Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/10

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

10 / de març / 2020

Durada

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

Lloc

Sala de reunions

Presidida per

DAVID FONT SIMON

Secretari

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77746641V

ANNA FERRER COMA

SÍ

39362101Q

DAVID FONT SIMON

SÍ

39388643Q

DAVID SABORIDO GONZÁLEZ

SÍ

77732419D

JOSEP CAMPS CALVERAS

SÍ

39381475R

LLUÍS VALL CARRILLO

NO

39378755H

MIQUEL SERRA PEÑA

SÍ

40990957N

SANTI FELIUS MUÑOZ

SÍ

39343075B

TERESA TERRICABRES POUS

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. LLUÍS VALL CARRILLO:
«Motius laborals»

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0018 Data: 31/03/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 31/03/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 31/03/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova per unanimitat.

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 425/2020, en el qual es sol.licita llicència
per reparació de tanca de parcel.la a la ctra. de Vic, 67.
Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:
“PROMOTOR: JORDI BARTOLÓ CALVO
Nº EXPEDIENT: 425/2020
SITUACIÓ: CARRETERA VIC, 67
OBRA: REPARACIÓ PARET TANCA PARCEL·LA
CONTRACTISTA: CONSTRUCCIONS SOLÀ CARDONA S.A.
PRESSUPOST: 1.683,20 €
Jordi Bartoló Calvo, ha sol·licitat, en data 4 de març de 2020, llicència d’obres per la
reparació d’una paret de tancament de parcel·la
Examinada la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.
Observacions: Si la tanca es troba dins de la zona d’afectació de la zona de policia de la Ctra
C-154, caldrà que l’interessat sol·liciti autorització a la Direcció General de Carreteres de la
Generalitat de Catalunya.”
S’ACORDA:
PRIMER. Concedir llicència per reparació de tanca de parcel.la a la ctra. de Vic, 67.
expedient número 425/2020.
SEGON. Aprovar:
a) L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......... 49,31 €.
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ........................... 20,00 €.
TOTAL .............................................................................................................. 69,31 €.
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.

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

Número: 2020-0018 Data: 31/03/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 425/2020. Llicència urbanística d'obres. Reparació de tanca de parcel.la a la
ctra. de Vic, 67.

Un cop efectuat l’ingrés s’haurà de passar per les dependències municipals a recollir la
llicència d’obres juntament amb el resguard de l’ingrés.
TERCER. El termini per fer efectiu l’import de la llicència és d’un mes a partir de l’endemà de
rebre la notificació d’aquest acord. Si en aquest termini no s’ha fet efectiu el pagament el
rebut serà tramitat per via executiva.

Vista la sol·licitud presentada per
Interessat
Representant

GERARD ESPLANDIU COLL
___________

39382158V
___________

I examinada la documentació que li acompanya en relació amb l'expedient de canvi de
titularitat de la llicència d'obertura d'activitat per: BOTIGA AGROPECUÀRIA, ubicada a:
Referència Cadastral
Localització

724401DG057450001LX
CARRER ESTACIÓ, 15, BAIXOS

A la vista dels següents antecedents:
Document
Sol·licitud de l'Interessat
Provisió d’Alcaldia
Informe dels Serveis Tècnics

Data/Núm.
03/03/2020
04/03/2020
04/03/2020

Número: 2020-0018 Data: 31/03/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Observacions

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en els
articles 53.1 r) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 72.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de
les Entitats Locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny,
S’ACORDA
PRIMER. Concedir la llicència d'obertura d'activitat innòcua a GERARD ESPLANDIU COLL
per BOTIGA AGROPECUÀRIA ubicada al CARRER ESTACIÓ, 15, BAIXOS de Gironella, ja
que l'activitat que es pretén desenvolupar en el local referenciat no està subjecta a la
Normativa continguda en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental
de les Activitats ni en el Reglament General de Desenvolupament de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental i s'Adapten els seus Annexos
aprovat per Decret 136/1999, de 18 de maig.
SEGON. Aprovar:
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 408/2020. Canvi de titularitat de llicència d'obertura d'activitat al c/ Estació,
15

a)

