiva el subjecte passiu, que literalment
és com segueix:
“Títol: Informe sobre Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i Subsòl
de la Via Pública
Naturalesa de l'Informe: Definitiu
Autor: LLUÍS MAS PAGEROLS
Data d'Elaboració: 19 de novembre de 2019
Presentada l'Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i Subsòl de la
Via Pública, per OSCAR PASCUAL PAREDES en data 19 de novembre de 2019, s'ha de
realitzar, una comprovació administrativa de conformitat amb els criteris que estableix l'article
57 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, per determinar el cost real i
efectiu per establir la base imposable per practicar la liquidació definitiva. Per tot això s’emet
el següent
INFORME
PRIMER. Determinació de la quantia de la liquidació definitiva.
AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA.
A) Base Imposable (dies d’aprofitament)
1 (un) MES
B) Tarifa segona (materials de construcció, contenidors)
3 €/DIA (mínim 15 €)
UN MES (60 €)
LIQUIDACIÓ (AxB o bé mínims)
60,00 €
TOTAL A INGRESSAR:
Taxa per Llicència d'Ocupació
60,00 €
TOTAL A INGRESSAR
60,00 €
SEGON. Com a resultat de la liquidació definitiva, OSCAR PASCUAL PAREDES ha
d'ingressar la quantitat de 60,00 €.
IMPORT AUTOLIQUIDACIÓ
60,00 €
IMPORT LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
60,00 €
INGRÉS
60,00 €
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE”
S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar la liquidació definitiva de la taxa per llicència d'ocupació del sòl, volada i
subsòl de la via pública amb el detall següent:

Número: 2020-0005 Data: 16/01/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1697/2019, en el qual es sol.licita llicència per
canvi d’ús de local a habitatge a la Pl. del Cine 1, local A.
Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:
“PROMOTOR: CARLES CAMPS LACARCEL
EXPEDIENT: 1697/2019
SITUACIÓ: PLAÇA DEL CINEMA,1, (LOCAL A)
PROPIETAT IMMOBLE: CARLES CAMPS LACARCEL
OBRA: CANVI D’ÚS DE LOCAL A HABITATGE.
ARQUITECTE TÈCNIC: ORIOL DALMAU ROSET
CONTRACTISTA: CONSTRUCCIONS SOLÀ CARDONA S.A.
PRESSUPOST: 15.851,72 €
CARLES CAMPS LACARCEL., han sol·licitat, en data 14 de novembre de 2019, llicència
d’obres per canvi d’ús de local a habitatge, a la Plaça del Cinema, 1 (Local A).
Examinada la documentació presentada (projecte tècnic), i consultada la normativa
urbanística de la clau 3, s’informa FAVORABLEMENT la concessió de la llicència d’obres.
No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.”
S’ACORDA:
PRIMER. Concedir llicència per canvi d’ús de local a habitatge a la Pl. del Cine 1, local A,
expedient número 1697/2019.
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Expedient 1697/2019. Llicència d'obres per canvi d'ús de local a habitatge a la pl del
Cine, 1 local A

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

LIQUIDACIÓ DEFINITIVA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA
A) Base Imposable (durada de l’aprofitament)
UN MES
B) Tarifa
60 EUR/MES
IMPORT DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA (AxB)
60,00 €
IMPORT TOTAL DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
60,00 €
IMPORT TOTAL DE L'AUTOLIQUIDACIÓ
60,00 €
INGRÉS
60,00 €
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.
El termini per fer efectiu l’import de les taxes esmentades, 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.
SEGON. Notificar aquesta resolució i requerir el pagament a l'obligat tributari la quantitat
assenyalada tot expressant-ne els mitjans d'impugnació que poden exercir, l'òrgan davant del
qual s'hagin de presentar i el termini per a la seva interposició, i el lloc, termini i forma en què
s'ha de satisfer el deute tributari.

SEGON. Aprovar:
a) L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93%): ...........
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37%): ...........................
TOTAL....................................................................................................

464,45 €.
58,65 €.
523,10€.

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.

Expedient 1734/2019. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, Exp. Familiar
2016/00754.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. (Exp. Familiar 2016/00754) del Municipi de Gironella,
demanant un ajut econòmic per menjador escolar corresponent al mes de desembre de 2019,
per una menor del Municipi de Gironella i escolaritzada a l’Escola FEDAC de Gironella.
Vist l’informe emès per l’EBAS, que es reprodueix a continuació:

Número: 2020-0005 Data: 16/01/2020

TERCER. 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

“S’informa en relació al suport econòmic per menjador escolar d’una menor escolaritzada a l’Escola

La sol·licitant (Exp. Familiar 2016/00754) sol·licita un ajut de menjador escolar corresponent al mes de
desembre de 2019
El nucli familiar té un pla de treball i seguiment establert per part d’aquest EBAS.
Després d’aplicar el protocol d’ajuts i prestacions econòmiques de caràcter social, li correspon el 100 %
de l’ajut sol·licitat.
DEMANEM
Que es concedeix un ajut econòmic per a la menor en concepte de menjador escolar, sent de 89.70€”.

