Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/46

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

15 / de desembre / 2020

Durada

Des de les 20:40 fins a les 21:00 hores

Lloc

Sala de reunions virtual

Presidida per

DAVID FONT SIMON

Secretari

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77746641V

ANNA FERRER COMA

SÍ

39362101Q

DAVID FONT SIMON

SÍ

39388643Q

David Saborido Gonzalez

SÍ

77732419D

JOSEP CAMPS CALVERAS

SÍ

39381475R

LLUÍS VALL CARRILLO

SÍ

39356952L

LOURDES ROSET GAMISANS

SÍ

39378755H

MIQUEL SERRA PEÑA

SÍ

40990957N

SANTI FELIUS MUÑOZ

SÍ

39343075B

TERESA TERRICABRES POUS

SÍ

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

A) PART RESOLUTIVA
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0052 Data: 23/12/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 23/12/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 23/12/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova per unanimitat

Expedient 1416/2020. Llicència d'obres al carrer Viladomiu Nou davant el nou teatre

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1416/2020, en el qual es sol.licita llicència
per tancar l’escala de l’edifici d’habitatges situat al carrer Viladomiu Nou davant el nou teatre.

Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:

“PROMOTOR: ORIOL VIDAL ARDERIU
EXPEDIENT: 1416/2020
SITUACIÓ: EDIFICI VILADOMIU NOU-COSTAT NOU TEATRE
PROPIETAT IMMOBLE: ORIOL VIDAL ARDERIU

Número: 2020-0052 Data: 23/12/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

ARQUITECTE: ORIOL VIDAL PUJOL-XICOY
CONTRACTISTA: --------------PRESSUPOST: 16.463,04 €

ORIOL VIDAL ARDERIU, ha sol·licitat, en data 1 de desembre de 2020, llicència d’obres per
tancar escala d’edifici d’habitatges, situat a Viladomiu Nou al costat del nou teatre.
Examinada la documentació presentada (projecte tècnic), S’INFORMA FAVORABLEMENT la
concessió de la llicència d’obres.
No obstant, la Corporació amb major criteri decidirà.
El Servei Tècnic “
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OBRA: TANCAR ESCALA EDIFICI HABITATGES

S’ACORDA:

L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......... 482,37 €.

b)

La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ............................ 60,91 €.

TOTAL

.......................................................................................................

543,28 €.

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
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 1397/2020. Llicència d'obres al carrer Olvan Alt, s/n de Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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

Número: 2020-0052 Data: 23/12/2020

a)
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SEGON. Aprovar:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Concedir llicència per tancar l’escala de l’edifici d’habitatges situat al carrer
Viladomiu Nou, expedient número 1416/2020.

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1397/2020, en el qual es sol.licita llicència
per la construcció de garatge i traster situat al carrer Olvan Alt, s/n de Gironella.

Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:

“PROMOTOR: GUSTAVO CASTRO LARRUBIA

PROPIETAT IMMOBLE: GUSTAVO CASTRO LARRUBIA
OBRA: CONSTRUCCIÓ GARATGE I TRASTER
ARQUITECTE TÈCNIC: ORIOL DALMAU ROSET
CONTRACTISTA: ---------PRESSUPOST: 24.879,35 €

GUSTAVO CASTRO LARRUBIA, ha sol·licitat, en data 25 DE NOVEMBRE DE 2020,
llicència per la construcció d’un garatge i traster al C/ Olvan Alt s/n.
Vist el projecte tècnic redactat per l’Arquitecte Tècnic Oriol Dalmau Roset, S’INFORMA
FAVORABLEMENT la concessió de llicència d’obres.

Número: 2020-0052 Data: 23/12/2020

SITUACIÓ: CARRER OLVAN ALT S/N

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Nº EXPEDIENT: 1397/2020

El Servei Tècnic “

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per la construcció de garatge i traster situat al carrer Olvan Alt,
s/n, expedient número 1397/2020.

SEGON. Aprovar:
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Observacions: Les obres de construcció del garatge i traster NO afectaran en cap mesura
l’entorn de la font del Cuc, situada en aquest indret.

a)

L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......... 728,96 €.

b)

La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ............................ 92,05 €.

