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ACTA JUNTA DE GOVERN DE 14 DE MARÇ 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

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 7 de març de 2016 és
aprovada per unanimitat.
02.- LLICÈNCIA D’OBRES PER REPASSAR TEULADA, EXP. 17/2016.
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 17/2016, en
el qual sol·licita llicència per repassar teulada.
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal.
S’ACORDA:
1r.- Concedir llicència d’obres per repassar teulada.
2n.- Aprovar:
a) L’Impost de Construccions:.........................................
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques:........................
TOTAL .................................

61,53 €
20,00 €
81,53 €

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.
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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.- CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3 “REHABILITACIÓ INTEGRAL DE
L’EDIFICI DE L’ANTIGA ESCOLA SANT TOMÀS”.
Vista la certificació d’obres núm. 3 de l’obra “Rehabilitació integral de l’edifici de
l’antiga escola Sant Tomàs”, de l’empresa Serviobres Queralt, S.L., que
ascendeix a la quantitat de 44.298,20 €, un IVA de 9.302,62 €, el que fa un total
de 53.600,82 €.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 de l’obra “Rehabilitació integral de
l’edifici de l’antiga escola Sant Tomàs”, de l’empresa Serviobres Queralt, S.L.,
que ascendeix a la quantitat de 44.298,20 €, un IVA de 9.302,62 €, el que fa un
total de 53.600,82 €.
2n.- Autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

04.- REQUERIMENT NETEJA I MANTENIMENT DE LA FINCA SITUADA A LA
CTA. VIC, PK. 49.250, DE GIRONELLA.
Atesa l’acta número A33F-3844, presentada pels Agents Rurals de la
Generalitat de Catalunya, comunicant residus abandonats en la finca situada a
la C-154, PK. 49.250, de Gironella.
Atesa la documentació adjunta segons la qual es detecta que part d’aquests
residus es troben situats a la finca de referència cadastral 7549215DG0574N.
Atès l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la neteja i tancament de terrenys i
solars.
S’ACORDA:
1r.- Requerir a la propietat perquè en el període de 10 dies procedeixi a la
neteja i manteniment de la finca situada a la Crta. Vic, PK. 49.250, de Gironella,
amb número de referència 7549215DG0574N.
2n.- Comunicar a la interessada que en el cas de no procedir a la neteja i
manteniment esmentats, l’Ajuntament portarà a terme de manera subsidiària la
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neteja del solar (article 10 de l’Ordenança reguladora), cobrant les despeses al
propietari de la finca, per via executiva (article 11.3).
En aquest cas s’incoarà expedient sancionador d’acord amb els articles 15 a 22
de l’Ordenança vigent, amb una sanció que pot oscil·lar entre els 150 i 600
euros.
3r.- Comunicar els presents acords a la interessada pel seu coneixement i
efectes oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

05.- REQUERIMENT NETEJA I MANTENIMENT DE LA FINCA SITUADA A LA
CTA. VIC, PK. 49.250, DE GIRONELLA.
Atesa l’acta número A33F-3844, presentada pels Agents Rurals de la
Generalitat de Catalunya, comunicant residus abandonats en la finca situada a
la C-154, PK. 49.250, de Gironella.
Atesa la documentació adjunta segons la qual es detecta que part d’aquests
residus es troben situats a la finca de referència cadastral 7549201DG0574N.
Atès l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la neteja i tancament de terrenys i
solars.
S’ACORDA:
1r.- Requerir al propietari perquè en el període de 10 dies procedeixi a la neteja
i manteniment de la finca situada a la Crta. Vic, PK. 49.250, de Gironella, amb
referència cadastral 7549201DG0574N.
2n.- Comunicar a l’interessat que en el cas de no procedir a la neteja i
manteniment esmentats, l’Ajuntament portarà a terme de manera subsidiària la
neteja del solar (article 10 de l’Ordenança reguladora), cobrant les despeses al
propietari de la finca, per via executiva (article 11.3).
En aquest cas s’incoarà expedient sancionador d’acord amb els articles 15 a 22
de l’Ordenança vigent, amb una sanció que pot oscil.lar entre els 150 i 600
euros.
3r.- Comunicar els presents acords a l’interessat pel seu coneixement i efectes
oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

06.- REQUERIMENT NETEJA I MANTENIMENT DE LA FINCA SITUADA A LA
CTA. VIC, PK. 49.250, DE GIRONELLA.
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Atesa l’acta número A33F-3844, presentada pels Agents Rurals de la
Generalitat de Catalunya, comunicant residus abandonats en la finca situada a
la C-154, PK. 49.250, de Gironella.
Atesa la documentació adjunta segons la qual es detecta que part d’aquests
residus es troben situats a la finca de referència cadastral 7549205DG0574N.
Atès l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la neteja i tancament de terrenys i
solars.
S’ACORDA:
1r.- Requerir a la propietat perquè en el període de 10 dies procedeixi a la
neteja i manteniment de la finca situada a la Crta. Vic, PK. 49.250, de Gironella,
amb referència cadastral 7549205DG0574N.
2n.- Comunicar a la interessat que en el cas de no procedir a la neteja i
manteniment esmentats, l’Ajuntament portarà a terme de manera subsidiària la
neteja del solar (article 10 de l’Ordenança reguladora), cobrant les despeses al
propietari de la finca, per via executiva (article 11.3).
En aquest cas s’incoarà expedient sancionador d’acord amb els articles 15 a 22
de l’Ordenança vigent, amb una sanció que pot oscil·lar entre els 150 i 600
euros.
3r.- Comunicar els presents acords a la interessada pel seu coneixement i
efectes oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

