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ACTA JUNTA DE GOVERN DE 7 DE MARÇ DE 2016
A Gironella, quan són les 21:15 hores, prèvia convocatòria a l’efecte i per tal de
celebrar sessió ordinària de la Junta de Govern, es reuneixen a la Casa
Consistorial sota la presidència del Sr. Alcalde, David Font Simon, amb
l’assistència de la secretària de la corporació, Montserrat Morera Camprubí, els
regidors membres de la Junta de Govern:
Sílvia Corbera Torrentbó
M. Àngels Sallés Perarnau
Josep M. Castellà Antich
Assisteixen amb veu, però sense vot:
Roger Ballús Nuñez
Lluís Vall Carrillo
David Saborido Gonzalez

tractant-se seguidament el següent ordre del dia:

01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 29 de febrer de 2016 és
aprovada per unanimitat.

02.- LLICÈNCIA D’OBRES PER ACCÉS RAMPA MINUSVÀLIDS, A AV.
CATALUNYA, 71, EXP. 15/2016.
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 15/2016, en
el qual sol·licita llicència per accés rampa minusvàlids.
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal.
S’ACORDA:
1r.- Concedir llicència d’obres per accés rampa minusvàlids.
2n.- Aprovar:
a) L’Impost de Construccions:......................................... 45,00 €
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques:........................ 20,00 €
TOTAL ................................. 65,00 €
Aquesta quantitat s’haurà d’ingressar al compte de l’Ajuntament, en qualsevol
oficina de les entitats bancàries del municipi, o bé a les oficines municipals.
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Un cop efectuat l’ingrés s’haurà de passar per les dependències municipals a
recollir la llicència d’obres juntament amb el resguard de l’ingrés.
3r.- El termini per fer efectiu l’import de la llicència és d’un mes a partir de
l’endemà de rebre la notificació d’aquest acord. Si en aquest termini no s’ha fet
efectiu el pagament el rebut serà tramitat per via executiva.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

03.- LLICÈNCIA D’OBRES
PRINCIPAL, EXP. 16/2016.

PER

ESCATAR

I

REJUNTAR

FAÇANA

Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 16/2016, en
el qual sol·licita llicència per escatar i rejuntar façana principal.
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal.
S’ACORDA:
1r.- Concedir llicència d’obres per escatar i rejuntar façana principal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

04.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’UN ESPAI ESPORTIU PER A
QUATRE PISTES DE PÀDEL.
Vist el projecte d’un espai esportiu per a quatre pistes de pàdel, redactat pels
Serveis Tècnics Municipals, per un import d’execució per contracte de
171.012,43 €, un IVA de 35.912,61 €, el que fa un total de 206.925,04 €.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar inicialment el projecte d’un espai esportiu per a quatre pistes de
pàdel, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, per un import d’execució per
contracte de 171.012,43 €, un IVA de 35.912,61 €, el que fa un total de
206.925,04 €.
2n.- Exposar al públic pel termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la
inserció de l’edicte al BOP, diari de major difusió i tauler d’anuncis electrònic de
l’Ajuntament, l’esmentat projecte, als efectes de què els possibles interessats
puguin presentar al·legacions o reclamacions. En cas de no haver-n’hi
s’entendrà aprovat definitivament.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
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05.- APROVACIÓ INICIAL MEMÒRIA VALORADA DE LA URBANITZACIÓ DE
L’ESPAI PÚBLIC ANNEX AL RECINTE DE PÀDEL I ASFALTAT DE
L’APARCAMENT COLINDANT.
Vista la Memòria valorada de la Urbanització de l’espai públic annex al recinte
de pàdel i asfaltat de l’aparcament colindant, redactada pels Serveis Tècnics
municipals, per un import d’execució per contracte de 94.344,24 €, un IVA de
19.812,29 €, el que fa un total de 114.156,53 €.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar inicialment la memòria valorada de la Urbanització de l’espai públic
annex al recinte de pàdel i asfaltat de l’aparcament colindant, redactada pels
Serveis Tècnics municipals, per un import d’execució per contracte de
94.344,24 €, un IVA de 19.812,29 €, el que fa un total de 114.156,53 €.
2n.- Sotmetre la memòria valorada a informació pública per un termini d’un mes
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis
electrònic de l’Ajuntament.
Durant el període d’informació pública, l’expedient quedarà a disposició de
qualsevol que vulgui examinar-ho, als efectes que es presentin les al·legacions
i suggeriments que es considerin pertinents. Si en aquest termini no se’n
presenta cap s’entendrà aprovada definitivament.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