TOTAL

.......................................................................................................

821,01 €.

Expedient 1301/2020. Llicència d'obres instal.lació fotovoltaica a cal Cerconeda de
Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1301/2020, en el qual es sol.licita llicència
per la instal.lació fotovoltaica per a consum propi a l’immoble anomenat cal Cerconeda de
Gironella.

Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:

“PROMOTOR: MAUR VILES PARERA
EXPEDIENT: 1301/2020
SITUACIÓ: CASA CAL CERCONEDA

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

Número: 2020-0052 Data: 23/12/2020

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.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

PROPIETAT IMMOBLE: MAUR VILES PARERA
OBRA: INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTÀICA DE 3,25KWp- CONSUM PROPI
ENGINYER: ROGER FERNANDEZ GIRONA
CONTRACTISTA: SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES SL

Atès que compleix l’ordenança municipal relativa a la instal·lació i integració de captadors
d’energia solar.
Examinada la documentació presentada (projecte tècnic), S’INFORMA FAVORABLEMENT la
concessió de la llicència d’obres.
No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per la instal.lació fotovoltaica per a consum propi a l’immoble
anomenat cal Cerconeda de Gironella, expedient número 1301/2020.

SEGON. Aprovar:

a)

L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......... 257,04 €.

b)

La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ............................ 32,46 €.

TOTAL

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

289,50 €.

Número: 2020-0052 Data: 23/12/2020

D’acord amb la Llei 5/2020, de 29 d’abril sobre mesures fiscals, financeres, administratives i
del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi
ambient, publicada en el DOGC el dia 30 d’abril de 2020, suposa una modificació de la Llei
d’Urbanisme per quant en l’art 137.20 s’afegeix una disposició addicional, la vint-i-unena, al
text refós de la Llei d’Urbanisme, el procediment d’atorgament de les llicències urbanístiques
per a instal·lar panells solars a les edificacions implantades legalment en sòl No urbanitzable
no esta subjecte a l’informe preceptiu de la CTU.
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Maur Viles Parera (promotor), ha sol·licitat, en data 3 de novembre de 2020, llicència d’obres
per la instal·lació solar fotovoltaica de 3,25 KWp per autoconsum propi, que s’ubicarà a la
teulada de l’habitatge de la casa de cal Cerconeda, situada en Sòl No Urbanitzable.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRESSUPOST: 8.772,73 €

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.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1407/2020, en el qual es sol.licita llicència
per l’ampliació de la Sala de jocs del Càmping Gironella.

Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:

“PROMOTOR: VILADASES S.L.
EXPEDIENT: 1407/2020
SITUACIÓ: CÀMPING DE GIRONELLA
PROPIETAT IMMOBLE: VILADASES S.L.
OBRA: AMPLIACIÓ SALA DE JOCS DEL CÀMPING
ARQUITECTE: ELISENDA MARTÍ VALLS
CONTRACTISTA: CONSTRUCCIONS SIDRÒ (JORDI ROSES)

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

Número: 2020-0052 Data: 23/12/2020

Expedient 1407/2020. Llicència d'obres al Càmping Gironella
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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.

PRESSUPOST: 67.026,17 €

Viladases S.L., ha sol·licitat, en data 27 DE NOVEMBRE de 2020, llicència d’obres per
l’ampliació de la sala de jocs del Càmping de Gironella.

No obstant, la Corporació amb major criteri decidirà.
El Servei Tècnic “

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per l’ampliació de la Sala de jocs del Càmping Gironella,
expedient número 1407/2020.

Número: 2020-0052 Data: 23/12/2020

Examinada la documentació presentada (projecte tècnic), S’INFORMA FAVORABLEMENT la
concessió de la llicència d’obres.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió de 14 juliol de 2016,
va acordar “aprovar definitivament el Pla especial urbanístic a l’àmbit del Càmping Gironella i
Casserres”, publicat al DOGC nº 7286 de data21 de desembre de 2016.

a)

L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......... 1.963,87 €.

b)

La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ............................ 248,00 €.

TOTAL

.......................................................................................................

2.211,87 €.

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.

