
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/14 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 8 / d’abril / 2019 

Durada Des de les 20:30 fins a les 21:00 hores 

Lloc Sala de reunions 

Presidida per DAVID FONT SIMON 

Secretari MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39362101Q DAVID FONT SIMON SÍ

39388643Q DAVID SABORIDO GONZÁLEZ SÍ

77261296H JOSEP Mª CASTELLÀ ANTICH SÍ

39381475R LLUÍS VALL CARRILLO SÍ

39328291Q Mª ÀNGELS SALLÉS PERARNAU SÍ

77746385Z ROGER BALLÚS NÚÑEZ NO

77737581L SÍLVIA CORBERA TORRENTBÓ SÍ

39343075B TERESA TERRICABRES POUS SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. ROGER BALLÚS NÚÑEZ:
«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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A) PART RESOLUTIVA 

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

UNANIMITAT.

 

Expedient 508/2019. Llicència d'obres per construuir dipòsit de purins i paviment a la 
Finca Cal Viader.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
 
 
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número 508/2019, en el qual es sol·licita llicència per 
construir dipòsit de purins i paviment a la Finca Cal Viader.
 
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:
 
“PROMOTOR:EXPLOTACIONES GANADERAS ALTO LLOBREGAT, S.A.
EXPEDIENT: 508/2019
SITUACIÓ: FINCA CAL VIADER
PROPIETAT IMMOBLE: EXPLOT. GANADERAS ALTO LLOBREGAT, S.A.
OBRA: CONSTRUCCIÓ DIPÒSIT PURINS I PAVIMENT
ENGINYER AGRÒNOM: JOAN GARRIGA TORRES
CONTRACTISTA:
PRESSUPOST: 60.680,89€
 
EXPLOTACIONES GANADERAS ALTO LLOBREGAT, S.A. ha sol.licitat en data 26 de març de 2019 
llicència d’obres per la construcció d’un dipòsit de purins i paviment a la finca de cal Viader.
 
El projecte presentat preveu la construcció d’un dipòsit d’emmagatzematge de purins i el paviment per 
tal de poder donar compliment a la nova normativa d’aplicació, concretament a la “Decisió d’Execució 
2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017, per la qual s’estableixen les conclusions 
sobre les MTD respecte la cria intensiva d’aus de corral i porcs, publicada el 21 de febrer de 2017”, i en 
l’establiment d’un termini de 4 anys a partir de la seva publicació per tal que les explotacions ramaderes 
adoptin les eventuals mesures establertes.
 
D’acord amb l’article 49.3 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme que estableix: “En el cas de projectes que comportin l’establiment o ampliació d’activitats 
ramaderes, s’han de sotmetre a informació pública per un termini de vint dies i a l’informe del 
departament competent en matèria de ramaderia relatiu al compliment dels requisits de distàncies 
establerts per la normativa sobre ordenació ramadera. La llicència corresponent només es pot atorgar si  
aquest informe és favorable. En el cas que aquests projectes superin els llindars a què fa referència 
l’apartat 2, aquest informe i el projecte tramitat s’han d’aportar conjuntament amb la sol.licitud de 
l’informe corresponent de la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui. Tanmateix, els projectes 
relatius a activitats ramaderes preexistents que, sense incrementar la capacitat productiva de les 
instal.lacions, només comprten obres per adaptar aquestes instal.lacions a les exigències derivades de 
la legislació aplicable en matèria de ramaderia no requereixen els informes esmentats, sinó que resten 
subjectes únicament a llicència municipal”.
 
El projecte presentat no suposa una ampliació de l’activitat ramadera, ja que l’objectiu és adaptar les 
instal.lacions actuals als nous requeriments i, pertant, està subjecte únicament a llicència municipal.
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Examinada la documentació presentada (projecte tècnic visat) es constata que les obres proposades 
són correctes. Per això s’informa FAVORALBLEMENT la concessió de la llicència d’obres.
 
No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.”.
 
S’ACORDA:
 
PRIMER. Concedir llicència per construir dipòsit de purins i paviment a la Finca Cal Viader, 
expedient número 508/2019.
 