06.- BONIFICACIÓ 6% TAXES GESTIÓ RESIDUS DE GIRONELLA, PER
L’ANY 2016.
Atès que les Ordenances Fiscals de Gironella contemplen la bonificació del 6%
de la taxa per gestió de residus per fer ús de la deixalleria mòbil de 3 a 6 cops a
l’any, quedant aquesta taxa per l’any 2016 per l’import de 103,40 €.
Atesa la documentació obrant a l’expedient adjunt.
S’ACORDA:
1r.- Concedir la bonificació del 6% de la taxa per gestió de residus de 2016, per
fer ús de la deixalleria mòbil de 3 a 6 cops a l’any, als contribuents que consten
a l’expedient
2n.- Comunicar el present acord a l’ORGT pels seus coneixements i efectes
oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

4
07.- BONIFICACIÓ 8% TAXES GESTIÓ RESIDUS DE GIRONELLA, PER
L’ANY 2016.
Atès que les Ordenances Fiscals de Gironella contemplen la bonificació del 8%
de la taxa per gestió de residus per fer ús de la deixalleria mòbil de 7 a 10 cops
a l’any, quedant aquesta taxa per l’any 2016 per l’import de 101,20 €.
Atesa la documentació obrant a l’expedient adjunt.
S’ACORDA:
1r.- Concedir la bonificació del 8% de la taxa per gestió de residus de 2016, per
fer ús de la deixalleria mòbil de 7 a 10 cops a l’any, als contribuents que
consten a l’expedient
2n.- Comunicar el present acord a l’ORGT pels seus coneixements i efectes
oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

08.- BONIFICACIÓ 10% TAXES GESTIÓ RESIDUS DE GIRONELLA, PER
L’ANY 2016.
Atès que les Ordenances fiscals de Gironella contemplen la bonificació del 10%
de la taxa per gestió de residus per fer ús de la deixalleria mòbil d’11 a 12 cops
a l’any, quedant aquesta taxa per l’any 2016 per l’import de 99,00 €.
Atesa la documentació obrant a l’expedient adjunt.
S’ACORDA:
1r.- Concedir la bonificació del 10% de la taxa per gestió de residus de 2016,
per fer ús de la deixalleria mòbil d’11 a 12 cops a l’any, contribuents que
consten a l’expedient.
2n.- Comunicar el Present acord a l’ORGT pels seus coneixements i efectes
oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

09.- SOL.LICITUD BAIXA TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS,
REGISTRE ENTRADES 375/2016.
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella amb
número de registre d’entrades 375/2016, en la qual sol·licita la baixa de la taxa
de residus domèstics del domicili de l’expedient, de Gironella, ja que aquest
domicili no compleix les condicions mínimes d’habitabilitat i no disposa de
comptadors ni d’aigua ni de llum.
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Atesa la documentació adjunta segons la qual queda constància del que s’ha
exposat anteriorment.
S’ACORDA:
1r.- Canviar la taxa per gestió de residus domèstics de 2016, de 110 euros per
la de 55 euros anuals, del domicili que consta a l’expedient.
2n.- Comunicar el present acord a la interessada i a l’ORGT, pels seus
coneixements i efectes.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

10.- SOL.LICITUD LOCAL DEL BLAT, ELS DIES 16 I 17 D’ABRIL DE 2016, A
NOM DE PENYA BLAUGRANA DE GIRONELLA.
Vista la instància presentada per la Penya Blaugrana de Gironella, en data 2 de
març de 2016, registre d’entrades nº 387/2016, sol·licitant:
Local del Blat.
Dies: 16 i 17 d’abril de 2016.
Activitat: Calçotada.
Material: 180 Cadires i 30 taules.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, els
dies 16 i 17 d’abril de 2016, per a la realització de l’activitat de Calçotada.
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.- Concedir l’ús del material següent:
-