Atès que la família (Exp. Familiar 2016/00754), li correspon el 100% de l’ajut sol.licitat
després d’aplicar el protocol d’ajuts i prestacions econòmiques de caràcter social.
S’ACORDA:
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FEDAC de Gironella.

PRIMER. Concedir un ajut econòmic a la interessada en concepte de menjador escolar
corresponent al mes de desembre de 2019, per una menor del Municipi de Gironella, i
escolaritzada a l’Escola FEDAC de Gironella, per un import de 89,70 Euros.
SEGON. Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

Expedient 1728/2019. Aprovació de factures relació número 13/2019

Vista la relació de factures, amb registre d’entrades que tot seguit es detalla:
La 1589,la 1593,la 1678,la 1954,la 1966,la 1990 a la 1995,la 1997,la 1999, la 2000 a la 2006,
la 2009,la 2013,la 2016 a la 2017,la 2021 a la 2030, la 2032 a la 2035,la 2037 a la 2043,la
2045 a la 2048, la 2060, la 2161,la 2415,la 2422,la 2431 a la 2432 , per un import de
90.137,03€
S’ACORDA:
PRIMER. De conformitat amb l’article 58 del Reial Decret 500/1990,de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, en matèries de pressupostos, es reconeix l’obligació
continguda en la relació esmentada per un import total de 90.137,03€
SEGON. En aplicació de l’article 61 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, s’ordena el pagament de les
factures relacionades amb càrrec a l’aplicació pressupostària detallada en la relació del vigent
pressupost municipal.

Número: 2020-0005 Data: 16/01/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que amb data 10 de setembre de 2019 es va sol·licitar subvenció per a l'execució
d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural per al PROJECTE
DE RESTAURACIÓ DE LA TORRE/CASTELL DE GIRONELLA, l’import del qual ascendeix a
la quantitat de 49.617,01€ més l’import de 10.419,57€ corresponent a l’IVA essent el total de
60.036,58€.
Atès que l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha publicat al tauler d’anuncis de la
Generalitat de Catalunya la Proposta Provisional de Concessió d’Ajuts per a l’execució
d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 20192021 per la qual es concedeix provisionalment una ajuda per import total de 15.000,00 €.
S’ACORDA:
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Expedient 1308/2019. Acceptació de l'ajut de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
pel Projecte de Restauració de la Torre/Castell de Gironella.

PRIMER. Acceptar l’ajut de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per import total de
15.000,00€, així com les condicions per a la seva concessió i execució.
SEGON. Facultar a l’Alcalde perquè presenti la corresponent documentació d’acceptació de
l’esmentat ajut en els termes i amb les condicions establertes a les Bases Reguladores.

Expedient 1689/2019. Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració.
Implementació de millores en la seguretat i l'accessibilitat a la Presa de Fuïves

Atès que en
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

14/03/2019
30/09/2019

7830
7970

s'han publicat les bases reguladores i l'extracte de la convocatòria de subvencions en règim
de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a
l'execució d'actuacions d'abastament en alta (ref. BDNS 474124)
Atès que de conformitat amb l'establert a la Base 1 de la citada convocatòria es consideren
subvencionables les següents actuacions:
— Adequació d’embassaments en cursos fluvials que siguin de titularitat municipal i que es
destinin a la captació d’aigua per a la prestació del servei d’aigua potable.
Atès que de conformitat amb l'indicat a la Base 3 de la convocatòria podran tenir la condició
de beneficiaris els ens locals de Catalunya titulars dels servei d’abastament d’aigua.
Atès que estat de l’accés a la Presa de Fuïves es troba en un mal estat manifest i que cal fer
una actuació per a implementar mesures de seguretat en la pròpia estructura de la presa.