SEGON. Aprovar:
 
a) L’impost de Construccions: ........................... 1.777,95 €
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques: ..........                  224,52 €
TOTAL ............   2.002,47 €
 
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.

 

Expedient 566/2019. Llicència d'obres per estesa línia subterrània baixa tensió per 
subministrament elèctric (3 m.) al C/Cal Ton Gran, 17.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
 
 
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número 566/2019, en el qual es sol·licita llicència per 
estesa línia subterrània baixa tensió per subministrament elèctric (3 m.)  al C/Cal Ton Gran, 
17.
 
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:
 
“PROMOTOR: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U.
Nº  EXPEDIENT:  566/2019
SITUACIÓ: CARRER  CAL TON GRAN ,17
PROPIETAT : AJUNTAMENT GIRONELLA (VIAL)
OBRA: ESTESA LÍNIA  BAIXA TENSIÓ PER SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC. 
CONTRACTISTA:-------------------
PRESSUPOST: 282,01  €
 
 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., ha sol·licitat, en data 3 d’abril  de 2019,  llicència d’obres 
per la instal·lació de línia subterrània de baixa tensió, (3 mts.) al C/  Cal Ton Gran,17
Vista la documentació presentada (projecte executiu), S’INFORMA FAVORABLEMENT, la concessió de 
la llicència d’obres.
 
 
No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.
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S’ACORDA:
 
PRIMER. Concedir llicència d’obres per estesa línia subterrània baixa tensió per 
subministrament elèctric (3 m.) al C/Cal Ton Gran, 17, expedient número 566/2019.
 
SEGON. Aprovar:
 
a) L’impost de Construccions: .........................   45,00 €
b) La Taxa per Lllicències 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.
 
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’aquet acord. Si en aquest termini no s’ha fet efectiu el pagament el rebut 
serà tramitat per via executiva. 

 

Expedient 556/2019. Certificació d'obres nº 2 de l'obra "Condicionament Local del Blat - 
Equipament Escènic".

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
 
 
Vista la certificació d’obres número 2, de l’obra “CONDICIONAMENT LOCAL DEL BLAT – 
EQUIPAMENT ESCÈNIC”, del contractista ESCENOTÈCNIC INGENIERIA ESCENICA, SL, 
que ascendeix a la quantitat de 33.125,20 €, un IVA de 6.956,29 €, essent un total de 
40.081,49 €.
 
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, que literalment és com segueix:
 
“Expedient núm.: 556/2019
Certificació d'Obra  nº 2
Procediment: Execucions de Contractes
Interessat: ESCENOTÈCNIC-ENGINYERIA ESCÈNICA.
Data d'iniciació: 2 ABRIL   DE 2019
 
 
 CERTIFICACIÓ D'OBRA ORDINÀRIA Nº2
 
OBRA:  EQUIPAMENT ESCÈNIC LOCAL EL BLAT-LOT Nº2
 
1. Que l'import de les obres executades en el període a què correspon aquesta Certificació, ascendeix a 
la quantitat de  33.125,20 euros i  6.956,29 euros d'IVA.
 
2. Que l'import total de la Certificació  ascendeix a la quantitat de 40.081,49 €  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.”.
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S’ACORDA:
 
PRIMER. Aprovar la 2ª certificació d’obres, de l’obra “CONDICIONAMENT LOCAL DEL BLAT 
– EQUIPAMENT ESCÈNIC”, del contractista ESCENOTÈCNIC INGENIERIA ESCENICA, SL, 
que ascendeix a la quantitat de 33.125,20 €, un IVA de 6.956,29 €, essent un total de 
40.081,49 €.
 
SEGON. Autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

 

Expedient 552/2019. Certificació d'obres nº 1 de l'obra "Reforma enllumenat Cal 
Ramons - Lot nº 2".

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
 
 
Vista la 1ª certificació d’obres, de l’obra “REFORMA ENLLUMENAT CAL RAMONS – LOT Nº 
2”, del contractista SECE, SA, que ascendeix a la quantitat de 18.125,13 €, un IVA de 
3.806,28 €, essent un total de 21.931,41 €.
 