07.- REQUERIMENT NETEJA I MANTENIMENT DE LA FINCA SITUADA A
CAL RAFALET, DE GIRONELLA.
Atesa l’acta número A33F-3850, presentada pels Agents Rurals de la
Generalitat de Catalunya, comunicant residus abandonats en la finca situada a
Cal Rafalet, de Gironella.
Atesa la documentació adjunta segons la qual es detecta que part d’aquests
residus es troben situats a la finca de referència cadastral
08091A005000660000WQ.
Atès l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la neteja i tancament de terrenys i
solars.
S’ACORDA:
1r.- Requerir als propietaris perquè en el període de 10 dies procedeixin a la
neteja i manteniment de la finca situada a Cal Rafalet, de Gironella, amb
referència cadastral 08091A005000660000WQ.
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2n.- Comunicar als interessats que en el cas de no procedir a la neteja i
manteniment esmentats, l’Ajuntament portarà a terme de manera subsidiària la
neteja del solar (article 10 de l’Ordenança reguladora), cobrant les despeses
als propietaris de la finca, per via executiva (article 11.3).
En aquest cas s’incoarà expedient sancionador d’acord amb els articles 15 a 22
de l’Ordenança vigent, amb una sanció que pot oscil·lar entre els 150 i 600
euros.
3r.- Comunicar els presents acords als interessats pels seus coneixements i
efectes oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

08.- REQUERIMENT NETEJA I MANTENIMENT DE LA FINCA SITUADA A
CAL RAFALET, DE GIRONELLA.
Atesa l’acta número A33F-3850, presentada pels Agents Rurals de la
Generalitat de Catalunya, comunicant residus abandonats en la finca situada a
Cal Rafalet, de Gironella.
Atesa la documentació adjunta segons la qual es detecta que part d’aquests
residus es troben situats a la finca de referència cadastral
08091A005000360000WL.
Atès l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la neteja i tancament de terrenys i
solars.
S’ACORDA:
1r.- Requerir a la propietat perquè en el període de 10 dies procedeixin a la
neteja i manteniment de la finca situada a Cal Rafalet, de Gironella, amb
referència cadastral 08091A005000360000WL.
2n.- Comunicar als interessats que en el cas de no procedir a la neteja i
manteniment esmentats, l’Ajuntament portarà a terme de manera subsidiària la
neteja del solar (article 10 de l’Ordenança reguladora), cobrant les despeses
als propietaris de la finca, per via executiva (article 11.3).
En aquest cas s’incoarà expedient sancionador d’acord amb els articles 15 a 22
de l’Ordenança vigent, amb una sanció que pot oscil.lar entre els 150 i 600
euros.
3r.- Comunicar els presents acords als interessats pels seus coneixements i
efectes oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
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09.- SOL.LICITUD LLICÈNCIA OBERTURA ESTABLIMENT DEDICAT A
ADMINISTRACIÓ DE LOTERIA, UBICAT A L’AV. CATALUNYA, 71, BX.,.
Vista la instància presentada en la qual exposa que trasllada l’establiment
dedicat a administració de loteria a l’Av. Catalunya, 71, bx. i per això sol·licita
nova llicència d’obertura d’establiment.
Atès que s’ha presentat la documentació necessària.
S’ACORDA:
1r.- Concedir llicència d’obertura d’establiment dedicat a administració de
loteria, ubicat a l’Av. Catalunya, 71, bx.
2n.- Aprovar:
a) Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració
municipal en les activitats i instal·lacions:
-

Procediment de comunicació prèvia de les activitats i instal·lacions
innòcues: .............................................
360,50 €
Bonificació nous establiments (50%) ..
- 180,25 €

TOTAL A INGRESSAR ........................

180,25 €

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’obertura d’establiment 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.

