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ACTA JUNTA DE GOVERN DE 9 DE MAIG 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. 
 
URBANISME 
 
02.- LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 34/2016 PER CONSTRUCCIÓ EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 6 HABITATGES I 1 LOCAL 
COMERCIAL, EXPEDIENT NÚMERO URB/087/2016. 
 
03.- LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 35/2016 PER CANVIAR TERRA 
MENJADOR, EXPEDIENT NÚMERO URB/097/2016. 
 
04.- LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 36/2016 PER NOVA LÍNIA 
SUBTERRÀNIA PER A VARIANT DE BAIXA TENSIÓ I NOVA XARXA 
SUBTERRÀNIA PER A NOUS SUBMINISTRAMENTS, OBERTURA I 
TANCAMENT DE RASA, EXPEDIENT NÚMERO URB/091/2016. 
 
05.- LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 37/2016 PER ARREGLAR CUINA I 
BANY, EXPEDIENT NÚMERO URB/092/2016. 
 
06.- LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 38/2016 PER ARREGLAR CUINA, BANY 
I REPÀS GENERAL (GUIX, PINTURA, ...), EXPEDIENT NÚMERO 
URB/095/2016. 
 
07.- CORRECCIÓ LIQUIDACIÓ IMPOST DE CONSTRUCCIONS, OBRES I 
INSTAL.LACIONS, EXPEDIENT URB/040/2016, LLICÈNCIA D’OBRES 
24/2016. 
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CEMENTIRI 
 
08.- SOL.LICITUD CANVI DE NOM NÍNXOL Nº 196, EXPEDIENT NÚMERO 
TRI/062/2016. 
 
ARBITRIS 
 
09.- SOL.LICITUD CANVI QUOTA TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS 
DOMÈSTICS DE 2016, EXPEDIENT TRI/058/2016. 
 
AIGUA 
 
10.- RECTIFICAR EL REBUT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE DEL 4T. TRIMESTRE DE 2015, NÚMERO DE COMPTADOR 
743824, EXPEDIENT NÚMERO AIG/031/2016. 
 
11.- RECTIFICAR EL REBUT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE DEL 1R. TRIMESTRE DE 2015, NÚMERO DE COMPTADOR 
743824, EXPEDIENT NÚMERO AIG/030/2016. 
 
GOVERNACIÓ 
 
12.- SOL.LICITUD LOCAL EL BLAT EL DIA 21 DE MAIG DE 2016 A NOM 
D’AGRUPAMENT ESCOLTA SEBASTIÀ MONTRAVETA, EXPEDIENT 
NÚMERO ADM/040/2016. 
 
13.- SOL.LICITUD SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA, EL DIA 2 DE JUNY 
DE 2016, EXPEDIENT NÚMERO ADM/086/2016. 
 
14.- SOL.LICITUD PER UTILITZAR LES INSTAL.LACIONS DE LA PISCINA 
MUNICIPAL ELS DIJOUS DE 10 A 13 H. DEL DIA 27 DE JUNY FINS AL 29 
DE JULIOL DE 2016, EXPEDIENT NÚMERO ADM/087/2016. 
 
15.- SOL.LICITUD LOCAL EL BLAT (EN CAS DE PLUJA) EL DIA 22 DE MAIG 
DE 2016 A NOM DE LA FEDERACIÓ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BAIX 
BERGUEDÀ, EXPEDIENT NÚMERO ADM/089/2016. 
 
16.- SOL.LICITUD PAVELLÓ I PISTA DE VOLEIBOL DE LA PISCINA DEL 27 
DE JUNY AL 29 DE JULIOL DE 2016 A NOM DE CENTRE ALPÍ I CLUB DE 
VOLEI DE GIRONELLA, EXPEDIENT NÚMERO ADM/091/2016. 
 
17.- SOL.LICITUD LOCAL EL BLAT EL DIA 14 DE MAIG DE 2016 A NOM DE 
GEGANTERS I GRALLERS DE GIRONELLA, EXPEDIENT NÚMERO 
ADM/090/2016. 
 
