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ACTA JUNTA DE GOVERN DE 29 DE FEBRER DE 2016
A Gironella, quan són les 21:00 hores, prèvia convocatòria a l’efecte i per tal de
celebrar sessió ordinària de la Junta de Govern, es reuneixen a la Casa
Consistorial sota la presidència del Sr. Alcalde, David Font Simon, amb
l’assistència de la secretària de la corporació, Montserrat Morera Camprubí, els
regidors membres de la Junta de Govern:
Sílvia Corbera Torrentbó
M. Àngels Sallés Perarnau
Josep M. Castellà Antich
Assisteixen amb veu, però sense vot:
Roger Ballús Nuñez
Lluís Vall Carrillo
David Saborido Gonzalez
Excusa l’assistència:
Mònica Flores Morales

01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 22 de febrer de 2016 és
aprovada per unanimitat.

02.- SOL.LICITUD LOCAL LLAR D’AVIS (SALA GRAN), EL DIA 1 D’ABRIL DE
2016, A NOM D’AMPA ESCOLA DE GIRONELLA.
Vista la instància presentada per l’AMPA Escola de Gironella en data 23 de
febrer de 2016, registre d’entrades nº 340/2016, sol.licitant:
Local Llar d’Avis (sala gran).
Dia: 1 d’abril de 2016.
Horari: De 21:00 h. a 23:00 h.
Activitat: Xerrada.

S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del Local Llar d’Avis (sala gran), sense supervisió municipal
directa, el dia 1 d’abril de 2016, per a la realització de l’activitat de Xerrada.
2n.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la
realització de l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat
anterior.
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3r.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el Local Llar d’Avis (sala gran), només per a
la realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
4t.- L’usuari autoritzat accepta el contingut del Reglament regulador del règim
general d’ordenació i utilització dels edificis, locals i instal.lacions municipals;
subjectant-se a les seves prescripcions i es compromet a complir les seves
normes i obligacions. Qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui derivar de
l’exercici de les activitats, serà aplicada d’acord amb els termes de l’esmentat
Reglament.
5è.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la
finalització de les activitats vinculades a l’ús autoritzat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

03.- SOL.LICITUD SALA D’ACTES BIBLIOTECA MUNICIPAL, EL DIA 11 DE
MARÇ DE 2016, A NOM D’AMPA ESCOLA DE GIRONELLA.
Vista la instància presentada per l’AMPA Escola de Gironella en data 22 de
febrer de 2016, registre d’entrades nº 327/2016, sol.licitant:
Sala d’actes de la Biblioteca Municipal.
Dia: 11 de març de 2016.
Horari: De 21:30 h. a 23:00 h.
Activitat: Xerrada.
S’ACORDA:
1r.- Denegar l’ús de la Sala d’actes de la Biblioteca Municipal, pel dia 11 de
març de 2016, per a la realització de l’activitat de xerrada.
2n.- Autoritzar l’ús del Local Llar d’Avis (sala gran), sense supervisió municipal
directa, el dia 11 de març de 2016, per a la realització de l’activitat de Xerrada.
3r.- 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.
4t.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar la Sala d’actes de la Biblioteca Municipal,
només per a la realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
5è.- L’usuari autoritzat accepta el contingut del Reglament regulador del règim
general d’ordenació i utilització dels edificis, locals i instal.lacions municipals;
subjectant-se a les seves prescripcions i es compromet a complir les seves
normes i obligacions. Qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui derivar de
l’exercici de les activitats, serà aplicada d’acord amb els termes de l’esmentat
Reglament.
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6è.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la
finalització de les activitats vinculades a l’ús autoritzat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