180 Cadires i 30 taules.

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.
6è.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la
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finalització de les activitats vinculades a l’ús autoritzat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

11.- SOL.LICITUD INSTAL.LACIONS DEL CAMP MUNICIPAL (VESTIDORS I
CAMP) I PAVELLÓ ESPORTIU (VESTIDORS I VESTÍBUL), ELS DIES 25 I 26
DE MARÇ DE 2016, A NOM D’ATLÈTIC GIRONELLA.
Vista la instància presentada pel Club Atlètic Gironella en data 4 de març de
2016, registre d’entrades nº 414/2016, sol·licitant:
Instal·lacions camp municipal (vestidors i camp) i pavelló esportiu
(vestidors i vestíbul).
Dies: 25 i 26 de març de 2016.
Activitat: Torneig futbol base Vila de Gironella.
Material: 50 Taules, 200 cadires, 10 tanques metàl·liques i 7 carpes.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús de les Instal·lacions del camp municipal (vestidors i camp) i
pavelló esportiu (vestidors i vestíbul), sense supervisió municipal directa, els
dies 25 i 26 de març de 2016, per a la realització de l’activitat de Torneig futbol
base Vila de Gironella.
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 les instal·lacions del camp municipal
(vestidors i camp) i pavelló esportiu (vestidors i vestíbul), només per a la
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol·licitada.
4t.- Concedir l’ús del material següent:
-

50 Taules, 200 cadires, 10 tanques metàl·liques i 7 carpes.

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.
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.
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12.- SOL.LICITUD LOCAL ESGLÉSIA VELLA, EL DIA 12 DE MARÇ DE 2016,
A NOM DE CENTRE ALPÍ DE GIRONELLA.
Vista la instància presentada pel Centre Alpí de Gironella, en data 4 de març de
2016, registre d’entrades nº 412/2016, sol·licitant:
Església Vella.
Dia: 12 de març de 2016.
Activitat: Xerrada Ciclemuntanya.cat.
Material: Cadires i calefacció.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del Local de l’Església Vella, sense supervisió municipal
directa, el dia 12 de març de 2016, per a la realització de l’activitat de Xerrada
Ciclemuntanya.cat.
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 l’Església Vella, només per a la realització
de les tasques pròpies de l’activitat sol·licitada.
4t.- Concedir l’ús del material següent:
-

Cadires i calefacció.

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.
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.

13.- SOL.LICITUD LOCAL DEL BLAT, EL DIA 2 D’ABRIL DE 2016 I MATERIAL
DEL 2 AL 6 D’ABRIL DE 2016, A NOM DE MANS UNIDES DE GIRONELLA.
Vista la instància presentada per Mans Unides de Gironella, en data 29 de
febrer de 2016, registre d’entrades nº 370/2016, sol·licitant:
Local del Blat.
Dia: 2 d’abril de 2016.
Horari: a partir de les 21:00 h.
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Activitat: Sopar solidari (setmana solidària).
Material: Taules, Cadires, equip de so i llums (per tota la setmana del 2
al 6 d’abril de 2016).
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, el dia 2
d’abril de 2016, per a la realització de l’activitat de Sopar solidari.
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.- Concedir l’ús del material següent:
-

Taules, cadires, per la setmana del 2 al 6 d’abril de 2016.
L’Equipi de so i llums previ pagament de l’import de 150 €.

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.
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.