18.- SOL.LICITUD LOCAL EL BLAT EL DIA 26 DE JUNY DE 2016 A NOM DE 
CORAL INFANTIL LES VEUS DE GIRONELLA, EXPEDIENT NÚMERO 
ADM/093/2016. 
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19.- SOL.LICITUD ESPAI O LOCAL PER DORMIR EL CAP DE SETMANA 
DEL 14 I 15 DE MAIG DE 2016 A NOM DE L’ESPLAI XIRUQUES DEL ROC 
DE LA MEL DE CASSERRES, EXPEDIENT NÚMERO ADM/094/2016. 
 
HISENDA 
 
20.- PROPOSTA APROVACIÓ DE FACTURES. 
 
21.- APROVACIÓ AJUTS TRANSPORT ESCOLAR, CURS 2015/2016. 
 
22.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES 
REGULADORES DELS AJUTS DE MATERIAL I LLIBRES CORRESPONENTS 
AL CURS 2016-2017. 
 
23.- BAIXA PER DESCÀRREC COMPTABLE IMPOST BÉNS IMMOBLES DE 
2016, AMB NÚMERO DE REFERÈNCIA CADASTRAL URBANA 7550001 
DG0575S-0001/YH, NÚMERO EXPEDIENT TRI/059/2016. 
 
24.- BAIXA PER DESCÀRREC COMPTABLE IMPOST BÉNS IMMOBLES DE 
2016, AMB NÚMERO DE REFERÈNCIA CADASTRAL URBANA 7243108 
DG0574S-0001/IX. 
 
25.- APROVACIÓ CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I 
FEM PRODUCCIONS, S.L. PER PORTAR A TERME UNA ACTUACIÓ PER A 
PÚBLIC JUVENIL, EL DIA 20 D’AGOST DE 2016. 
 
26.- APROVACIÓ CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I 
EL SR. ERNEST CODINA ROCA PER PORTAR A TERME UNA ACTUACIÓ 
PER A PÚBLIC JUVENIL, EL DIA 20 D’AGOST DE 2016. 
 
27.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 
 
28.- TORN OBERT DE PARAULES. 
 
 
01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 2 de maig de 2016 és 
aprovada per unanimitat. 
 
02.- LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 34/2016 PER CONSTRUCCIÓ EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 6 HABITATGES I 1 LOCAL 
COMERCIAL, EXPEDIENT NÚMERO URB/087/2016. 
 
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 34/2016, en 
el qual es sol·licita llicència per construcció edifici plurifamiliar entre mitgeres de 
6 habitatges i 1 local comercial, amb número d’expedient URB/087/2016. 
 
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal. 
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S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir llicència d’obres per construcció edifici plurifamiliar entre mitgeres 
de 6 habitatges i 1 local comercial, amb número d’expedient URB/087/2016. 
 
2n.- Aprovar: 
 
a) L’Impost de Construccions:.........................................    9.109,98 € 
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques:........................    1.150,41 € 
    TOTAL .................................   10.260,39 € 
 
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. 
 
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 NÚMERO 35/2016 PER CANVIAR TERRA 
MENJADOR, EXPEDIENT NÚMERO URB/097/2016. 
 
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 35/2016, en 
el qual es sol·licita llicència per canviar terra menjador, amb número 
d’expedient URB/097/2016. 
 
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir llicència d’obres número 35/2016, per canviar terra menjador, 
número d’expedient URB/097/2016. 
 
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. 
 
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. 
 



5 

 

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. 
 

04.- LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 36/2016 PER NOVA LÍNIA 
SUBTERRÀNIA PER A VARIANT DE BAIXA TENSIÓ I NOVA XARXA 
SUBTERRÀNIA PER A NOUS SUBMINISTRAMENTS, OBERTURA I 
TANCAMENT DE RASA, EXPEDIENT NÚMERO URB/091/2016. 
 
