Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/44

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

3 / de desembre / 2019

Durada

Des de les 20:30 fins a les 20:45 hores

Lloc

Sala de reunions

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 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

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: 2020-0004 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

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova per unanimitat

Expedient 1736/2019. Llicència urbanística d'obres reparar balcons 1a i 2a planta a pl
de la Vila, 9.

Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:
“PROMOTOR: CONSTRUCCIONS SOLÀ CARDONA S.A.
Nº EXPEDIENT: 1736/2019
SITUACIÓ: PLAÇA DE LA VILA, 9
PROPIETAT IMMOBLE: AGUSTÍ CABISCOL REIG
OBRA: ARREGLAR ARREBOSSAT BALCONS PLANTA 1a I 2a
CONTRACTISTA: CONSTRUCCIONS SOLÀ CARDONA S.A.
PRESSUPOST: 2.080,00 €
Construccions Solà Cardona S.A., ha sol·licitat, en data 25 de novembre de 2019, llicència
d’obres per arreglar arrebossat dels balcons de la pl 1º i 2ª de l’edifici situat a la Pl. de la Vila ,
9.
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 reparar arrebossat dels balcons de la 1a i 2a planta a Pl. de
la Vila, 9, expedient número 1736/2019.
SEGON. Aprovar:
a) L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93%): ........... 60,94 €.
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ............. 20,00 €.
TOTAL ................................................................................................. 80,94 €.
Bonificació del 50 % (casc antic)............................................................. 40.47 €
TOTAL .................................................................................................... 40,47 €
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
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Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1736/2019, en el qual es sol.licita llicència per
reparar arrebossat dels balcons de la 1a i 2a planta a Pl. de la Vila, 9.

Número: 2020-0004 Data: 16/01/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

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.

Vist l'expedient registrat amb el número 1676/2019, en el qual es sol.licita el canvi de
titularitat i Llicència d’obertura a favor de CORA SERRA MORELL de l’activitat establiment
dedicat farmàcia a l’avgda. Catalunya, 28
Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:
“
Títol
Informe tècnic en relació a la sol·licitud de canvi de titularitat d’un
establiment dedicat a farmàcia a l’Avinguda Catalunya, 28.
Expedient
16762019
Activitat
Epígraf de la Llei 16/2015: I477: Comerç al detall d’altres articles en
establiments
Emplaçament Avinguda Catalunya, 28
Vista la iniciativa presentada per l’interessat i analitzada la documentació que l’acompanya,
s’emet el següent,
INFORME
Fets
En data 11/11/2019 i registre d’entrada 2019-E-RC-2112, la interessada sol·licita
mitjançant instància el canvi de titularitat d’una activitat dedicada al comerç al detall
d’altres articles en establiments ubicada a l’Avinguda Catalunya, 28. Amb la instància
adjunta la següent documentació:
·

Còpia de l’Acord de Comissió de Govern de data 20 d’octubre de 1994.

·

Comunicació prèvia de canvi de titularitat d’activitats de Gironella signada per la
interessada amb data 23/07/2019.

·

Comunicació conjunta de canvi de titularitat d’activitats de Gironella signada per
cedent i el cessionari signada amb data 23/07/2019.

·

Certificat tècnic emès per Enginyer Tècnic Industrial Carles Masplà Cots signat
amb data 23/07/2019.

Fonaments de dret
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1676/2019. Llicència d'activitat. Modificació de la titularitat de la farmàcia de
l'avgda. Catalunya, 28

Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de
l'activitat econòmica.