Número: 2020-0005 Data: 16/01/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

Atès que per part de Josep Llussà Arisó, Arquitecte Tècnic, amb número de col·legiat 10097
s’ha redactat la MEMÒRIA VALORADA PER A LA MILLORA DE LES MESURES DE
SEGURETAT I ACCESSIBILITAT A LA PRESA DE FUÏVES per import de 39.986,86€ més
8.397,24€ corresponents a l’import de l’IVA, essent el total de 48.384,10€.
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l'establert en l'article
21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
S’ACORDA
PRIMER. Aprovar la memòria valorada de les actuacions elaborada per l’Arquitecte Tècnic
Josep Llussà Arisó.
SEGON. Sol·licitar, amb els requisits establerts a les Bases Reguladores per a l'atorgament
de les subvencions per a l’adequació d’embassaments en cursos fluvials que siguin de
titularitat municipal i que es destinin a la captació d’aigua per a la prestació del servei d’aigua
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Atès que per part de Serveis Tècnics municipals s'ha elaborat la documentació necessària
que ha d'acompanyar la sol·licitud de subvenció.

potable, subvenció per quantia de 40.362,51€, corresponent al 95% del cost total de
l’actuació, exclòs l’import de l’IVA, a l'efecte de les següents actuacions:
— Millora de les mesures de seguretat i accessibilitat a la Presa de Fuïves.
TERCER. Prendre el compromís d’executar l’actuació per la qual es demana la subvenció, en
cas d’obtenir-la.

Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/As
sentiment

Atès que per Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2019, es va aprovar la
convocatòria per a la concessió de subvencions per concurrència competitiva en matèria
d’activitats esportives per a infants i adolescents – 2019.
Una vegada revisades les sol·licituds presentades juntament amb la documentació requerida i
després d’aplicar el protocol de prestacions econòmiques de caràcter social, aprovat per
aquest Ajuntament.

Número: 2020-0005 Data: 16/01/2020

Expedient 1492/2019. Subvencions per Concurrència Competitiva. Resolució definitiva
de la concessió d'ajuts per activitats esportives per a infants i adolescents - 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUART. Facultar a l’Alcalde - President perquè presenti la corresponent sol·licitud en els
termes i amb les condicions establertes a les Bases Reguladores per a l'atorgament de la
subvenció.

Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació a les sol.licituds presentades, que
es reprodueix a continuació.

esportives d’infants i adolescents -2019
Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexa, els criteris de priorització
dels ajuts s’obtindran a partir de la valoració del protocol de prestacions econòmiques de caràcter social
aprovat per aquest Ajuntament. Valorant així:
1.- Situació econòmica: 6 punts
Per determinar el nivell d’ingressos s’utilitza l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC
2016= 569,12€/mensuals) multiplicat per 1,5
Per establir el nivell d’ingressos màxims de la unitat familiar s’aplicarà la següent fórmula de càlcul:
-Per un adult: IRSC x 1,5
-Per cada adult més a la llar: IRSC x 1,5 x0,5
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“S’informa en relació a les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’activitats

-Per cada infant menor de 16 anys: IRSC x 1,5 x 0,3
2.- Situació sociofamiliar i de salut: 4 punts
En casos excepcionals, l’Equip de l’Àrea d’Atenció a les Persones conjuntament amb l’Àrea d’Esports,
podran valorar l’atorgament de l’ajut malgrat no es compleixin els requisits, quan així ho considerin,
mitjançant la presentació d’un informe motivat.

2.479€

“.
S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar definitivament les següents sol·licituds:

NIF SOL.LICITANT

SOL.LICITUDS APROVADES
IMPORT
PUNTUACIO

IMPORT

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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NIF SOL.LICITANT
Y4303380W
39373965N
X6194768V
39528695K
X5015428W
X5933785S
X6217219C
26856410T
26856410T

SOL.LICITUDS APROVADES
IMPORT
SOL.LICITAT
PUNTUACIO PROTOCOL IMPORT CONCEDIT
460€
95%
437€
460€
30%
138€
460€
50%
230€
460€
70%
322€
460€
70%
322€
460€
70%
322€
460€
30%
138€
300€
95%
285€
300€
95%
285€
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SOL.LICITUDS PRESENTADES
NIF SOL.LICITANT
IMPORT SOL.LICITAT
Y4303380W
460€
39373965N
460€
X6194768V
460€
39528695K
460€
X5015428W
460€
X5933785S
460€
X6217219C
460€
26856410T
300€
26856410T
300€

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’informe l’ha de signar el professional que l’emet, ha d’estar suficientment motivat i s’ha de basar en
qualsevol des punts que s’esmenten a continuació: tipus de composició familiar, salut, violència
masclista i valoració d’alts riscs socials.

CONCEDIT
437€
138€
230€
322€
322€
322€
138€
285€
285€
2.479€

SEGON. Publicar aquests acords al Tauler Electrònic de l’Ajuntament de Gironella i notificar
els presents acords als interessats.