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 36/2016, en 
el qual es sol·licita llicència per nova línia subterrània per a variant de baixa 
tensió i nova xarxa subterrània per a nous subministraments, obertura i 
tancament de rasa, amb número d’expedient URB/091/2016. 
 
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir llicència d’obres número 36/2016, per nova línia subterrània per a 
variant de baixa tensió i nova xarxa subterrània per a nous subministraments, 
obertura i tancament de rasa, amb número d’expedient URB/091/2016. 
 
2n.- Aprovar: 
 
a) L’Impost de Construccions:.........................................   106,69 € 
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques:........................     20,00 € 
    TOTAL .................................   126,69 € 
 
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. 
 
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. 
 
05.- LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 37/2016 PER ARREGLAR CUINA I 
BANY, EXPEDIENT NÚMERO URB/092/2016. 
 
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 37/2016, en 
el qual es sol·licita llicència per arreglar cuina i bany, amb número d’expedient 
URB/092/2016. 
 
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal. 
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S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir llicència d’obres número 37/2016 per arreglar cuina i bany, amb 
número d’expedient URB/092/2016. 
 
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. 
 
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. 
 

06.- LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 38/2016 PER ARREGLAR CUINA, BANY 
I REPÀS GENERAL (GUIX, PINTURA, ...), EXPEDIENT NÚMERO 
URB/095/2016. 
 
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 38/2016, en 
el qual es sol·licita llicència per arreglar cuina, bany i repàs general (guix, 
pintura, ...), amb número d’expedient URB/095/2016. 
 
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir llicència d’obres número 38/2016, per arreglar cuina, bany i repàs 
general (guix, pintura, ...), amb número d’expedient URB/095/2016. 
 
2n.- Aprovar: 
 
a) L’Impost de Construccions:.........................................   175,80 € 
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques:........................     22,20 € 
    TOTAL .................................   198,00 € 
 
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. 
 
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. 



7 

 

 
 
 
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. 
 
07.- CORRECCIÓ LIQUIDACIÓ IMPOST DE CONSTRUCCIONS, OBRES I 
INSTAL.LACIONS, EXPEDIENT URB/040/2016, LLICÈNCIA D’OBRES 
24/2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local va concedir llicència d’obres número 
24/2016, amb número d’expedient URB/040/2016. 
 
Atès que en la liquidació de l’impost de construccions, obres i instal.lacions es 
va produir un error. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Anular la liquidació següent, expedient número URB/040/2016, llicència 
d’obres 24/2016: 
 

a) L’Impost de Construccions: .............................. 45,00 € 
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques: .............  20,00 € 

TOTAL ......................................... 65,00 €  
 
2n.- Aprovar la següent liquidació: 
 

a) L’Impost de Construccions: ............................... 45,00 € 
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques: .............. 20,00 € 
c) Bonificació 50% zona Casc Antic s/. I. Const. .        – 22,50 € 

TOTAL ......................................... 42,50 € 
 

3r.- Comunicar el present acord a l’interessat pel seu coneixement i efectes 
oportuns. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
08.- SOL.LICITUD CANVI DE NOM NÍNXOL Nº 196, EXPEDIENT NÚMERO 
TRI/062/2016. 
 
Vista la instància presentada en data 3 de maig de 2016, registre d’entrades nº 
824/2016, nº expedient TRI/062/2016, en la qual es sol.licita el canvi de nom 
del nínxol nº 196. 
 
Atesa la documentació obrant en l’expedient. 
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S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar el canvi de nom del nínxol nº 196, expedient nº TRI/062/2016, 
previ pagament de l’import de 126,60 €. 
 
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 pasar per les dependències municipals amb 
el títol de la concessió per efectuar el canvi de nom juntament amb el resguard 
d’ingrés. 
 
2n.- El termini per fer efectiu l’import del canvi de nom 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. 
 