14.- SOL.LICITUD LOCAL DEL BLAT (EN CAS DE MAL TEMPS), EL DIA 7 DE
MAIG DE 2016, A NOM D’AMPA ESCOLA DE GIRONELLA.
Vista la instància presentada per l’AMPA Escola de Gironella, en data 26 de
febrer de 2016, registre d’entrades nº 363/2016, sol·licitant:
Local del Blat (en cas de mal temps).
Dia: 7 de maig de 2016.
Horari: De les 12:00 h. a les 21:00 h.
Activitat: Festa de la primavera.
Material: 150 Cadires i escenari.
Atès que l’ús del local del Blat pel dia 7 de maig de 2016 ha estat concedit per
a la realització d’una altra activitat.
S’ACORDA:
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1r.- Denegar l’ús del local del Blat (en cas de mal temps), pel dia 7 de maig de
2016, per a la realització de l’activitat de Festa de la primavera.
2n.- Autoritzar l’ús del local municipal alternatiu “Casal de la Gent Gran” (en cas
de mal temps), sense supervisió municipal directa, el dia 7 de maig de 2016,
per a la realització de l’activitat de Festa de la primavera.
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 el Casal de la Gent Gran (en cas de mal
temps), només per a la realització de les tasques pròpies de l’activitat
sol·licitada.
5è.- Concedir l’ús del material següent:
-

150 Cadires i escenari.

6è.- 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.
7è.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la
finalització de les activitats vinculades a l’ús autoritzat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

15.- SOL.LICITUD INSTAL.LACIÓ D’UN ESCENARI I CADIRES AL PATI DE
L’ESCOLA DE GIRONELLA, PEL DIA 7 DE MAIG DE 2016, A NOM D’AMPA
ESCOLA DE GIRONELLA.
Vista la instància presentada per l’AMPA Escola de Gironella, en data 26 de
febrer de 2016, registre d’entrades nº 364/2016, sol·licitant:
Instal·lació d’un escenari i cadires.
Lloc: Al pati de l’escola de Gironella.
Dia: 7 de maig de 2016.
Horari: A partir de les 15:00 h.
Activitat: Festa de la primavera.
S’ACORDA:
1r.- Concedir l’ús del material següent:
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-

Instal·lació d’un escenari i cadires al patí de l’escola de Gironella, pel dia
7 de maig de 2016.

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 l’escenari i les cadires, 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.

16.- SOL.LICITUD LOCAL PER PODER REALITZAR UN CONCERT, EL DIA
25 DE MARÇ DE 2016, A NOM DE L’ORQUESTRA DE L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA DE BERGA.
Vista la instància presentada per l’Orquestra de l’Escola Municipal de Música
de Berga, en data 25 de febrer de 2016, registre d’entrades nº 352/2016,
sol·licitant:
Un local públic.
Dia: 25 de març de 2016.
Horari: Tarda / vespre.
Activitat: Concert.
S’ACORDA:
Requerir al peticionari que per tal d’autoritzar la cessió del local del Blat cal que
aporti la següent documentació:
1. Presentació d’una memòria amb el següent contingut mínim:
a) Identificació de l’espectacle públic.
b) Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues
persones responsables de la seva organització.
c) Descripció breu de l’espectacle, amb indicació dels serveis o
prestacions que s’ofereixen a les persones que previsiblement
assistiran en la seva realització.
d) Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació
del personal de seguretat privada i de control d’accés i de les
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que calguin adoptar per tal de prevenir riscos per a la salut i la
seguretat i per prevenir inconvenients o molèsties per a
terceres persones interessades, especialment en matèria de
sorolls i de trànsit.
2. Disposar d’un pla d’autoprotecció.
3. Presentar una valoració de l’impacte acústic de l’espectacle i, si s’escau,
adoptar les mesures necessàries per prevenir-lo i minimitzar-lo.
4. Acreditar que es disposa dels serveis d’higiene i seguretat i dels
dispositius d’assistència sanitària corresponents.
5. Acreditar la contractació de la pòlissa de responsabilitat civil, d’acord
amb l’article 77 i següents del Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives, per una quantitat mínima de 750.000 € d’acord
amb l’aforament autoritzat.
6. Acreditar que es disposa d’un mínim de 2 persones perquè realitzin el
control d’accés amb les funcions i requisits regulats en els articles 56 i
següents del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
7. Atès que l’aforament autoritzat és superior a 150 persones cal que
s’adoptin les mesures adequades per prevenir l’aglomeració de
persones en la via pública.
8. Acreditar que es disposa del servei de vigilància, mitjançant contracte i
inscripció al corresponent registre del Departament d’interior de la
Generalitat de Catalunya, tenint en compte les ràtios establertes en el
Decret 205/2001, de 24 de juliol, pel qual es regulen els serveis de
vigilància per a determinats espectacles, activitats recreatives i
establiments públics.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