Taxa per a activitats innòcues: ............................................ 360,50 €

TOTAL A INGRESSAR ..................................................................... 360,50 €
Aquesta quantitat s’haurà d’ingressar al compte de l’Ajuntament, en qualsevol oficina de les
entitats bancàries del municipi, o bé a les oficines municipals.
TERCER. El termini per fer efectiu l’import de la llicència és d’un mes a partir de l’endemà de
rebre la notificació d’aquest acord. Si en aquest termini no s’ha fet efectiu el pagament el
rebut serà tramitat per via executiva.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

En relació amb l'expedient relatiu a la DEVOLUCIO OBRES PAVIMENTACIO DIVERSOS
CARRERS,
Expedient
1059/2017

Procediment
Procediment de Contractació

Resolució
JGL/2017/36

Data
12/12/2017

Tipus de Contracte: Obres
Objecte del contracte: pavimentació de carrers 2ª fase
Tipus de Tramitació:
Ordinària

Procediment de contractació: procediment obert
Codi CPV: 45233223-8
Representant: PASQUINA,, SA
Garantia Definitiva: 5.506,49
Data de Formalització: 21/11/2017
Data d'Inici d'Execució: 22/01/2018

Garantia Complementària:
Núm. de Contracte:
Durada màxima: 12 MESOS

A la vista dels següents antecedents:
Document
Sol·licitud de l'Interessat
Informe de Secretaria
Informe del Director Facultatiu de l'Obra
Escrit d'Emplaçament per Donar Audiència al
Contractista

Data/Núm.
20/11/2019
13:09
24/01/2020
27/01/2020
27/01/2020

Observacions

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb els articles 111 i 243.3 i
la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
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Expedient 1767/2019. Cancel·lació i Devolució de Garantia. Pavimentacio de carrers ,
2a. fase

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUART. Notificar la present resolució a l'interessat amb els corresponents recursos.

Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 169 del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial decret
1098/2001, de 12 d'octubre,
S’ACORDA

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist que, amb data 21 de febrer de 2020, va tenir entrada en aquest Ajuntament l’Acta de
Danys a Béns Municipals dels Agents Locals, indicant la producció d'un accident de trànsit
que va causar danys en la propietat municipal.
Vist que es va emetre Informe pels Serveis Tècnics Municipals sobre l'abast d'aquests danys i
la seva valoració econòmica, que literalment és com segueix:
“Expedient núm.: 356/2020
Informe dels Serveis Tècnics Municipals
Procediment: Reclamacions contra Tercers per Danys
Tipus d'Informe: Definitiu
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
En compliment de la Provisió d'Alcaldia de data 2122 / de febrer / 2020, en relació amb
l'expedient de reclamació de danys a ___________ [nom de l'assegurador]ASSEGURANCES
REALE SEGUROS com a conseqüència de l'accident de trànsit produït
Descripció dels fets
Data dels fets
Danys o lesions físiques
produïdes
Béns o drets lesionats
Valoració

TOPADA CONTRA UNA BARANA DAVANT DE L'ESCOLA
FEDAC
20/02/2020
___________
BARANA PROTECCCIÓ VORERA MUNICIPAL
390 €

pel vehicle modelo OPEL ASTRA de matrícula 9453DXF, assegurat amb el núm. de pòlissa
3021800274682 , emeto el següent
INFORME
PRIMER. Girada visita d'inspecció al lloc en el qual es va produir l'accident es constata que
s'han produït els danys sobre béns municipals que a continuació es detallen: barana de
protección a la vorera de l’espai d’espera de l’escola FEDAC

Ajuntament de Gironella
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Expedient 356/2020. Reclamacions contra Tercers per Danys per una topada contra la
barana de protecció davant l'Escola FEDAC Gironella

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Procedir a la devolució de la garantia definitiva per l'import de 5.506,49 del total del
contracte.
SEGON. Notificar la present Resolució a l'interessat, amb indicació dels recursos pertinents