09.- SOL.LICITUD CANVI QUOTA TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS 
DOMÈSTICS DE 2016, EXPEDIENT TRI/058/2016. 
 
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella amb 
número de registre d’entrades 792/2016, expedient TRI/058/2016, en la qual es 
sol.licita que s’apliqui la taxa de 55 € anuals, en comptes de 110 euros, per la 
gestió de residus domèstics de 2016, ja que no disposen de comptador d’aigua 
ni de llum en el domicili de referència a l’expedient corresponent. 
 
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 en el domicili sol.licitat. 
  
2n.- Comunicar el present acord a la interessada i a l’ORGT, pels seus 
coneixements i efectes. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 

10.- RECTIFICAR EL REBUT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE DEL 4T. TRIMESTRE DE 2015, NÚMERO DE COMPTADOR 
743824, EXPEDIENT NÚMERO AIG/031/2016. 
 
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb 
número de registre d’entrades 368/2016, en data 26 de febrer de 2016, amb 
número d’expedient AIG/031/2016, en la qual s’exposa que el rebut del servei 
d’abastament d’aigua potable del 4t. trimestre de 2015 té un consum molt 
elevat, ja que tenien una fuita i ara ja ha estat reparada.  
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Atesa la documentació adjunta segons la qual queda constància que s’ha 
procedit a la reparació de la fuita esmentada. 
  
Atès que aquest rebut ha sigut retornat a través de l’entitat bancària. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4t. 
trimestre de 2015, número de comptador 743824, amb un consum de 108 m3, 
desglossat de la següent forma: 
 
Subministre .................      162,00 € 
Conservació ................     4,05 € 
IVA s/.cons. 21% .........     0,85 € 
IVA 10% s/. subm. ......   16,20 € 
Cànon 1r.tram (27 m3)   12,94 € 
Cànon 2n.tram (18 m3)       19,86 € 
Cànon 3r.tram (9 m3) ..       24,83 € 
Cànon 4t.tram (54 m3)      238,38 €   
IVA 10% s/. cànon .......       29,60 € 
Total .............................     508,71 € 
 
2n.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4t. 
trimestre de 2015, amb un consum de 25 m3, quedant desglossat de la següent 
forma: 
 
Subministre ....................   19,20 € 
Conservació ...................     4,05 € 
IVA s/.cons. 21% ............     0,85 € 
IVA 10% s/. subm. ..........     1,92 € 
Cànon 1r.tram (25 m3) ..   11,98 € 
IVA 10% s/. cànon .........       1,20 € 
Total ...............................     39,20 € 
 
3r.- Comunicar a l’interessat que hi ha pendent de pagament l’import de 39,20 
€, en concepte del rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4t. 
trimestre de 2015, número de comptador 743824 i que el període per a tal de 
fe’l 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. 

 
4t.- Comunicar els presents acords a l’interessat pel seu coneixement i efectes 
oportuns. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
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11.- RECTIFICAR EL REBUT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE DEL 1R. TRIMESTRE DE 2015, NÚMERO DE COMPTADOR 
743824, EXPEDIENT NÚMERO AIG/030/2016. 
 
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb 
número de registre d’entrades 367/2016, en data 26 de febrer de 2016, amb 
número d’expedient AIG/030/2016, en la qual s’exposa que el rebut del servei 
d’abastament d’aigua potable del 1r. trimestre de 2015 té un consum molt 
elevat, ja que tenien una fuita i ara ja ha estat reparada.  
 
Atesa la documentació adjunta segons la qual queda constància que s’ha 
procedit a la reparació de la fuita esmentada. 
  