10.- SOL.LICITUD BONIFICACIÓ TAXA GESTIÓ RESIDUS PER L’ANY 2016.
Atès que s’ ha presentat la targeta d’assistència de 2 vegades a la deixalleria
mòbil durant l’any 2015 i vista la taxa per gestió de residus domèstics.
Atès que les Ordenances Fiscals de Gironella contemplen bonificacions de la
taxa per gestió de residus per fer ús de la deixalleria mòbil entre 3 i 12 vegades
a l’any.
S’ACORDA:
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1r.- Denegar la bonificació de la taxa per gestió de residus del sol·licitant.
2n.- Comunicar el present acord a l’interessat pel seu coneixement i efectes
oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

11.- SOL.LICITUD BONIFICACIÓ TAXA GESTIÓ RESIDUS PER L’ANY 2016.
Atès que s’ ha presentat la targeta d’assistència de 2 vegades a la deixalleria
mòbil durant l’any 2015 i vista la taxa per gestió de residus domèstics.
Atès que les Ordenances Fiscals de Gironella contemplen bonificacions de la
taxa per gestió de residus per fer ús de la deixalleria mòbil entre 3 i 12 vegades
a l’any.
S’ACORDA:
1r.- Denegar la bonificació de la taxa per gestió de residus del sol·licitant.
2n.- Comunicar el present acord a l’interessat pel seu coneixement i efectes
oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

12.- SOL.LICITUD SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA DE GIRONELLA, EL
DIA 9 D’ABRIL DE 2016, A NOM DE L’ASSOCIACIÓ EL DESPERTAR
INTERIOR.
Vista la instància presentada per l’Associació el Despertar Interior, en data 4 de
març de 2016, registre d’entrades nº 413/2016, sol·licitant:
Sala d’Actes de la Biblioteca de Gironella.
Dia: 9 d’abril de 2016.
Horari: De les 11:00 h. a les 13:30 h.
Activitat: Xerrada informativa.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús de la Sala d’Actes de la Biblioteca de Gironella, sense
supervisió municipal directa, el dia 9 d’abril de 2016, de les 11:00 h. a les 13:30
h., per a la realització de l’activitat de Xerrada informativa.
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 la Sala d’Actes de la Biblioteca de Gironella,
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.

13.- SOL.LICITUD PERMÍS PER POSAR UNA PARADA DE VENDA DE
ROSES A L’AV. CATALUNYA, PER LA DIADA DE SANT JORDI, A NOM
D’ARADA.
Vista la instància presentada per ARADA, en data 9 de març de 2016, registre
d’entrades 460/2016, sol·licitant:
Permís per posar una parada a l’Av. Catalunya.
Dia: Diada de Sant Jordi.
Activitat: Venda de roses.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús de l’Av. Catalunya, sense supervisió municipal directa, per la
diada de Sant Jordi, per a la realització de l’activitat de venda de roses.
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’Av. Catalunya, 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.
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S’APROVA PER UNANIMITAT.

14.- PROPOSTA APROVACIÓ DE FACTURES.
Vist el llistat de Factures per un import de 20.906,49 €.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar el llistat de factures esmentat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

15.- APROVACIÓ PROPOSTES NÚMERO 5 DEL MES DE MARÇ DE 2016.
Vista la relació de propostes número 5 del mes de març, corresponent als
números 16 i 17 per un import de 33,95 €.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar la relació de propostes esmentada.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

16.- APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS
INDIVIDUALS PEL TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI PER ALS
ESTUDIANTS DEL MUNICIPI DE GIRONELLA, CURS 2015-2016.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 5 de juny de 2012 va
aprovar l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Gironella.
Atès que es vol promoure un programa de subvencions destinades a ajuts
individuals pel Transport Escolar no obligatori per als estudiants del municipi de
Gironella.
Vist el que estableix l’article 8 de l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament de Gironella.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar la convocatòria i les corresponents bases específiques reguladores
de la concessió d’Ajuts individuals pel Transport Escolar no obligatori per als
estudiants del municipi de Gironella, curs 2015-2016.
2n.- Publicar aquestes bases al BOP, tauler d’anuncis electrònic de
l’Ajuntament i a la web de l’Ajuntament de Gironella.
3r.- Fer l’oportuna retenció de crèdit a la partida 231.48000 del vigent
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pressupost municipal per un import de 2.500 €.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

17.- ACCEPTACIÓ AJUT DIPUTACIÓ DE BARCELONA PROGRAMA “XARXA
DE GOVERNS LOCALS 2016-2019”.
Atès que per part de la Diputació de Barcelona dins del Programa “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” s’ha concedit un ajut per un import de 47.417,93 €,
per l’actuació “Foment de l’ocupació i suport a la integració social”.
S’ACORDA:
1r.- Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona dins del Programa “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, per l’actuació “Foment de l’ocupació i suport a la
integració social”, d’un import de 47.417,93 €.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

18.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIÓ AL SUPORT ECONÒMIC PEL
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA
FAMÍLIA (Exp. 2013/231) 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. 2013/231) del Municipi de Gironella, demanant que l’Ajuntament
de Gironella, assumeixi la despesa esmentada per un import de 26,30 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 26,30 Euros.
Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
S’APROVA PER UNANIMITAT.
19.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

20.- TORN OBERT DE PARAULES.

No hi ha més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió a les
21:25 hores, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.
Vist i plau,
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La Secretària,

Montserrat Morera Camprubí

L’Alcalde,

David Font Simon.