Expedient 1737/2019. Autoritzacions Especials per a la Celebració d'Espectacles i
Esdeveniments. Sol·licitud del Pavelló Poliesportiu Municipal per realitzar partits
amistosos. Yassine Zaouaghi.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt

Vista la instància presentada per Yassine Zaouaghi en data 25 de novembre de 2019,
registre d’entrades nº 2019-E-RC-2214, expedient número 1737/2018, sol.licitant:

Número: 2020-0005 Data: 16/01/2020

PROTOCOL
95%
30%
50%
70%
70%
70%
30%
95%
95%

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Y4303380W
39373965N
X6194768V
39528695K
X5015428W
X5933785S
X6217219C
26856410T
26856410T

SOL.LICITAT
460€
460€
460€
460€
460€
460€
460€
300€
300€

Pavelló Poliesportiu Municipal.

Horari: De les 22:450h a les 23:59h.
Activitat: Partits amistosos.

S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar l’ús del Pavelló Poliesportiu Municipal, sense supervisió municipal
directa, cada divendres, de les 22:45h a les 23:59h per la realització de l’activitat dels partits
amistosos.
SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat previ pagament de la taxa de 20 €/hora al sol.licitant per a
la realització de l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat anterior.

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Dia: Cada divendres.

TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el Pavelló Poliesportiu Municipal, només per a la
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de neteja.
CINQUÈ.- L’entrega i retorn de les claus de l’espai es realitzarà a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà de l’Ajuntament de Gironella.

NOVÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de
l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.

Expedient 1741/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud de material per realitzar
la cavalcada de reis. Associació de Veïns Sant Marc Viladomiu Vell.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per l’Associació de Veïns Sant Marc Viladomiu Vell, en data 25
de novembre de 2019, registre d’entrades nº 2019-E-RC-2223, expedient número 1741/2019,
sol.licitant:
Material: Escenari, penjador, senyals de prohibit aparcar, 2 focos, cola i caramels.
Dia: 5 de gener de 2020.
Activitat: Cavalcada de reis.
S’ACORDA:
PRIMER.- Concedir l’ús del material següent:
-

Escenari, penjador, senyals de prohibit aparcar, 2 focos, cola i caramels.

SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

Número: 2020-0005 Data: 16/01/2020

VUITÈ.- És obligatori la incorporació del logotip oficial de l’Ajuntament de Gironella en
qualsevol tipus de cartelleria, sigui en format físic o digital.
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SETÈ.- 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SISÈ.- En el moment de l’entrega de les claus de l’espai el sol·licitant haurà de dipositar 20 €
en concepte de fiança, que seran retornats una vegada es comprovi que l'espai no hagi patit
desperfectes i es trobi en condicions òptimes de neteja.

l’activitat sol.licitada el 5 de gener de 2020.
TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar l’escenari, penjador, senyals de prohibit aparcar, 2
focos, cola i caramels, només per a la realització de les tasques pròpies de l’activitat
sol.licitada.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per la Coral Estel Gironella en data 25 de novembre de 2019,
registre d’entrades nº 2019-E-RC-2215, expedient número 1738/2019, sol.licitant:
Local del Blat.
Dies i horaris:
Dilluns 9 de desembre de 2019. De les 21:00h a les 23:30h.
Divendres 13 de desembre de 2019. De les 21:00h a les 23:30h.
Diumenge 15 de desembre de 2019. De les 10:00h a les 13:00h. De les 15:00h a les
17:00h. De les 18:00h a les 20:00h.

Número: 2020-0005 Data: 16/01/2020

Expedient 1738/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat per
realitzar un concert i assajos. Coral Estel Gironella.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUART.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de les
activitats vinculades a l’ús autoritzat.

S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, el dia 9 de
desembre de 2019 de les 21:00h a les 23:30h, el dia 13 de desembre de 2019 de les 21:00h
a les 23:30h, el dia 15 de desembre de 2019 de les 10:00h a les 13:00h, de les 15:00h a les
17:00h i de les 18:00h a les 20:00h, per la realització de l’activitat del concert i assajos.
SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat previ pagament de la taxa de 120€ al sol.licitant per a la
realització de l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat anterior.
TERCER.- 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.

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

Codi Validació: 3MCQP763Z2XZAXJ9D69HF5ATM | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 13

Activitat: Concert i assajos.

QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de neteja.
CINQUÈ.- L’entrega i retorn de les claus de l’espai es realitzarà a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà de l’Ajuntament de Gironella.

VUITÈ.- És obligatori la incorporació del logotip oficial de l’Ajuntament de Gironella en
qualsevol tipus de cartelleria, sigui en format físic o digital.
NOVÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de
l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

Número: 2020-0005 Data: 16/01/2020

SETÈ.- 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SISÈ.- En el moment de l’entrega de les claus de l’espai el sol·licitant haurà de dipositar 20 €
en concepte de fiança, que seran retornats una vegada es comprovi que l'espai no hagi patit
desperfectes i es trobi en condicions òptimes de neteja.

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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C) PRECS I PREGUNTES