Atès que aquest rebut ha sigut retornat a través de l’entitat bancària. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 1r. 
trimestre de 2015, número de comptador 743824, amb un consum de 95 m3, 
desglossat de la següent forma: 
 
Subministre .................      138,60 € 
Conservació ................     4,05 € 
IVA s/.cons. 21% .........     0,85 € 
IVA 10% s/. subm. ......   13,86 € 
Cànon 1r.tram (27 m3)   12,94 € 
Cànon 2n.tram (18 m3)       19,86 € 
Cànon 3r.tram (9 m3) ..       24,83 € 
Cànon 4t.tram (41 m3)      180,99 €   
IVA 10% s/. cànon .......       23,86 € 
Total .............................     419,84 € 
 
2n.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 1r. 
trimestre de 2015, amb un consum de 22 m3, quedant desglossat de la següent 
forma: 
 
Subministre ....................   15,60 € 
Conservació ...................     4,05 € 
IVA s/.cons. 21% ............     0,85 € 
IVA 10% s/. subm. ..........     1,56 € 
Cànon 1r.tram (22 m3) ..   10,54 € 
IVA 10% s/. cànon .........       1,05 € 
Total ...............................     33,65 € 
 
3r.- Comunicar a l’interessat que hi ha pendent de pagament l’import de 33,65 
€, en concepte del rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 1r. 
trimestre de 2015, número de comptador 743824 i que el període per a tal de 
fe’l efectiu a les Oficines Municipals de Gironella és el següent: 
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- 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. 

 
4t.- Comunicar els presents acords a l’interessat pel seu coneixement i efectes 
oportuns. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 

12.- SOL.LICITUD LOCAL EL BLAT EL DIA 21 DE MAIG DE 2016 A NOM 
D’AGRUPAMENT ESCOLTA SEBASTIÀ MONTRAVETA, EXPEDIENT 
NÚMERO ADM/040/2016. 
 
Vista la instància presentada per l’Agrupament Escolta Sebastià Montraveta, en 
data 29 de febrer de 2016, registre d’entrades nº 374/2016, nº expedient 
ADM/040/2016, sol.licitant: 
 

Local el Blat. 
Dia: 21 de maig de 2016. 
Horari: De les 16:00 h. a les 00:00 h. 
Activitat: Sopar popular. 
Material: Cadires i taules plegables. 
 

S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar l’ús del local municipal “El Blat”, sense supervisió municipal 
directa, el dia 21 de maig de 2016, de les 16:00 a les 12:00 hores, per a la 
realització de l’activitat de sopar popular. 
 
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.- Concedir l’ús del material següent: 
 

- Cadires i taules plegables. 
 

4t.- 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. 
 
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. 
 

13.- SOL.LICITUD SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA, EL DIA 2 DE JUNY 
DE 2016, EXPEDIENT NÚMERO ADM/086/2016. 
 
Vista la instància presentada en data 3 de maig de 2016, registre d’entrades nº 
819/2016, nº expedient ADM/086/2016, sol.licitant: 
 

Sala d’actes de la Biblioteca. 
Dia: 2 De juny de 2016. 
Horari: A partir de les 19:00 hores. 
Activitat: Xerrada informativa. 
 

S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar l’ús de la Sala d’actes de la Biblioteca, sense supervisió 
municipal directa, el dia 2 de juny de 2016, a partir de les 19:00 hores, 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. 

 
3r.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar la Sala d’actes de la Biblioteca, 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. 
 
14.- SOL.LICITUD PER UTILITZAR LES INSTAL.LACIONS DE LA PISCINA 
MUNICIPAL ELS DIJOUS DE 10 A 13 H. DEL DIA 27 DE JUNY FINS AL 29 
DE JULIOL DE 2016, EXPEDIENT NÚMERO ADM/087/2016. 
 
Vista la instància presentada en data 3 de maig de 2016, registre d’entrades nº 
825/2015, nº expedient ADM/087/2016, sol.licitant: 
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Utilitzar les instal.lacions de la piscina municipal. 
Dies: Els dijous des del dia 27 de juny fins al 29 de juliol de 2016. 
Horari: De les 10:00 a les 13:00 h. 
Activitat: Casal d’estiu de l’escola Sant Marc. 