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, que literalment és com segueix:
 
“Expedient núm.: 552/2019
Certificació d'Obra  nº 1
Procediment: Execucions de Contractes
Interessat: SECE  S.A.
Data d'iniciació: FEBRER  DE 2019
 

 

 CERTIFICACIÓ D'OBRA ORDINÀRIA Nº1 

 

OBRA:  REFORMA ENLLUMENAT CAL RAMONS-LOT Nº2

 

1. Que l'import de les obres executades en el període a què correspon aquesta Certificació, ascendeix a  
la quantitat de  18.125,13 euros i  3.806,28 euros d'IVA.

 

2. Que l'import total de la Certificació  ascendeix a la quantitat de 21.931,41 €  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.”.

 
S’ACORDA:
 
PRIMER. Aprovar la 1ª certificació d’obres, de l’obra “REFORMA ENLLUMENAT CAL 
RAMONS – LOT Nº 2”, del contractista SECE, SA, que ascendeix a la quantitat de 18.125,13 
€, un IVA de 3.806,28 €, essent un total de 21.931,41 €.
 
SEGON. Autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

Ajuntament de Gironella

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



 

 

Expedient 536/2019. Comunicació prèvia d'inici d'activitat d'habitatge d'ús turístic al 
C/Fe, 2.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
 
Vist la comunicació prèvia d’inici d’activitats d’un habitatge d’ús turístic presentada en data en 
data 29 de març de 2019, registre d’entrades número 2019-E-RC-630.
 
Atès que s’ha presentat la documentació necessària.
 
S’ACORDA:
 
PRIMER. Donar-se per assabentats d’inici d’activitats d’un habitatge d’ús turístic.
 
SEGON. 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 noves activitats (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’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’aquet acord. Si en aquest termini no s’ha fet efectiu el pagament el rebut 
serà tramitat per via executiva.
 

 

Expedient 415/2019. Sol.licitud subvenció a l'IDAE, per la renovació de les 
instal.lacions d'enllumenat i senyalització exterior.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
 
 
 
Visto que en 
 

Boletín Oficial del Estado 29/12/2018 314
Boletín Oficial del Estado 01/06/2017 144
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se ha publicado el extracto de las Bases y Convocatoria por el que se regula la concesión  
directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso 
a una economía baja en carbono en el marco del programa FEDER plurirregional de España 
2014-2020.
 
Visto que de conformidad con lo indicado en la base 5 de la convocatoria podrán tener la 
condición de beneficiario los ayuntamientos de municipios de menos de 20.000 habitantes, de 
acuerdo  a  la  regulación  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del 
Régimen Local, y las Ciudades de Ceuta y Melilla.
 
 
Visto que de conformidad con lo establecido en la Base 6 de la citada convocatoria serán 
subvencionables las siguientes actuaciones de Eficiencia Energética en la edificación y en las 
Infraestructuras  y  Servicios  Públicos,  y  en  concreto,  Medida  6.  Renovación  de  las 
instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior.
 
 
Visto  que  por  parte  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  ha  redactado  la  Memoria 
Descriptiva según lo establecido en las Bases y la  Convocatoria. 
 
 
Visto  que  el  municipio  de  Gironella  tiene  la  necesidad  de  renovar  parcialmente  las 
instalaciones de alumbrado exterior.
 
 
Examinada la documentación que se acompaña,

 
 

SE ACUERDA
 
 
PRIMERO. Aceptar de forma expresa la participación en el procedimiento regulado el  Real 
Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones  
a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en  
carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 y 
el  Real  Decreto  1516/2018,  de 28 de diciembre,  por  el  que se modifica el  Real  Decreto  
616/2017,  de 16 de junio,  por  el  que se  regula  la  concesión  directa  de subvenciones a  
proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en  
carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020,  
ampliando su presupuesto y vigencia.
 
 
SEGUNDO. Aprobar las actuaciones que componen el proyecto singlar subvencionable.
 