SEGON. Sobre els danys enumerats en el paràgraf anterior, segons el mòdul de taxació
s'estima que ascendeixen a:
Dany

Valoració econòmica

SUBSTIUCIÓ BARANA(4ML)-REPARACIÓ
ANCORATGES BARANA

390 € (IVA INCLÒS)

“

Data dels fets
Danys o lesions físiques
produïdes
Béns o drets lesionats
Valoració

COL.LISIO D'UN VEHICLE CONTRA LA BARANA DE
PROTECCIÓ SITUADA DAVANT L’ESCOLA FEDAC
GIRONELLA
20/02/2020
___________
BARANA DE PROTECCIÓ (DE TITULARITAT MUNICIPAL)
390 € IVA INCLÒS

Ocasionat pel vehicle modelo OPEL ASTRA de matrícula 9453 DXF, assegurat amb el núm.
de pòlissa 3021800274682
SEGON. Reclamar a l'assegurador 390 €, en concepte d'indemnització pels danys soferts, de
conformitat amb la valoració realitzada en l'Informe dels Serveis Tècnics Municipals, les
següents quantitats:
Dany
SUBSTIUCIÓ DE BARANA (4ML) I REPARACIÓ
DELS ANCORATGES DE LA BARANA

Valoració econòmica
390 € IVA INCLÒS

TERCER. Notificar a l'interessat, advertint del caràcter que el present requeriment té de
reclamació prèvia a l'exercici de les oportunes accions civils.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Expedient 402/2020. Certificació d'obres número 1. Marquesina del camp de futbol
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment
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Descripció dels fets

Número: 2020-0018 Data: 31/03/2020

PRIMER. Assenyalar que, d'acord amb l'Informe dels Serveis Tècnics Municipals, amb data
26 de febrer de 2020, es van produir danys en BARANA DE PROTECCIÓ DAVANT
L’ESCOLA FEDAC, com a conseqüència d'un accident de trànsit

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA:

Vista la certificació d’obres número 1, de l’obra “CONSTRUCCIÓ DE MARQUESINA AL
CAMP DE FUTBOL”, del contractista COURTS INTERNATIONAL S.L., que ascendeix a la
quantitat de 7.823,71 euros i 1.642,98 euros d'IVA, essent un total de 9.466,69 euros.
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, que literalment és com segueix:

2. Que l'import de la Certificació ascendeix a la quantitat de 9.466,69 € IVA inclòs.
3. Que es compleixen, si pertoca, els requisits previstos en l'article 103 de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques i en el plec de clàusules administratives particulars del
contracte.”
R
E
S
O
L
C
:
PRIMER. Aprovar la primera certificació d’obres, de l’obra “CONSTRUCCIÓ DE MARQUESINA
AL CAMP DE FUTBOL, que que ascendeix a la quantitat de 7.823,71 euros i 1.642,98 euros
d'IVA, essent un total de 9.466,69 euros.

SEGON. Autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

Expedient 446/2020. Contractacions. Contracte d'actuació Holi Dolly i Lúppiter a la
Festa Major 2020. Eutòpica S.L.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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

Número: 2020-0018 Data: 31/03/2020

1. Que l'import de les obres executades en el període a què correspon aquesta Certificació,
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CERTIFICACIÓ D'OBRA ORDINÀRIA Nº1
OBRA: CONSTRUCCIÓ MARQUESINA CAMP DE FUTBOL (EXP 1271/2019)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“Expedient núm.: 402/2020
Certificació d'Obra nº 1
Procediment: Execucions de Contractes
Interessat: COURTS INTERNATIONAL S.L.
Data d'iniciació: 3 DE MARÇ DE 2020

Vist el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i Eutòpica S.L., per participar a la Festa Major
2020, el dia 14 d’agost de 2020, el qual puja l’import de 6.705 €, un IVA de 1408’05 €, el que
fa un total de 8.113’05 euros.
S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i Eutòpica S.L., per participar a
la Festa Major 2020, el dia 14 d’agost de 2020, el qual puja l’import de 6.705 €, un IVA de
1408’05 €, el que fa un total de 8.113’05 euros.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista dels següents antecedents:
Document:
Recepció del projecte d’obres
Data:
02/03/2020
Observacions: Actuacions preparatòries de contracte
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l'establert en els
articles 21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
S’ACORDA:
PRIMER:

Aprovar inicialment el projecte d’obres:

ÀREA D’APARCAMENT I PERNOCTA PER A 14/16 AUTOCARAVANES I APARCAMENT
PÚBLIC DE 95 PLACES
Autors del projecte: SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Joan Carles Jabardo
Lluís Mas
Data:

febrer de 2020

Pressupost:

97.238,42 € + 20.420,07 € d’IVA = 117.658,49 €

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Expedient 369/2020. Aprovació inicial del projecte d'obres: Àrea d'aparcament i
pernocta d'autocaravanes i aparcament públic

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

SEGON: Sotmetre el projecte d’obres a informació pública pel període d’un mes
mitjançant anunci en el tauler d’edictes, a la seu electrònica de l’Ajuntament i en el Butlletí
Oficial de la Província.

Expedient 284/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva. Guanyadors del
concurs d'aparadors Carnestoltes 2020.

CARNESTOLTES va iniciar el procediment per la celebració del CONCURS
D’APARADORS DEL CARNESTOLTES 2020.
Vist que s' emeté informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a
seguir.
Vist que es va convocar el concurs i es van aprovar les bases reguladores del mateix.
Vist que es va celebrar la valoració de les obres presentades per part del Jurat.
Vista la proposta de premiats del Jurat qualificador.

S’ACORDA
PRIMER. Aprovar l’aparador de EVA CASALS, PERRUQUERIA EVA “BACALAO” aparador
guanyador del Tercer Premi, l’aparador de SANDRA SANCHEZ, PERRUQUERIA SANDRA
“CARIOCA”, aparador guanyador del Segon Premi, i l’aparador de ANNA MARIA MAESTRO,
CENTRE ÒPTIK “RIO”, guanyador del Primer Premi del CONCURS D’APARADORS DEL
CARNESTOLTES 2020.

SEGON. Aprovar l’atorgament del premi de 100 € (Primer Premi), del premi de 75 €
(Segon Premi) i del premi de 50€ (Tercer Premi) per fer efectiu el pagament.
TERCER. Notificar el present acord a les persona premiada en el concurs, d' acord amb
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Vist que l'Ajuntament de Gironella, amb el propòsit de fomentar la participació al

Número: 2020-0018 Data: 31/03/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

l' article 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 d' abril, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
QUART. Els premiats han de personar-se al Departament de Comptabilitat de les oficines
Municipals amb el seu DNI.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist que, amb data 7 de febrer de 2020, l'Ajuntament, amb el propòsit de fomentar la
participació en les comparses del Carnestoltes, va iniciar el procediment per a la celebració
del CONCURS DE COMPARSES - CARNESTOLTES 2020.
Vist que es van aprovar les bases reguladores del mateix.
Vist que es va celebrar la valoració de les comparses presentades per part del Jurat.
Vista la proposta de premiats del Jurat qualificador.
S’ACORDA

Número: 2020-0018 Data: 31/03/2020

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 285/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva. Premis Concurs de
Comparses Carnestoltes 2020.

CATEGORIA A LA MILLOR DISFRESA:
— Primer Premi: COMPARSA LA LLUM SERÀ SEMPRE NOSTRE, Premi:300 euros,
— Segon Premi: REUTILITZEM TROIA, Premi:150 euros,
— Tercer Premi: COTTON CANDY, Premi:100 euros,
CATEGORIA A LA MILLOR COMPARSA
— Primer Premi: COMPARSA BUTTERFLY SANT MARC, Premi: 400 euros,
— Segon Premi: COMPARSA LA METAMORFOSI, Premi: 200 euros,
— Tercer Premi: COMPARSA LA COLLA DEL MUSHU DRACO, Premi: 100 euros,
CATEGORIA FORANA
— Primer Premi: COMPARSA LA GORDA D’OLVAN Premi: 250 euros
SEGON. Notificar la present resolució als participants, d'acord amb l'article 40 i 41 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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PRIMER. Aprovar la relació de premiats en el CONCURS DE COMPARSES CARNESTOLTES 2020 que queda fixada en la següent:

TERCER. Notificar la present resolució a les persones premiades en el concurs, d'acord amb
l'article 40 i 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
QUART. Publicar en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament el resultat del CONCURS DE
COMPARSES - CARNESTOLTES 2020 celebrat en el Municipi,

Visto que en
Boletín Oficial del Estado
Boletín Oficial del Estado
Boletín Oficial del Estado

22/10/2014
16/01/2020
21/01/2020

256
18
18

se han publicado las bases reguladoras y el extracto de la convocatoria por la que
se convocan las ayudas para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento
de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español, dentro del "Programa 1,5%
Cultural" del Ministerio de Fomento. BDNS (Identif.): 491534.
Dado que de conformidad con lo establecido en la Base 1 de la citada
convocatoria podrán obtener la condición de beneficiarios de estas ayudas
aquellas personas o entidades, públicas o privadas sin ánimo de lucro, que
ostenten la titularidad de un inmueble que cumpla con los requisitos establecidos
en el artículo 3 de la orden de bases reguladoras.
Dado que de conformidad con lo establecido en la Base 2 de la citada
convocatoria
serán subvencionables
los
trabajos
de
conservación
o
enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español.
Dado que actualmente el edificio de la Torre / Castell de Gironella está en un
estado notoriamente avanzado de deterioro material.
Dado que por parte de los Servicios Técnicos Municipales se ha redactado
MEMORIA TÉCNICA - RESTAURACIÓN DE LA TORRE / CASTELL DE GIRONELLA por
importe de 52.933,40€ más 11.116,01€ correspondientes al importe del IVA,
siendo el total de 64.049,42€.
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local,
SE ACUERDA
PRIMER. Aprobar la MEMORIA TÉCNICA - RESTAURACIÓN DE LA TORRE / CASTELL

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

Número: 2020-0018 Data: 31/03/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 270/2020. Sol·licitud de subvenció per a la Restauració de la Torre / Castell
de Gironella dins del "Programa 1,5% Cultural"

DE GIRONELLA por importe de 52.933,40€ más 11.116,01€ correspondientes al
importe del IVA, siendo el total de 64.049,42€.
SEGON. Aprobar la solicitud de subvención, con los requisitos establecidos en las
Bases Reguladoras para la concesión de la ayuda para la RESTAURACIÓN DE LA
TORRE / CASTELL DE GIRONELLA, subvención por cuantía de 36.787,06€,
correspondiente al 57,44% del coste total de la actuación, incluido el importe del
IVA, a efectos de las siguientes actuaciones:

Expedient 441/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del casal de la gent gran
"La Llar" per realitzar un taller de defensa personal. Associació de Dones Atenea XXI.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per l’Associació de Dones Atenea XXI en data 9 de març de
2020, registre d’entrades nº 2020-E-RC-459, expedient número 441/2020, sol.licitant:
Casal de la gent gran “La Llar”.
Dia: 18 de març de 2020.

Número: 2020-0018 Data: 31/03/2020

TERCER. Facultar a Alcalde - Presidente para que presente correspondiente
solicitud en los términos y con las condiciones establecidas en las Bases
Reguladoras para la concesión de subvención.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- RESTAURACIÓN DE LA TORRE / CASTELL DE GIRONELLA

Horari: De les 20:00h a les 21:00h.

S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar l’ús del casal de la gent gran “La Llar”, sense supervisió municipal
directa, el dia 18 de març de 2020, de les 20:00h a les 21:00h, per a la realització de l’activitat
del taller de defensa personal.
SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de
l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat anterior.
TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el casal de la gent gran “La Llar”, només per a la
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de neteja.
CINQUÈ.- L’entrega i retorn de les claus de l’espai es realitzarà a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà de l’Ajuntament de Gironella.
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Activitat: Taller de defensa personal.