 
S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar l’ús de les instal.lacions de la piscina municipal, sense supervisió 
municipal directa, els dijous des del dia 27 de juny fins al 29 de juliol de 2016, 
de les 10:00 a les 13:00 h., per a la realització de l’activitat de casal d’estiu de 
l’escola Sant Marc. 
 
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 de la piscina municipal, 
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. 
 

15.- SOL.LICITUD LOCAL EL BLAT (EN CAS DE PLUJA) EL DIA 22 DE MAIG 
DE 2016 A NOM DE LA FEDERACIÓ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BAIX 
BERGUEDÀ, EXPEDIENT NÚMERO ADM/089/2016. 
 
Vista la instància presentada per la Federació Associació de Veïns Baix 
Berguedà, en data 4 de maig de 2016, registre d’entrades nº 728/2016, nº 
expedient ADM/089/2016, sol.licitant: 
 

Local el Blat (en cas de pluja). 
Dia: 22 De maig de 2016. 
Horari: De les 06:00 h. a les 12:00 h. 
Activitat: Donar els esmorzars. 
Material: 10 Tanques de la via pública. 
 

S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar l’ús del local del Blat (en cas de pluja), sense supervisió 
municipal directa, el dia 22 de maig de 2016, de les 06:00 h. a les 12:00 h., per 
a la realització de l’activitat de donar els esmorzars. 
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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.- Concedir l’ús del material següent: 
 

- 10 Tanques de la via pública. 
 
4t.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el local del Blat (en cas de pluja), 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. 
 
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. 
 

16.- SOL.LICITUD PAVELLÓ I PISTA DE VOLEIBOL DE LA PISCINA DEL 27 
DE JUNY AL 29 DE JULIOL DE 2016 A NOM DE CENTRE ALPÍ I CLUB DE 
VOLEI DE GIRONELLA, EXPEDIENT NÚMERO ADM/091/2016. 
 
Vista la instància presentada pel Centre Alpí i el Club de Volei de Gironella, en 
data 6 de maig de 2016, registre d’entrades nº 854/2016, nº expedient 
ADM/091/2016, sol.licitant: 
 

Pavelló i pista de voleibol (amb entrada a la piscina). 
Dies: Del 27 de juny al 29 de juliol de 2016. 
Horari: Matins. 
Activitat: Campus de bàsquet i voleibol. 
Col.laboració: L’entrada a la piscina de 12:15 h. a 12:45 h. 
 

S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar l’ús del pavelló i pista de voleibol (amb entrada a la piscina), 
sense supervisió municipal directa, del 27 de juny al 29 de juliol de 2016, pels 
matins, per a la realització de l’activitat de campus de bàsquet i voleibol. 
 
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.- Concedir la col.laboració següent: 
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- Entrada a la piscina de les 12:15 h. a les 12:45 h. 
 

4t.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el pavelló i la pista de voleibol, 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. 
 
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. 
 

17.- SOL.LICITUD LOCAL EL BLAT EL DIA 14 DE MAIG DE 2016 A NOM DE 
GEGANTERS I GRALLERS DE GIRONELLA, EXPEDIENT NÚMERO 
ADM/090/2016. 
 
Vista la instància presentada per Geganters i Grallers de Gironella, en data 5 
de maig de 2016, registre d’entrades nº 832/2016, nº expedient ADM/090/2016, 
sol.licitant: 
 

Local el Blat. 
Dia: 14 de maig de 2016. 
Horari: De les 10:00 h. a les 12:00 h. 
Activitat: Assaig de tambors i grallers. 
 

Atès que en el local del Blat el dia 14 de maig de 2016 s’hi porten a terme altres 
activitats. 

 
S’ACORDA: 
 
1r.- Denegar l’ús del local municipal “local del Blat” pel dia 14 de maig de 2016, 
per a la realització de l’activitat d’assaig de tambors i grallers. 
 