Ajuntament de Gironella
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SEGON. Aprovar:

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.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1421/2020, en el qual es sol.licita llicència
per obertura de rasa per instal.lació de canonada de gasde l’immoble situat a la Plaça de la
Vila 15 de Gironella.

Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:

“PROMOTOR: NEDGIA CATALUNYA S.A.

Número: 2020-0052 Data: 23/12/2020

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1421/2020. Llicència d'obres a la Plaça de la Vila, 15 de Gironella

Nº EXPEDIENT: 1421/2020

PROPIETAT IMMOBLE: VIA PÚBLICA
OBRA: OBERTURA RASA PER INSTAL·LACIÓ CANONADA DE GAS
CONTRACTISTA: NEDGIA CATALUNYA S.A.
PRESSUPOST: 414,60 €

NEDGIA CATALUNYA S.A., ha sol·licitat, en data 2 de desembre de 2020, llicència d’obres
per l’obertura i tancament de rasa al C/ Pont Vell, per escomesa de subministrament de gas
natural a l’edifici situat a la Plaça de la Vila ,15.
Examinada la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT la concessió de la
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SITUACIÓ: CARRER PNT VELL (EDIFICI PLAÇA VILA, 15)

llicència d’obres.
Abans de l’inici de les obres caldrà comunicar-ho al Servei Tècnic Municipal i al Servei
d’Aigües per concretar si l’obra afecta qualsevol instal·lació.
El Servei Tècnic “

SEGON. Comunicar als interessats que abans de l’inici de les obres s’hauran de posar
enlcontacte amb el Servei Tècnic Municipal i el Servei d’Aigües per fer inspecció en el lloc de
les obres i comprovar si hi ha serveis afectats.

Expedient 1430/2020. Ocupació amb cistella elevadora a l'avgda. Catalunya, 27 de
Gironella
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que en data 3 de desembre de 2020, registre d’entrades 2020-E-RC-2036 es va
sol·licitar l'ocupació del sòl, volada i subsòl de la via pública, expedient número 1430/2020.
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: 3 de desembre de 2020
Presentada l'Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i Subsòl de la
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Favorable

Número: 2020-0052 Data: 23/12/2020

PRIMER. Concedir llicència per obertura de rasa per instal.lació de canonada de gasde
l’immoble situat a la Plaça de la Vila 15, expedient número 1421/2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA:

Via Pública, per JAVIER LAVELLA VELASCO en data 3 de desembre de 2020, 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.

1 (UN) DIES
10 €/DIA (mínim 15 €)

LIQUIDACIÓ (AxB o bé mínims)

15,00 €

TOTAL A INGRESSAR:
Taxa per Llicència d'Ocupació
TOTAL A INGRESSAR

15,00 €
15,00 €

SEGON. Com a resultat de la liquidació definitiva, JAVIER LAVELLA VELASCO ha
d'ingressar la quantitat de 15,00 €.
IMPORT AUTOLIQUIDACIÓ
IMPORT LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
INGRÉS

15,00 €
15,00 €
15,00 €

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE”

Número: 2020-0052 Data: 23/12/2020

A) Base Imposable (dies d’aprofitament)
B) Tarifa cinquena (grues)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA.

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:

DADES DEL SUBJECTE PASSIU: JAVIER LAVELLA VELASCO
CIF: 39364833 B
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA
A) Base Imposable (durada de l’aprofitament)
1 dies
B) Tarifa
3 €/dia o bé mínims (15€)
IMPORT DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA (AxB)
15,00 €
IMPORT TOTAL DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
15,00 €
IMPORT TOTAL DE L'AUTOLIQUIDACIÓ
15,00 €
INGRÉS
15,00 €

Ajuntament de Gironella
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S’ACORDA:

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.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que en data 2 de desembre de 2020, registre d’entrades 2020-E-RC-2029 es va
sol·licitar l'ocupació del sòl, volada i subsòl de la via pública, expedient número 1419/2020.
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
Presentada l'Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i Subsòl de la
Via Pública, per ENRIC BORRÀS RIERA en data 2 de desembre de 2020, 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.