17.- SOL.LICITUD ESPAIS BIBLIOTECA I LOCAL DE LA LLAR D’AVIS, PELS
DIES 11 I 12 DE MARÇ DE 2016, A NOM DEL CONSELL COMARCAL DEL
BERGUEDÀ (SERVEI D’IGUALTAT).
Vista la instància presentada pel Consell Comarcal del Berguedà, en data 25
de febrer de 2016, registre d’entrades nº 353/2016, sol·licitant:
Espais Biblioteca i local de la Llar d’Avis.
Dies: 11 i 12 de març de 2016.
Activitat: 9a. Trobada comarcal de dones del Berguedà.
Material: Taules plegables i tarima de calaixons.
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S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús dels espais de la Biblioteca i el local de la Llar d’Avis, sense
supervisió municipal directa, els dies 11 i 12 de març de 2016, per a la
realització de l’activitat de 9a. Trobada comarcal de dones del Berguedà.
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 els espais de la Biblioteca i el local de la Llar
d’Avis, només per a la realització de les tasques pròpies de l’activitat
sol·licitada.
4t.- Concedir l’ús del material següent:
-

Taules plegables i tarima de calaixons.

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.
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.

18.- SOL.LICITUD LOCAL DEL BLAT (EN CAS DE PLUJA), ELS DIES 21, 22,
23 I 24 DE MARÇ DE 2016, A NOM D’AMPA ESCOLA DE GIRONELLA.
Vista la instància presentada per l’AMPA Escola de Gironella, en data 4 de
març de 2016, registre d’entrades nº 415/2016, sol·licitant:
Local del Blat (en cas de pluja).
Dies: 21, 22, 23 i 24 de març de 2016.
Horari: De 08:00 h. a 13:00 h.
Activitat: Casal de Setmana Santa.
Servei de neteja i calefacció.
Atès que el local del Blat està ocupat per a la realització d’una altra activitat en
el període abans establert.
S’ACORDA:
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1r.- Denegar l’ús del local del Blat (en cas de pluja), pels dies 21, 22, 23 i 24 de
març de 2016, per a la realització de l’activitat de Casal de Setmana Santa.
2n.- Autoritzar l’ús del local municipal alternatiu “Llar d’Avis” (en cas de pluja),
sense supervisió municipal directa, els dies 21, 22, 23 i 24 de març de 2016,
per a la realització de l’activitat de casal de Setmana Santa.
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 el local “Llar d’Avis” (en cas de pluja),
només per a la realització de les tasques pròpies de l’activitat sol·licitada.
5è.- Concedir el servei següent:
-

Calefacció.

6è.- Denegar el servei de neteja de la Llar d’Avis pels dies 21, 22, 23 i 24 de
març de 2016, per a la realització de l’activitat de casal de Setmana Santa.
7è.- 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.
8è.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la
finalització de les activitats vinculades a l’ús autoritzat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

19.- PROPOSTA D’ACORD DE
L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA
D’ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS
DE
CATALUNYA
ADJUDICAT
PEL
CONSORCI
CATALÀ
PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU (Exp.
2012/01).
ANTECEDENTS
1.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat
a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a
l’empresa Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent
contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any,
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des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus
unitaris que tot seguit es detallen:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

Euros/ kW i any

P2
174,136

P3

P1

135,304

81,077 Sublot 1 (3.0A)

15,754249

152,356

Sublot 2 (2.1A)

35,517224

177,553

86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)
150,938

183,228

Sublot 4 (2.0 A)
63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

P2

P3

9,452549

6,301700

35,517224
21,893189
21,893189

2.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc
entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus
unitaris que tot seguit s’indiquen:
Preus terme de Potència
T.A.(*)
P1
P2
P3
P4
3.1A
25,588674
15,779848
3,618499
0,000000
6.1
17,683102
8,849205
6,476148
6,476148
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).