2n.- Autoritzar l’ús del local municipal alternatiu Sant Tomàs – Sala “Espai 
Música”, sense supervisió municipal directa, el dia 14 de maig de 2016, per a la 
realització de l’activitat d’assaig de tambors i grallers. 
 
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 Sant Tomàs – Sala “Espai Música”, 
només per a la realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada. 
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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 EL BLAT EL DIA 26 DE JUNY DE 2016 A NOM DE 
CORAL INFANTIL LES VEUS DE GIRONELLA, EXPEDIENT NÚMERO 
ADM/093/2016. 
 
Vista la instància presentada per la Coral Infantil les Veus de Gironella, en data 
6 de maig de 2016, registre d’entrades nº 865/2016, nº expedient 
ADM/093/2016, sol.licitant: 
 

Local el Blat. 
Dia: 26 de juny de 2016. 
Horari: De les 15:30 h. a les 21:30 h. 
Activitat: Concert de final de curs. 
Material: Cadires i taules. 
 

S’ACORDA: 
 
1r.- Autoritzar l’ús del local municipal “El Blat”, sense supervisió municipal 
directa, el dia 26 de juny de 2016, de les 15:30 a les 21:30 hores, per a la 
realització de l’activitat de concert de final de curs. 
 
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.- Concedir l’ús del material següent: 
 

- Cadires i taules. 
 

4t.- 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. 
 
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. 
 

19.- SOL.LICITUD ESPAI O LOCAL PER DORMIR EL CAP DE SETMANA 
DEL 14 I 15 DE MAIG DE 2016 A NOM DE L’ESPLAI XIRUQUES DEL ROC 
DE LA MEL DE CASSERRES, EXPEDIENT NÚMERO ADM/094/2016. 
 
Vista la instància presentada per l’Esplai Xiruques del Roc de la Mel de 
Casserres, en data 6 de maig de 2016, registre d’entrades nº 866/2016, nº 
expedient ADM/094/2016, sol.licitant: 
 

Espai o local per dormir 15-20 infants, joves i monitors. 
Dies: Cap de setmana del 14 i 15 de maig de 2016. 
Activitat: Conèixer l’entorn del poble. 

 
Atès que no es disposa de locals per pernoctar. 

 
S’ACORDA: 
 
1r.- Comunicar que caldrà posar-se en contacte amb l’Agrupament Escolta de 
Gironella per sol.licitar la disposició del CAU. 
 
2n.- Comunicar el present acord als interessats pels seus coneixements i 
efectes. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
20.- PROPOSTA APROVACIÓ DE FACTURES. 
 
Vist el llistat de Factures per un import de 47.509,38 €. 
 
S’ACORDA: 
 
.- Aprovar el llistat de factures esmentat. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT.  
 
21.- APROVACIÓ AJUTS TRANSPORT ESCOLAR, CURS 2015/2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 14 de març de 2016 va aprovar la 
convocatòria i les bases específiques per a la concessió d’ajuts individuals pel 
transport escolar no obligatori per als estudiants del municipi de Gironella. 
 
Vistes les sol.licituds presentades i atès la base quarta envers els imports dels 
ajuts. 
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S’ACORDA: 
 
1r.- Concedir als següents alumnes l’ajut que tot seguit es relaciona per al curs 
escolar 2015/2016: 
 
DNI alumna     Import 
 
39396592F     198 € 
77748873H     198 € 
39405338J     198 € 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
22.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES 
REGULADORES DELS AJUTS DE MATERIAL I LLIBRES CORRESPONENTS 
AL CURS 2016-2017. 
 
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 de 
material i llibres corresponent al curs 2016-2017. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Aprovar la convocatòria i les corresponents bases específiques reguladores 
de la concessió d’Ajuts per material i llibres corresponents al curs 2016-2017. 
 
2n.- Publicar aquestes bases al BOP, tauler d’anuncis i a la web de 
l’Ajuntament de Gironella. 
 