SISÈ.- En el moment de l’entrega de les claus de l’espai el sol·licitant haurà de dipositar 20 €
en concepte de fiança, que seran retornats una vegada es comprovi que l'espai no hagi patit
desperfectes i es trobi en condicions òptimes de neteja.
SETÈ.- L’usuari autoritzat accepta el contingut del Reglament regulador del règim general
d’ordenació i utilització dels edificis, locals i instal.lacions municipals; subjectant-se a les
seves prescripcions i es compromet a complir les seves normes i obligacions. Qualsevol tipus
de responsabilitat que es pugui derivar de l’exercici de les activitats, serà aplicada d’acord
amb els termes de l’esmentat Reglament.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per la Berguedana de Thrash en data 1 de gener de 2020,
registre d’entrades nº 2020-E-RC-2, expedient número 1/2020 sol.licitant:
Local del Blat.
Dies: 3, 4 i 5 d’abril de 2020.
Activitat: Festival de música.
Material: 20 valles, 12 taules i 60 cadires.
S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, els dies 3, 4 i 5
d’abril de 2020, per la realització de l’activitat del festival de música.
SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat previ pagament de la taxa de 420€ corresponents al servei
tècnic de so i llums, i 150€ corresponents al servei de neteja interior de l’espai al sol.licitant
per a la realització de l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat anterior.
TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el Local del Blat, només per a la realització de les
tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
QUART.- L’entrega i retorn de les claus de l’espai es realitzarà a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
de l’Ajuntament de Gironella.
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Expedient 1/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat per
realitzar un festival de música. La Berguedana de Thrash.
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NOVÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de
l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

VUITÈ.- En cas de fer qualsevol mena de publicitat de l’activitat que es durà a terme, ja sigui
en format físic o digital, és obligatori l’ús del logotip oficial de l’Ajuntament de Gironella.

CINQUÈ.- En el moment de l’entrega de les claus de l’espai el sol·licitant haurà de dipositar
500 € en concepte de fiança, que seran retornats una vegada es comprovi que l'espai no hagi
patit desperfectes i es trobi en condicions òptimes de neteja.
SISÈ.- Concedir l’ús del material següent:
-

20 valles, 12 taules i 60 cadires.

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

Expedient 379/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat per
realitzar la festa de la Residència. Fundació Sant Roc Gironella.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2020-0018 Data: 31/03/2020

VUITÈ.- És obligatori la incorporació del logotip oficial de l’Ajuntament de Gironella en
qualsevol tipus de cartelleria, sigui en format físic o digital.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SETÈ.- L’usuari autoritzat accepta el contingut del Reglament regulador del règim general
d’ordenació i utilització dels edificis, locals i instal.lacions municipals; subjectant-se a les
seves prescripcions i es compromet a complir les seves normes i obligacions. Qualsevol tipus
de responsabilitat que es pugui derivar de l’exercici de les activitats, serà aplicada d’acord
amb els termes de l’esmentat Reglament.

Local del Blat.
Dies: 13 i 14 de maig de 2020.
Activitat: Festa de la Residència.
S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, els dies 13 i 14
de maig de 2020, per a la realització de l’activitat de la festa de la Residència.
SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de
l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat anterior.
TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el Local del Blat, només per a la realització de les
tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
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Vista la instància presentada per la Fundació Sant Roc Gironella en data 25 de febrer de
2020, registre d’entrades nº 2020-E-RC-363, expedient número 379/2020, sol.licitant:

QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de neteja.
CINQUÈ.- L’entrega i retorn de les claus de l’espai es realitzarà a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà de l’Ajuntament de Gironella.

VUITÈ.- En cas de fer qualsevol mena de publicitat de l’activitat que es durà a terme, ja sigui
en format físic o digital, és obligatori l’ús del logotip oficial de l’Ajuntament de Gironella.
NOVÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de
l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.