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

Número: 2020-0052 Data: 23/12/2020

Expedient 1419/2020. Ocupació amb contenidor a l'Avgda. Catalunya, 22 de Gironella
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

A) Base Imposable (dies d’aprofitament)
B) Tarifa segona (materials de construcció, contenidors)
LIQUIDACIÓ (AxB o bé mínims)

1 DIES: (4 desembre)
3 €/DIA (mínim 15 €)
15,00 €

TOTAL A INGRESSAR:
Taxa per Llicència d'Ocupació
TOTAL A INGRESSAR

15,00 €
15,00 €

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:

DADES DEL SUBJECTE PASSIU: ENRIC BORRÀS RIERA
CIF:47733406 B
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA
A) Base Imposable (durada de l’aprofitament)
1 dies
B) Tarifa
3 €/dia o bé mínims (15€)
IMPORT DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA (AxB)
15,00 €
IMPORT TOTAL DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
15,00 €
IMPORT TOTAL DE L'AUTOLIQUIDACIÓ
15,00 €
INGRÉS
15,00 €

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.

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

Número: 2020-0052 Data: 23/12/2020

15,00 €
15,00 €
15,00 €
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IMPORT AUTOLIQUIDACIÓ
IMPORT LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
INGRÉS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. Com a resultat de la liquidació definitiva, ENRIC BORRÀS RIERA ha d'ingressar la
quantitat de 15,00 €.

Expedient 1453/2020. Certificació d'obra "Restauració i manteniment de la llera del riu
Llobregat entre la resclosa i la zona del Pont Vell" de Gironella

Vista la certificació d’obres de l’obra “Restauració i manteniment de la llera del riu Llobregat
entre la resclosa i la zona del Pont Vell”, del contractista GRAVES I EXCAVACIONS
CASTELLOT S.A. que ascendeix a la quantitat de 57.692,29 €, un IVA de 12.115,38 € essent un
total de 69.807,67 €.

Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, que literalment és com segueix:

“Expedient núm.: 1453/2020
Certificació d'Obra: RESTAURACIÓ I MANTENIMENT LLERA RIU LLOBREGAT ENTRE
RESCLOSA I ZONA PONT VELL (EXP 1538/2019)
Procediment: Execucions de Contractes (CERTIFICACIÓ)

Número: 2020-0052 Data: 23/12/2020

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Interessat: GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT S.A.

CERTIFICACIÓ D'OBRA

OBRA: RESTAURACIÓ I MANTENIMENT LLERA RIU LLOBREGAT ENTRE RESCLOSA I
ZONA PONT VELL (EXP 1538/2019)

1. Que l'import de les obres executades en el període a què correspon aquesta Certificació,
ascendeix a la quantitat de 57.692,29 euros i 12.115,38 euros d'IVA.

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Data d'iniciació: 3 DE MARÇ DE 2020 DE 2020

2. Que l'import de la Certificació d’obra ascendeix a la quantitat de
inclòs.

69.807,67 € IVA

3. Que es compleixen, si pertoca, els requisits previstos en l'article 103 de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques i en el plec de clàusules administratives
particulars del contracte.

SEGON. Autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

Expedient 1464/2020. Certificació d'obra nº3 de l'obra "Condicionament del pis social del
carrer Pont Vell, 19 2on" de Gironella
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

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

Número: 2020-0052 Data: 23/12/2020

PRIMER. Aprovar la certificació d’obres de l’obra “Restauració i manteniment de la llera del riu
Llobregat entre la resclosa i la zona del Pont Vell”, del contractista GRAVES I EXCAVACIONS
CASTELLOT S.A. que ascendeix a la quantitat de 57.692,29 €, un IVA de 12.115,38 € essent un
total de 69.807,67 €.
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R
E
S
O
L
C
:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

EL SERVEI TÈCNIC MUNICIPAL “

Vista la certificació d’obres número 3, de l’obra “Condicionament del pis social carrer Pont
Vell, 19 2on”, del contractista CONSTRUCCIONS SOLÀ-CARDONA S.A., que ascendeix a la
quantitat de 17.073,55 €, un IVA de 3.585,45 €, essent un total de 20.659,00 €.

Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, que literalment és com segueix:

Procediment: Execucions de Contractes (CERTIFICACIÓ Nº 3)
Interessat: CONSTRUCCIONS SOLÀ CARDONA S.A.
Data d'iniciació obra: SETEMBRE DE 2020

CERTIFICACIÓ D'OBRA Nº 3

OBRA: CONDICIONAMENT PIS SOCIAL-C/PONT VELL, 19,2º

1. Que l'import de les obres executades en el període a què correspon aquesta Certificació,
ascendeix a la quantitat de 17.073,55 euros i 3.585,45 euros d'IVA.

20.659,00 € IVA

3. Que es compleixen, si pertoca, els requisits previstos en l'article 103 de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques i en el plec de clàusules administratives
particulars del contracte.

EL SERVEI TÈCNIC MUNICIPAL “

R
E
S

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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2. Que l'import de la Certificació d’obra ascendeix a la quantitat de
inclòs.

Número: 2020-0052 Data: 23/12/2020

Certificació d'Obra: CONDICIONAMENT PIS SOCIAL-C/PONT VELL, 19,2º

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“Expedient núm.: 1464/2020

O
L
C
:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la relació de factures, amb número de document i data que tot seguit es detalla:
De la número 1622 de data 31 d’agost de 2020 a la factura número 2416 de data 11 de
desembre de 2020, per un import de 180.745,57€
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 180.745,57€
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.

Expedient 1454/2020. Despeses, Dietes i Assistències.Relació nùmero 10 mes de
desembre
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la relació número 10 perquè s’indemnitzi a personal de l’Ajuntament , envers els
desplaçaments efectuats, per un import de 587,42€
Vistos els comprovants de despeses aportats pel personal de l’Ajuntament .
S’ACORDA:

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Expedient 1462/2020. Aprovació de factures relació número 18.
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SEGON. Autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Aprovar la 3a certificació d’obres, de l’obra “Condicionament del pis social al carrer
Pont Vell, 19 2on”, del contractista CONSTRUCCIONS SOLÀ-CARDONA S.A., que ascendeix a
la quantitat de 17.073,55 €, un IVA de 3.585,45 €, essent un total de 20.659,00 €.

PRIMER. Donar conformitat a la mateixa, i en conseqüència, aprovar el compte de despeses
presentat per la Tresorera de la Corporació per un import de 587,42 € i autoritzar el pagament
amb càrrec a les partides pressupostàries corresponents del vigent Pressupost Municipal.

Expedient 1446/2020. Rectificació rebut aigua 3r.trim/2020 núm.comptador 15359

Vist l’informe emès per l’OAC, que literalment és com segueix: En relació a la reclamació
presentada per el Sr. Josep Soler Bartoló, sobre el rebut d’aigua del 3r. trimestre de 2020, ja que tenia
un consum de 45 m3, i en el rebut d’aigua del 3r. trimestre de 2020, només li va venir un consum de 1
m3 (lectura estimada).
Comprovades aquestes dades s’ha verificat en el programa que són correctes i s’ha procedit a
rectificar el rebut d’aigua del 3r. trimestre de 2020, amb un consum de 45 m3 (lectura anterior 4558 –
lectura actual 4603).

S’ACORDA:
PRIMER.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2020, número de comptador 15359, desglossat de la següent forma:
Subministre .................
9,00 €
Conservació ................
4,05 €
Clavegueram ............... 1,50 €
IVA s/.cons i clav.. 21% 1,17 €
IVA 10% s/. subm. ......
0,90 €
Cànon..........................
8,62 €
IVA 10% s/. cànon ....... 0,86 €
Total ............................. 26,10 €
SEGON.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2020, número de comptador 15359, quedant desglossat de la següent forma:
Subministre .................... 50,40 €
Conservació ................... 4,05 €
Clavegueram ……………. 1,50 €
IVA s/.cons. i clav.21% .. 1,17 €
IVA 10% s/. subm. ......... 5,04 €
Cànon 1r.tram (27m3).... 12,94 €
Cànon 2n.tram (18m3).... 19,86 €
IVA 10% s/. cànon ......... 3,28 €
Total ............................... 98,24 €
TERCER.- Comunicar als interessats que hi ha pendent de pagament l’import de 72,14 €, en

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Vista la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb número de registre
d’entrades 2006/2020, en data 26 de novembre de 2020, amb número d’expedient
1446/2020, en la qual s’exposa la disconformitat amb el rebut del servei d’abastament d’aigua
potable del 3r. trimestre de 2020, número de comptador 15359, ja que la lectura actual és de
4.603 m3 d’aigua i en el rebut hi ha la lectura de 4.558 m3 d’aigua.