3r.- Fer l’oportuna retenció de crèdit a la partida 231.48000 del vigent 
pressupost municipal per un import de 8.000 €. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 

23.- BAIXA PER DESCÀRREC COMPTABLE IMPOST BÉNS IMMOBLES DE 
2016, AMB NÚMERO DE REFERÈNCIA CADASTRAL URBANA 7550001 
DG0575S-0001/YH, NÚMERO EXPEDIENT TRI/059/2016. 
 
Vist que per part de l’ORGT de la Diputació de Barcelona, es gestiona per 
delegació d’aquest Ajuntament el cobrament de valors pel concepte de l’IBI de 
l’any 2016 de l’immoble amb número de referència cadastral urbana és el 
següent: 
 
7550001 DG0575S-0001/YH. 
 
Vistes les circumstàncies d’aquest valor obrants en l’expedient municipal. 
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S’ACORDA: 
 
1r.- Procedir al descàrrec comptable del concepte de l’IBI de l’any 2016, del 
valor relacionat anteriorment. 
 
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de l’ORGT de Berga, de la 
Diputació de Barcelona, als efectes escaients. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 

24.- BAIXA PER DESCÀRREC COMPTABLE IMPOST BÉNS IMMOBLES DE 
2016, AMB NÚMERO DE REFERÈNCIA CADASTRAL URBANA 7243108 
DG0574S-0001/IX. 
 
Vist que per part de l’ORGT de la Diputació de Barcelona, es gestiona per 
delegació d’aquest Ajuntament el cobrament de valors pel concepte de l’IBI de 
l’any 2016 de l’immoble amb número de referència cadastral urbana és el 
següent: 
 
7243108 DG0574S-0001/IX. 
 
Vistes les circumstàncies d’aquest valor obrants en l’expedient municipal. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Procedir al descàrrec comptable del concepte de l’IBI de l’any 2016, del 
valor relacionat anteriorment. 
 
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’oficina de l’ORGT de Berga, de la 
Diputació de Barcelona, als efectes escaients. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 

25.- APROVACIÓ CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I 
FEM PRODUCCIONS, S.L. PER PORTAR A TERME UNA ACTUACIÓ PER A 
PÚBLIC JUVENIL, EL DIA 20 D’AGOST DE 2016. 
 
Vist el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i FEM PRODUCCIONS, S.L., 
per portar a terme una actuació per a públic juvenil el dia 20 d’agost de 2016, 
de 18:00 h. a 21:00 h., el qual puja l’import de 1.780 €, un IVA de 373,80 €, 
essent un total de 2.153,80 €. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Aprovar el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i FEM 
PRODUCCIONS, S.L., per portar a terme una actuació per a públic juvenil el 
dia 20 d’agost de 2016, de 18:00 h. a 21:00 h., el qual puja l’import de 1.780 €, 
un IVA de 373,80 €, essent un total de 2.153,80 €. 
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2n.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost 
municipal. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 

26.- APROVACIÓ CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONELLA I 
EL SR. ERNEST CODINA ROCA PER PORTAR A TERME UNA ACTUACIÓ 
PER A PÚBLIC JUVENIL, EL DIA 20 D’AGOST DE 2016. 
 
Vist el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i el Sr. Ernest Codina Roca, 
per portar a terme una actuació per a públic juvenil el dia 20 d’agost de 2016, 
de 00:00 h. a 03:00 h., el qual puja l’import de 1.350 €, un IVA de 283,50 €, 
essent un total de 1.633,50 €. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Aprovar el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i el Sr. Ernest Codina 
Roca, per portar a terme una actuació per a públic juvenil el dia 20 d’agost de 
2016, de 00:00 h. a 03:00 h., el qual puja l’import de 1.350 €, un IVA de 283,50 
€, essent un total de 1.633,50 €. 
 
2n.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost 
municipal. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 

27.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 
 
28.- TORN OBERT DE PARAULES. 
 
 
No hi ha més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió a les 
21:35 hores, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.   
 