Expedient 400/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del casal de la gent gran
"La Llar" per realitzar una reunió del grup municipal ERC Gironella. Albert Xoy Serra.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2020-0018 Data: 31/03/2020

SETÈ.- L’usuari autoritzat accepta el contingut del Reglament regulador del règim general
d’ordenació i utilització dels edificis, locals i instal.lacions municipals; subjectant-se a les
seves prescripcions i es compromet a complir les seves normes i obligacions. Qualsevol tipus
de responsabilitat que es pugui derivar de l’exercici de les activitats, serà aplicada d’acord
amb els termes de l’esmentat Reglament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SISÈ.- En el moment de l’entrega de les claus de l’espai el sol·licitant haurà de dipositar 20 €
en concepte de fiança, que seran retornats una vegada es comprovi que l'espai no hagi patit
desperfectes i es trobi en condicions òptimes de neteja.

Casal de la gent gran “La Llar”.
Dia: 9 de març de 2020.
Horari: De les 20:00h a les 22:00h.
Activitat: Reunió grup municipal ERC Gironella.
S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar l’ús del casal de la gent gran “La Llar”, sense supervisió municipal
directa, el dia 9 de març de 2020, de les 20:00h a les 22:00h, per a la realització de l’activitat
de la reunió del grup municipal ERC Gironella.
SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de
l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat anterior.
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Vista la instància presentada per Albert Xoy Serra en data 2 de març de 2020, registre
d’entrades nº 2020-E-RC-399, expedient número 400/2020, sol.licitant:

TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el casal de la gent gran “La Llar”, només per a la
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de neteja.
CINQUÈ.- L’entrega i retorn de les claus de l’espai es realitzarà a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà de l’Ajuntament de Gironella.

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

Expedient 442/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud de la Torre de l'Amo de
Viladomiu Nou per realitzar una activitat privada. Lluís Vall Carrillo.
Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 2, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 1
A favor

SANTI FELIUS MUÑOZ
TERESA TERRICABRES POUS

En contra

---

Abstencions

---

Absents

DAVID FONT SIMON

Vista la instància presentada per Lluís Vall Carrillo en data 6 de març de 2020, registre
d’entrades nº 2020-E-RC-455, expedient número 442/2020, sol.licitant:
Torre de l’Amo de Viladomiu Nou.
Dia: 28 de març de 2020.
Horari: De les 18:00h a les 23:59h.

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

Número: 2020-0018 Data: 31/03/2020

VUITÈ.- En cas de fer qualsevol mena de publicitat de l’activitat que es durà a terme, ja sigui
en format físic o digital, és obligatori l’ús del logotip oficial de l’Ajuntament de Gironella.
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SETÈ.- L’usuari autoritzat accepta el contingut del Reglament regulador del règim general
d’ordenació i utilització dels edificis, locals i instal.lacions municipals; subjectant-se a les
seves prescripcions i es compromet a complir les seves normes i obligacions. Qualsevol tipus
de responsabilitat que es pugui derivar de l’exercici de les activitats, serà aplicada d’acord
amb els termes de l’esmentat Reglament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SISÈ.- En el moment de l’entrega de les claus de l’espai el sol·licitant haurà de dipositar 20 €
en concepte de fiança, que seran retornats una vegada es comprovi que l'espai no hagi patit
desperfectes i es trobi en condicions òptimes de neteja.

Activitat: Activitat privada.

S’ACORDA:

TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou, només per a la
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
QUART.- L’entrega i retorn de les claus de l’espai es realitzarà a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
de l’Ajuntament de Gironella.
CINQUÈ.- En el moment de l’entrega de les claus de l’espai el sol·licitant haurà de dipositar
200€ en concepte de fiança, que seran retornats una vegada es comprovi que l'espai no hagi
patit desperfectes i es trobi en condicions òptimes de neteja.
SISÈ.- 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.
SETÈ.- És obligatori la incorporació del logotip oficial de l’Ajuntament de Gironella en
qualsevol tipus de cartelleria, sigui en format físic o digital.