Examinada la documentació aportada es fa constar:

Que el Certificat tècnic abans esmentat es considera correcte i suficient als efectes de la
comunicació d’obertura de l’activitat.
En conclusió:
S’informa favorablement l’expedient.
Aquesta és la opinió de qui informa, i així ho posa de manifest als òrgans competents de
l’ens local, per al seu coneixement i a tots els efectes oportuns. No obstant això, aquest,
amb el seu criteri superior, decidirà el que estimi convenient.”
S’ACORDA:
PRIMER. Concedir llicència d’obertura d’establiment dedicat a FARMÀCIA ubicat a L’AVGDA.
Catalunya, 28 a nom de CORA SERRA MORELL previ pagament de l’import de l’impost
d’obertura d’establiments
SEGON. Aprovar:

Número: 2020-0004 Data: 16/01/2020

Que de tota la documentació presentada per la interessada, la documentació vàlida per a
l’anàlisi del expedient és la corresponent al Certificat tècnic emès per l’Enginyer Tècnic
Industrial Carles Masplà Cots amb número de col·legiat 21871.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a) L’impost d’obertura d’establiments ........................................... 360,50 €.
b) La bonificació (si s’escau) d’establiments al casc antic ............
-0,00 €.
TOTAL....................................................................................................
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’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 1756/2019. Contractacions. Arranjament habitatges gent gran
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista dels següents antecedents:
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·

Expedient
1685/2019

Procediment
Subvencions
Sol·licitades a Una alta
Administració

A la vista de l’expedient de contractació tramitat:

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
ARRANJAMENT HABITATGES GENT GRAN - C/ BATLLE CURTICHS ,4- PASSATGE
ALSINA,4-1ª
Procediment: Menor
Tramitació: Ordinària
Tipus de contracte: Obres
Classificació CPV:
Revisió de preus /
Accepta
Accepta renovació: No
___________
fórmula: No
variants: No
Pressuposto base de licitació:
Impostos: 21%
Total: 3.593,22 €
2.969,60 €
Valor estimat del contracte: 2.969,60
Impostos: 21%
Total: 3.593,22 €
€
Durada
Data d'inici execució:
Data fi execució:
Durada execució: 6 DIES màxima: 6
___________
___________
DIES
Garantia complementària:
Garantia provisional: No
Garantia definitiva: No
No

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l’establert en la Disposició
Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
S’ACORDA
PRIMER. Justificar la celebració del contracte, quedant acreditat que la contractació de
ARRANJAMENT HABITATGES GENT GRAN - C/ BATLLE CURTICHS ,4- PASSATGE
ALSINA,4-1ª, mitjançant un contracte de Obres és la forma més idònia i eficient de dur a
terme les finalitats de l'Ajuntament.
SEGON. Contractar amb CONSTRUCCIONS I REFORMES E.D.E.N. - ENRIC RAMIREZ
BELMONTE la prestació descrita en els antecedents.
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si
escau.
CUARTP. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de
la signatura de la Resolució.
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03/12/2019
03/12/2019

Número: 2020-0004 Data: 16/01/2020

Data
28/11/2019

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Document
Proposta de contractació del Servei 500. SERVEIS
SOCIALS
Informe Tècnic
Informe Serveis Socials

CINQUÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Expedient 1754/2019. Contractacions. Arranjament dels Camins 2 i 3 segons les actuacions previstes en
PPI 2019

A la vista dels següents antecedents:
Expedient
1489/2019

Procediment
Plans de Qualitat
Ambiental

A la vista de l’expedient de contractació tramitat:
Document
Proposta de contractació del Servei 300. URBANISME
Provisió d’Inici
Informe Tècnic

Data
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Número: 2020-0004 Data: 16/01/2020

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable
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ARRANJAMENT CAMINS 2 I 3 -PREVISIÓ ACTUACIONS PPI ANY 2019
Procediment: Menor
Tramitació: Ordinària
Tipus de contracte: Obres
Classificació CPV: 45233300Accepta renovació: No
Revisió de preus / fórmula: No Accepta variants: No
2
Pressuposto base de licitació: 1.900,83
Impostos: 21%
Total: 2.300,00 €
€
Valor estimat del contracte: 1.900,83 € Impostos: 21%
Total: 2.300,00 €
Data d'inici execució:
Data fi execució:
Durada execució:
Durada màxima: 4
09/12/2019
12/12/2019
4 DIES
DIES
Garantia provisional: No
Garantia definitiva: No
Garantia complementària: No