P5
0,000000
6,476148

P6
0,000000
2,954837

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense IVA)

T.A.
3.1A
6.1

PRODUCTE
TP-DH3C
TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
138,231
119,319
85,149
171,405
138,415
114,815

P4
0,000
90,875

P5
0,000
84,756

P6
0,000
69,520

3.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta
d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un
termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015,
havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.
4.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta
d’acord relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM) de l’acord marc relatiu al subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un
termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016,
havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga i la cessió
dels contracte a l’ACM la qual va mostrar la seva conformitat dins el període
d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.
5.- En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa
a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica
amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de nou mesos,
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des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, havent- se notificat
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va mostrar la seva
conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.
FONAMENTS DE DRET
a.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord
marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als
ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la
durada del contracte.
b.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb
destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i
formalització dels contractes derivats de l’Acord marc.
c.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel
que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura
per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
d.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels
contractes.
e.- Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de
disposicions vigents en matèria de règim local que regulen el funcionament i
competències de l’Ajuntament.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de
dret assenyalats anteriorment, aquest (Ajuntament, Consell Comarcal ...)
S’ACORDA
1r.- Que l’Ajuntament de Gironella s’adhereix a la tercera pròrroga de l’Acord
marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos,
que va des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, amb les següents
condicions econòmiques:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)

Preus (€/kW i any)

P1

P2

P3

115,002

96,809

69,217

141,560
163,494

85,352
125,265

144,809

65,076

P1

P2

P3

Sublot 1 (3.0A)

40,728885

24,437330

16,291555

Sublot 2 (2.1A)

44,444710

Sublot 3 (2.1 DHA)

44,444710

Sublot 4 (2.0 A)

42,043426

Sublot 5 (2.0DHA)

42,043426
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Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les
parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin
directament aplicables als consumidors finals de l’energia.

T.A.

PRODUCTE

3.1A

TP-DH3C

6.1

TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3

P4

P5

P6

100,866
114,754

78,696

75,889

64,956

88,530
97,365

68,709
92,471

2n.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest
ens local a efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de
la seva execució.
3r.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007,
Barcelona).
4rt.- Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018,
Barcelona) com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de
subministrament d’electricitat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

20.- PROPOSTA APROVACIÓ DE FACTURES.
Vist el llistat de Factures per un import de 51.176,12 €.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar el llistat de factures esmentat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

21.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIÓ AL SUPORT ECONÒMIC PEL
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA
FAMÍLIA MONOPARENTAL (Exp. 2010/19) 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. 2010/19) del
Municipi de Gironella, demanant que l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la
despesa esmentada per un import de 50,92 Euros, després d’aplicar el protocol
de valoració de necessitats econòmiques per part dels Serveis Socials
Municipals.
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S’ACORDA:
Primer.- Concedir un ajut econòmic per un import de 50,92 Euros.
Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
22.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIÓ AL SUPORT ECONÒMIC PEL
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA
FAMÍLIA MONOPARENTAL (EXP. 2007/257) 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. 2007/257) del
Municipi de Gironella, demanant que l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la
despesa esmentada per un import de 25,46 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 25,46 Euros.
Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

23.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIÓ AL SUPORT ECONÒMIC PEL
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA
FAMÍLIA MONOPARENTAL ( Exp.2010/4) 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.2010/4) del
Municipi de Gironella, demanant que l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la
despesa esmentada per un import de 42,82 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 42,82 Euros.
Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
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S’APROVA PER UNANIMITAT.

24.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIÓ AL SUPORT ECONÒMIC PER UNA
ACTIVITAT EXTRAESCOLAR D’UN INFANT PER UNA FAMILIA (Exp.2011/5)
DEL MUNICIPI DE GIRONELLA.
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic pel
pagament d’una activitat extraescolar d’un infant (de març a juny de 2016) per
una família (Exp.2011/5) del Municipi de Gironella, demanant que l’Ajuntament
de Gironella, assumeixi la despesa esmentada per un import de 45 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 45 Euros.
Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

25.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

26.- TORN OBERT DE PARAULES.

No hi ha més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió a les
21:55 hores, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.

La Secretària,

Montserrat Morera Camprubí

Vist i plau,
L’Alcalde,

David Font Simon.