Número: 2020-0052 Data: 23/12/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

concepte del rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de 2020, número
de comptador 15359 i que el període per a tal de fer-lo 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.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per Esport Ciclista Gironella en data 1 de desembre de 2020,
registre d’entrades nº 2020-E-RC-2020, expedient número 1384/2020 sol.licitant:

Local del Blat.
Dies: 18 i 19 de desembre de 2020.

Número: 2020-0052 Data: 23/12/2020

Expedient 1414/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat per
realitzar una reunió. Esport Ciclista Gironella.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUART.- Comunicar els presents acords als interessats pel seu coneixement i efectes
oportuns.

Activitat: Reunió
Vista la resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8277, de 21.11.2020).
Vist que, segons es detalla en el punt 1 de l'apartat 11, els locals i espais en què es
desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres cinemes i
auditoris, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l'aire lliure, i els
espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, poden obrir limitant
l'aforament al 50% de l'autoritzat i amb un nombre màxim de 500 persones per sessió o
actuació, totes assegudes i sempre que es garanteixi una bona ventilació dels espais
mitjançant venilació natural o altres sistemes de ventilació.

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Hora: De les 17:00h a les 21:00h.

S’ACORDA:

PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, els dies 18 i 19
de desembre de 2020, de les 17:00h a les 21:00h per a la realització de l’activitat de la reunió.

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.

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.

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.

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 les
activitats vinculades a l’ús autoritzat.

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

Número: 2020-0052 Data: 23/12/2020

QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de neteja.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON.- 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.

Expedient 1461/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud de l'Espai Santa Eulàlia
per realitzar ioga. Banc del Temps del Berguedà.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Hora: De les 15:15h a les 16:30h.
Activitat: Ioga
Vista la resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8277, de 21.11.2020).
Vist que, segons es detalla en el punt 1 de l'apartat 11, els locals i espais en què es
desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres cinemes i
auditoris, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l'aire lliure, i els
espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, poden obrir limitant
l'aforament al 50% de l'autoritzat i amb un nombre màxim de 500 persones per sessió o
actuació, totes assegudes i sempre que es garanteixi una bona ventilació dels espais
mitjançant venilació natural o altres sistemes de ventilació.

S’ACORDA:

PRIMER.- Autoritzar l’ús de l'Espai Santa Eulàlia, sense supervisió municipal directa, tots els
dimecres, de les 15:15h a les 16:30h per a la realització de l’activitat de ioga.

SEGON.- 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.

TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar l'Espai Santa Eulàlia, 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
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Espai Santa Eulàlia

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la instància presentada pel Banc del Temps del Berguedà en data 14 de desembre de
2020, registre d’entrades nº 2020-E-RC-2108, expedient número 1461/2020 sol.licitant:

QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de neteja.

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 les
activitats vinculades a l’ús autoritzat.

Expedient 1425/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud de material per realitzar
un Mercat de Nadal. Ajuntament de Prats de Lluçanès.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, en data 2 de desembre
de 2020, registre d’entrades nº 2020-E-RC-2031, expedient número 1425/2020, sol.licitant:

Material: 6 estufes (sense gas butà).

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

Número: 2020-0052 Data: 23/12/2020

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.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Dies: Del 13 al 24 de desembre de 2020.
Activitat: Mercat de Nadal.

6 estufes (sense gas butà).

SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de
l’activitat sol.licitada del 13 al 24 de desembre de 2020.

TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar l’entarimat les 6 estufes (sense gas butà), només
per a la realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.