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l’establert en la Disposició Addicional
Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014,
S’ACORDA

PRIMER. Justificar la celebració del contracte quedant acreditat que la contractació de ARRANJAMENT
CAMINS 2 I 3 -PREVISIÓ ACTUACIONS PPI ANY 2019, mitjançant un contracte de Obres és la forma més
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idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
SEGON. Contractar amb CASTELLOT, S.A la prestació descrita en els antecedents.
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
CUARTP. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura de la
Resolució.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista larelació de factures, amb registre d’entrades que tot seguit es detalla:
La 2052,la 2071,la 2073,la 2100 a la 2103,la 2145, la 2155 a la 2156,la 2172,la 2181 a la
2185, la 2192,la 2196 a la 2197,la 2217,la 2241 a la 2244, la 2255,la 2259, la 2296 a la
2300,la 2378,la 2492, la 2518,la 2533,la 2620 i la 2626 , per un import de 39.074,24€
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 39.074,24€
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 1760/2019. Rectificació rebut d'aigua 3r. trimestre 2019, núm. de comptador
02431
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb número de registre
d’entrades 2015/2019, en data 29 d’OCTUBRE de 2019, amb número d’expedient
1760/2019, en la qual s’exposa la disconformitat amb el rebut del servei d’abastament d’aigua
potable del 3r. trimestre de 2019, número de comptador 02431, ja que la lectura actual era de
463 m3 d’aigua i en el rebut hi ha la lectura de 864 m3 d’aigua.
Vist l’informe emès pel tècnic del serveis d’abastament d’aigua potable, que literalment és
com segueix: “Antoni Ortega Martinez, com a tècnic que realitza tasques del servei d’abastament
d’aigua potable de Gironella, a través de l’empresa Rial, SL, amb número de DNI 77743450T.
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Favorable
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Expedient 1768/2019. Aprovació de factures relació número 14.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CINQUÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent la
identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost
sobre el Valor Afegit.

INFORMO:
Data: 29/10/2019
S’ha procedit a la revisió del comptador:
Núm: 02431
Emplaçament: C/ TARRAGONA, 6 B
Titular: RICARDO SOLA CARDONA
Trimestre: 3r..trim 2019
Lectura factura: 864
Lectura revisió: 463
Resultat: incorrecte”

SEGON.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2019, número de comptador 02431, quedant 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 1r.tram (18 m3) ..
8,62 €
IVA 10% s/. cànon ......... 0,86 €
Total ............................... 26,10 €
TERCER.- Comunicar a l’ interessat que hi ha pendent de pagament l’import de 26,10 €, en
concepte del rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de 2019 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 notificació fins al dia 20 del mes següent 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 notificació fins el 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil posterior.

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

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

Número: 2020-0004 Data: 16/01/2020

Subministre .................... 91,80 €
Conservació ................... 4,05 €
Clavegueram ……………. 1,50 €
IVA s/.cons. i clav.21% .. 1,17 €
IVA 10% s/. subm. ......... 9,18 €
Cànon 1r.tram (27 m3) .. 12,94 €
Cànon 2n.tram (18 m3).. 19,86 €
Cànon 3r.tram (9m3).....
24,83 €
Cànon 4t.tram.(14m3)...
61,80 €
IVA 10% s/. cànon ......... 11,94 €
Total ...............................239,07 €
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PRIMER.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2019, número de comptador 02431, desglossat de la següent forma:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA:

Expedient 1757/2019. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, Exp. Familiar
2018/00094.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“S’informa en relació al suport econòmic per menjador escolar de dues menors escolaritzades a
l’Escola Sant Marc- Bassacs de Gironella.
La sol·licitant (Exp. Familiar 2018/00094) sol·licita un ajut de menjador escolar corresponent al mes de
octubre i novembre de 2019.
Des del Consell Comarcal del Berguedà se’ls ha concedit una beca del 50%. Tot i així degut a la situació
econòmica no poden assumir el 50% restant.
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 70 %
de l’ajut sol·licitat.
DEMANEM

Número: 2020-0004 Data: 16/01/2020

Vist l’informe emès per l’EBAS, que es reprodueix a continuació:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. (Exp. Familiar 2018/00094) del Municipi de Gironella,
demanant un ajut econòmic per menjador escolar corresponent al mes d’octubre i novembre
de 2019, per dues menors del Municipi de Gironella i escolaritzades a l’Escola Sant Marc
Bassacs de Gironella.