Número: 2020-0018 Data: 31/03/2020

SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat previ pagament de la taxa de 400€ corresponents al lloguer
de l’espai, al sol.licitant per a la realització de l’activitat sol.licitada, durant el període establert
a l’apartat anterior.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Autoritzar l’ús de la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou, sense supervisió municipal
directa, de les 18:00h a les 23:59h, el dia 28 de març de 2020 per la realització de l’activitat
privada.

Expedient 380/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud de material per realitzar
la festa de la Residència. Fundació Sant Roc Gironella.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per la Fundació Sant Roc Gironella, en data 25 de febrer de
2020, registre d’entrades nº 2020-E-RC-364, expedient número 380/2020, sol.licitant:
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VUITÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de
l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.

Material: 30 taules i 160 cadires.
Dia: 13 i 14 de maig de 2020.
Activitat: Festa de la Residència.
S’ACORDA:
PRIMER.- Concedir l’ús del material següent:
-

30 taules i 160 cadires.

QUART.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de les
activitats vinculades a l’ús autoritzat.

Expedient 451/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud de la sala d'actes de la
Biblioteca Municipal per realitzar una reunió. Buscallà Anglerill S.L.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per Buscallà Anglerill S.L en data 10 de març de 2020, registre
d’entrades nº 2020-E-RC-472, expedient número 451/2020, sol.licitant:

Número: 2020-0018 Data: 31/03/2020

TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar les 30 taules i 160 cadires, només per a la
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de
l’activitat sol.licitada els dies 13 i 14 de maig de 2020.

Dia: 17 de març de 2020.
Horari: De les 18:00h a les 19:00h.
Activitat: Reunió.
S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar l’ús de la sala d’actes de la Biblioteca Municipal, sense supervisió
municipal directa, el dia 17 de març de 2020, de les 18:00h a les 19:00h, per a la realització
de l’activitat de la reunió.
SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de
l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat anterior.
TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar la sala d’actes de la Biblioteca Municipal, només
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Sala d’actes de la Biblioteca Municipal.

per a la realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de neteja.
CINQUÈ.- L’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.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vists els Pressupostos Municipals, en el qual es consigna en el Capítol 4 un import de 5.640€
per a l’atorgament de la concessió de subvencions de manera directa a:
Club de Fútbol Atlètic Gironella
Examinada la documentació que l’acompanya.
S’ACORDA:
PRIMER.- Atorgar les següents subvencions, amb càrrec a l’aplicació del Capítol 4 del
Pressupost de Despeses de la Corporació ,i formalitzar-les en el corresponent Conveni, en el
qual es detallen les obligacions i compromisos del concessionari per aplicar la subvenció i
justificar-la a:
Subvenció anual al Club de Fútbol Atlètic Gironella, per un import anual
de 5.640€
SEGON.- Aprovar el text del Conveni administratiu de col·laboració entre l’Ajuntament de
Gironella i l’entitat CLUB DE FÚTBOL ATLÈTIC GIRONELLA en els termes en què figura en
l’expedient i amb una vigència fins el 31 de desembre de 2021.
TERCER.- Notificar als interessats i requerir-los per a la signatura del Conveni.
QUART.- Comunicar als interessats que el termini per presentar la documentació justificativa
de la subvenció finalitza el 31/12/2020 i 31/12/2021.
La documentació justificativa serà:
a) Certificat del Secretari de l’Associació, acreditatiu de l’Acord adoptat per l’òrgan de Govern,
acceptant la subvenció.
b) Programes detallats i pressupost total desglossat de les activitats realitzades.
c) Certificat de compliment de la finalitat.
QUART.- Facultar a l’ALCALDE, com a President d’aquesta Corporació i en representació de
l’Ajuntament de Gironella, de conformitat amb l’establert en l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985,
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SETÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de
l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SISÈ.- En cas de fer qualsevol mena de publicitat de l’activitat que es durà a terme, ja sigui
en format físic o digital, és obligatori l’ús del logotip oficial de l’Ajuntament de Gironella.

de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, per subscriure el citat Conveni de
Col·laboració i quants document siguin necessaris en la seva execució.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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No hi ha assumptes
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C) PRECS I PREGUNTES

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

No hi ha assumptes