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

Expedient 1426/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del vestíbul del Pavelló
Poliesportiu Municipal i material per realitzar una activitat de socis. Esport Ciclista
Gironella.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per Esport Ciclista Gironella en data 3 de desembre de 2020,
registre d’entrades nº 2020-E-RC-2040, expedient número 1426/2020 sol.licitant:

Ajuntament de Gironella
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-
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PRIMER.- Concedir l’ús del material següent:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA:

Vestíbul del Pavelló Poliesportiu Municipal.
Dia: 20 de desembre de 2020.
Horari: De les 17:00h a les 21:00h.
Activitat: Activitat de socis.

Vist tot allò que fa referència a les activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i
esportives:
1. Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i
musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, tant en recintes tancats com a l'aire
lliure, i els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, poden
obrir limitant l'aforament al 50% de l'autoritzat i amb un nombre màxim de 500 persones per
sessió o actuació, sempre que es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats
mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
Es manté la suspensió de l'obertura al públic dels establiments amb llicència per a l'exercici
de les activitats recreatives musicals de cafè teatre, cafè concert i sales de concert.

Número: 2020-0052 Data: 23/12/2020

Vista la Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8277, de 21.11.2020).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Material: 3 taules i 6 cadires.

3. Les instal·lacions i els equipaments esportius poden obrir i utilitzar-se sempre que es
compleixin les condicions següents:
- Es garanteixi que no se supera el percentatge següent de l'aforament autoritzat: que és del
50% en les instal·lacions i els equipaments a l'aire lliure i del 30% en les instal·lacions i
equipament en espais tancats, incloent-hi tant els usuaris de les instal·lacions esportives com
el públic assistent.
- S'estableixi un control d'accés.
- Es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres
sistemes de ventilació.
- Romanguin tancats els vestidors, excepte per a les persones usuàries del servei de piscina,
si n'hi ha.
- En els establiments i equipaments en espais tancats s'ha de concertar cita prèvia.
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2. Els arxius, les biblioteques, els museus, les sales d'exposicions, les galeries d'art i els
centres de creació i arts visuals romanen oberts i limiten l'aforament al 50% de l'autoritzat. En
cap cas, en aquests espais es poden organitzar altres activitats culturals amb assistència de
públic.

- Es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla
d'actuació del PROCICAT.
Queda prohibida la utilització d'equipaments esportius que no estiguin supervisats.

Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts
seguint les pautes d'ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais. No es
permet l'ús d'aquests espais a partir de les 20:00 hores.
6. Se suspenen la resta d'activitats recreatives que puguin reunir més de sis persones que no
pertanyin a la mateixa bombolla de convivència o que puguin suposar un contacte personal
proper.

S’ACORDA:

PRIMER.- Autoritzar l’ús del vestíbul del Pavelló Poliesportiu Municipal, sense supervisió
municipal directa, el dia 20 de desembre de 2020, per a la realització de l’activitat de socis.

SEGON.- 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.

TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el vestíbul del 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.

Ajuntament de Gironella
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5. Es manté al tancament al públic dels parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus
d'estructures no permanents desmuntables, com també dels establiments d'activitats lúdiques
infantils privades en espais tancats.
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4. S'estableix l'ajornament de totes les competicions esportives previstes per ser realitzades a
Catalunya durant el període de vigència d'aquesta Resolució, a excepció de les competicions
oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals que s'han de celebrar sense assistència
de públic.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment
esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments
esportius que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

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.

SETÈ.- Concedir l’ús del material següent:

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

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

Expedient 1465/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud de servei de neteja i
calefacció per realitzar el Casal de Nadal. AMPA Escola de Gironella.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per l’AMPA de l’Escola Gironella, en data 14 de desembre de
2020, registre d’entrades nº 2020-E-RC-2112, expedient número 1465/2020, sol.licitant:

Servei de neteja i calefacció
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VUITÈ.- 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.

Número: 2020-0052 Data: 23/12/2020

3 taules i 6 cadires.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-

Dies: 22,23,24,28,29,30 i 31 de desembre de 2020
4,5 i 7 de gener de 2020
Activitat: Casal de Nadal

SEGON.- Denegar el servei de neteja, atès que en les dates sol·licitades l’Ajuntament de
Gironella no disposa de personal de neteja.

TERCER.- 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

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes
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- Calefacció
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PRIMER.- Concedir el servei següent:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA:

Ajuntament de Gironella
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