Atès que la família (Exp. Familiar 2018/00094), li correspon el 70% de l’ajut sol.licitat després
d’aplicar el protocol d’ajuts i prestacions econòmiques de caràcter social.
S’ACORDA:
PRIMER. Concedir un ajut econòmic a la interessada en concepte de menjador escolar
corresponent al mes d’octubre i novembre de 2019, per dues menors del Municipi de
Gironella, i escolaritzades a l’Escola Sant Marc Bassacs de Gironella, per un import de
136,50 Euros.
SEGON. Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

Expedient 1646/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat per
realitzar el Retro Fest. Associació de Joves de Gironella.
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Que es concedeix un ajut econòmic per a les menors en concepte de menjador escolar, sent de
136.50€”.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per l’Associació de Joves de Gironella en data 1 de novembre
de 2019, registre d’entrades nº 2019-E-RC-2084, expedient número 1646/2019, sol.licitant:
Local del Blat.

Activitat: Retro Fest.

S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, el dia 7 de
desembre de 2019, de les 23:00h a les 03:00h, per la realització de l’activitat del Retro Fest.
SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat previ pagament de la taxa de 180€ corresponents al sevei
tècnic de so i llums al sol.licitant per a la realització de l’activitat sol.licitada, durant el període
establert a l’apartat anterior; i asgament de la taxa de neteja per un import de 120 €
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.

Número: 2020-0004 Data: 16/01/2020

Horari: De les 23:00h a les 03:00h.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Dia: 7 de desembre de 2019.

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 150
€ 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
l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.

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

Expedient 1654/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat per
realitzar zumba. Associació de Dones Atenea XXI.

Vista la instància presentada per l’Associació de Dones Atenea XXI en data 7 de novembre
de 2019, registre d’entrades nº 2019-E-RC-2086, expedient número 1654/2019, sol.licitant:
Local del Blat.
Dia: 28 de desembre de 2019.
Horari: De les 10:00h a les 23:00h.
Activitat: Zumba.

S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, de les 10:00h
a les 23:00h del dia 28 de desembre de 2019 per la realització de l’activitat de zumba.

Número: 2020-0004 Data: 16/01/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

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.
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.
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
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SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat previ pagament de la taxa de 180€ al sol.licitant per a la
realització de l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat anterior.

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.

Vista la instància presentada per Esport Ciclista Gironella en data 2 de desembre de 2019,
registre d’entrades nº 2019-E-RC-2252, expedient número 1764/2019, sol.licitant:
Espai municipal.
Dia: 13 de desembre de 2019.
Horari: De les 20:00h a les 23:59h.
Activitat: Junta anual de socis.
S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar l’ús de l’aula Coworking 2 de l’Espai Sant Tomàs, sense supervisió
municipal directa, el dia 13 de desembre de 2019, de les 20:00h a les 23:59h, per a la
realització de l’activitat de la junta anual 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 l’aula Coworking 2 de l’Espai Sant Tomàs, 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.
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
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1764/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud d'un espai municipal
per realitzar una junta anual de socis. Esport Ciclista Gironella.

de responsabilitat que es pugui derivar de l’exercici de les activitats, serà aplicada d’acord
amb els termes de l’esmentat Reglament.
VUITÈ.- En cas de fer qualsevol mena de publicitat de l’activitat que es durà a terme, ja sigui
en format físic o digital, és obligatori l’ús del logotip oficial de l’Ajuntament de Gironella.

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

Número: 2020-0004 Data: 16/01/2020

B) ACTIVITAT DE CONTROL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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