04.- SOL.LICITUD LOCAL DEL BLAT, EL DIA 19 DE MAIG DE 2016, A NOM
DE FUNDACIÓ RESIDÈNCIA SANT ROC.
Vista la instància presentada per la Fundació Residència Sant Roc en data 22
de febrer de 2016, registre d’entrades nº 324/2016, sol.licitant:
Local del Blat.
Dia: 19 de maig de 2016.
Activitat: Festa de la Residència.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, el dia
19 de maig de 2016, per a la realització de l’activitat de Festa de la Residència.
2n.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la
realització de l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat
anterior.
3r.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el Local del Blat, només per a la realització
de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
4t.- L’usuari autoritzat accepta el contingut del Reglament regulador del règim
general d’ordenació i utilització dels edificis, locals i instal.lacions municipals;
subjectant-se a les seves prescripcions i es compromet a complir les seves
normes i obligacions. Qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui derivar de
l’exercici de les activitats, serà aplicada d’acord amb els termes de l’esmentat
Reglament.
5è.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la
finalització de les activitats vinculades a l’ús autoritzat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

05.- APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE
LA IMATGE CORPORATIVA DE LA FESTA MAJOR DE GIRONELLA 2016.
Atès que es necessita convocar el concurs de la imatge corporativa de la Festa
Major de Gironella 2016.
Examinades les bases i la convocatòria en relació amb la citada activitat.
S’ACORDA:
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1r.- Aprovar les bases reguladores i la convocatòria del concurs de la imatge
corporativa de la Festa Major de Gironella 2016, en els termes que figuren a
l’expedient.
2n.- Publicar el text íntegre de les bases reguladores de la convocatòria del
concurs de la imatge corporativa de la Festa Major de Gironella 2016, en el
tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament, Butlletí Oficial de la Província i diari
de major difusió.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

06.- PROPOSTA APROVACIÓ DE FACTURES.
Vist el llistat de Factures per un import de 73.304,66 €.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar el llistat de factures esmentat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

07.- APROVACIÓ PROPOSTES NÚMERO 4 DEL MES DE FEBRER DE 2016.
Vista la relació de propostes número 4 del mes de febrer, corresponent als
números del 7 al 15 per un import de 1.035,05 €.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar la relació de propostes esmentada.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

08.- APROVACIÓ CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS ENTRE
L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I L’EMPRESA VERISEK SECURITY, S.L.,
CONSISTENT EN EL MANTENIMENT DE LA SEGURETAT DE LA PÀGINA
WEB DE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA.
Atesa la necessitat de contractar el manteniment de la seguretat de la pàgina
web de l’Ajuntament de Gironella.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar el contracte de prestació de serveis amb l’empresa VERISEK
SECURITY, S.L., consistent en el manteniment de la seguretat de la pàgina
web de l’Ajuntament de Gironella, per un import de 355,50 €, un IVA de 74,66
€, el que fa un total de 430,16 €, per un període d’1 any.
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2n.- Aprovar i autoritzar la despesa en el vigent pressupost municipal.
3r.- Comunicar els presents acords a l’empresa VERISEK SECURITY, S.L.,
pels seus coneixements i efectes oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

09.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIÓ AL SUPORT ECONÒMIC PEL
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA
FAMÍLIA (Exp. 2012/53) DEL MUNICIPI DE GIRONELLA.
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic pel
pagament del subministrament d’adquisició de butà, del domicili habitual d’una
família (Exp. 2012/53) del Municipi de Gironella, demanant que l’Ajuntament de
Gironella, assumeixi la despesa esmentada per un import de 10,52 Euros,
després d’aplicar el protocol de valoració de necessitats econòmiques per part
dels Serveis Socials Municipals.
S’ACORDA:
Primer.- Concedir un ajut econòmic per un import de 10,52 Euros.
Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

10.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIÓ AL SUPORT ECONÒMIC PEL
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA
FAMÍLIA MONOPARENTAL (Exp. 2013/15) DEL MUNICIPI DE GIRONELLA.
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic pel
pagament del subministrament de (l’aigua corresponent al 3r. Trimestre de
2015) del domicili habitual d’una família monoparental (Exp. 2013/15) del
Municipi de Gironella, demanant que l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la
despesa esmentada per un import de 37,30 Euros, després d’aplicar el protocol
de valoració de necessitats econòmiques per part dels Serveis Socials
Municipals.
S’ACORDA:
Primer.- Concedir un ajut econòmic per un import de 37,30 Euros.
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Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

11.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIÓ AL SUPORT ECONÒMIC PEL
PAGAMENT DE VALS DE TRANSPORT PER UN SENYOR (Exp. 2013/231)
DEL MUNICIPI DE GIRONELLA.
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic pel
pagament de vals de transport, que necessita un Senyor (Exp. 2013/231) del
Municipi de Gironella, demanant que l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la
despesa esmentada per un import de 29,20 Euros, després d’aplicar el protocol
de valoració de necessitats econòmiques per part dels Serveis Socials
Municipals.
S’ACORDA:
Primer.- Concedir un ajut econòmic per un import de 29,20 Euros.
Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

12.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIÓ AL SUPORT ECONÒMIC PEL
PAGAMENT D’UN ABONAMENT DE TRANSPORT PER UN SENYOR (Exp.
2013/230) DEL MUNICIPI DE GIRONELLA.
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic pel
pagament d’un abonament de transport, que necessita un Senyor (Exp.
2013/230) del Municipi de Gironella, demanant que l’Ajuntament de Gironella,
assumeixi la despesa esmentada per un import de 11,95 Euros, després
d’aplicar el protocol de valoració de necessitats econòmiques per part dels
Serveis Socials Municipals.
S’ACORDA:
Primer.- Concedir un ajut econòmic per un import de 11,95 Euros.
Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
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13.- ADJUDICACIÓ DE 4 PLACES DEL PROGRAMA INCLOU 2016,
PROJECTE DE LLUITA CONTRA L’EXCLUSIÓ SOCIAL A GIRONELLA, PER
A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS DE CARÀCTER TEMPORAL.
Atès que s’ha tramitat el corresponent expedient en relació amb el procés de
selecció de personal laboral temporal per a cobrir, en règim laboral, 4 places
del programa Inclou 2016, projecte de lluita contra l’exclusió social a Gironella,
per a la realització d’actuacions de caràcter temporal.
Ates que en la Junta de Govern Local de data 25 de gener de 2016 es van
aprovar les bases i la convocatòria que ha regit el corresponent procés de
selecció.
I una vegada personats els aspirants i comprovada la documentació
acreditativa corresponent i constituït el Tribunal Qualificador procedint a
puntuar als aspirants d’acord amb les bases aprovades.
S’ACORDA:
1r.- Adjudicar les 4 places del programa Inclou 2016, projecte de lluita contra
l’exclusió social a Gironella, per a la realització d’actuacions de caràcter
temporal, en règim de personal laboral temporal, per ordre de puntuació a favor
de:
PUNTUACIÓ
TOTAL
JOSEP
M
FIGUERAS

CANALS
EM: 5

SÍLVIA BOIXADER ROTA
EM: 3,55
BAGHDAAD LAHFA
EM: 6,95

LLOC DE TREBALL
CONSERGE ESPAI
MUNICIPAL
(PAVELLÓ)
CONSERGE ESPAI
MUNICIPAL
(CASAL GENT GRAN)
CONSERGE ESPAI
MUNICIPAL
(CASAL GENT GRAN)

RENÚNCIA

ROBERT CAMPOS
VP: 5
FOUAD NABBACH

PEÓ VIA PÚBLICA

VP:4,5
PEÓ VIA PÚBLICA

(EM) ESPAIS MUNICIPALS
(VP) VIA PÚBLICA

3r.- Formalitzar el contracte de treball amb una durada de màxim 6 mesos que
s’iniciarà l’1 de març de 2016.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

14.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

15.- TORN OBERT DE PARAULES.

8

No hi ha més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió a les
21:20 hores, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.

La Secretària,

Montserrat Morera Camprubí

Vist i plau,
L’Alcalde,

David Font Simon.