 
TERCERO. Aprobar  la  dotación  presupuestaria  para  llevar  a  cabo  el  proyecto  singlar 
subvencionable  con  un  coste  elegible  total  de  570.860,56  euros  más  151.747,74  euros 
correspondientes a IVA, haciendo un total de 722.608,30 euros, de los cuales se consideran 
subvencionables 285.430,28 euros más 75.873,87 correspondientes a IVA haciendo un total 
de 361.304,15 euros. Esta aprobación estará condicionada a la obtención de cofinanciación.
 
 
CUARTO. Aprobar la Memoria Descriptiva elaborada por los Servicios Técnicos Municipales: 
Mejora energética de las instalaciones de alumbrado exterior municipal de Gironella
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QUINTO. Facultar al Alcalde – Presidente para que presente la correspondiente solicitud de 
subvención en los términos y condiciones establecidas en las Bases y Convocatoria. 
 

 

Expedient 570/2019. Reclamacions contra Tercers per Danys. Jardinera (escocell) 
arbrat malmesa a l'Av. Catalunya, 40.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
 
 
Vist que, amb data 3 / d’abril / 2019, 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.: 570/2019
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  4  /  d’abril  /  2019,  en  relació  amb l'expedient  de  
reclamació de danys a  ALLIANZ (PÒLISSA 033299501) com a conseqüència de l'accident de trànsit  
produït 
 

Descripció dels fets 
COL.LISIO D'UN VEHICLE CONTRA UN ARBRE DE L'AVDA 
CATALUNYA, 40(VEHICLE SEAT MÀLAGA –B-1925-KM 

Data dels fets 03/04/2019 

Danys o lesions físiques 
produïdes 

JARDINERA (ESCOCELL) ARBRAT MALMESA

Béns o drets lesionats JARDINERA DE LA VIA PUBLICA TRENCADA 

Valoració ____375 € IVA INCLÒS_______ 

 
pel  vehicle  modelo  SEAT  MÀLAGA  de  matrícula  B-1925-KM,  assegurat  amb  el  núm.  de  pòlissa  
033299501(COMPANYIA  ALLIANZ)  i conduit per Manuel Rocha Arrantes, 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: 
Jardinera(escocell) circular totalment malmesa i cal la seva substitució.
 
SEGON. Sobre els danys enumerats en el paràgraf anterior,  s'estima que la reparació ascendeix a la  
quantitat de 375 € IVA inclòs. Inclou treballs retirada runes, nou escocell ceràmic rodó, i treballs jardiner  
adequació terres”.
 
S’ACORDA:
 
PRIMER. Assenyalar que, d'acord amb l'Informe dels Serveis Tècnics Municipals, amb data 8 
d’abril  de 2019, es van produir  danys en JARDINERA (ESCOCELL) ARBRAT MALMESA, 
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com a conseqüència d'un accident de trànsit 
 

Descripció dels fets 
COL.LISIO D'UN VEHICLE CONTRA UN ARBRE DE L'AVDA 
CATALUNYA, 40 

Data dels fets 03/04/2019 
Danys o lesions físiques 
produïdes 

___________ 

Béns o drets lesionats JARDINERA DE LA VIA PUBLICA TRENCADA 
Valoració 375 € IVA INCLÒS
 
pel vehicle model SEAT MALAGA, de matrícula B-1925-KM, conduint Manuel Rocha Arrantes, 
assegurat per ALLIANZ, amb núm. de pòlissa 033299501. 
 
SEGON. Reclamar a l'assegurador 375 € IVA inclòs, en concepte d'indemnització pels danys 
soferts,  de  conformitat  amb  la  valoració  realitzada  en  l'Informe  dels  Serveis  Tècnics 
Municipals, les següents quantitats:
 

Dany Valoració econòmica
 JARDINERA DE LA VIA PUBLICA TRENCADA  375 € 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.

 

Expedient 578/2019. Aprovació de la liquidació per la instal.lació d'un comptador 
d'aigua a la Ctra. Bassacs, 2, 1-1.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
 
 
Vist el pressupost per la instal.lació d’un comptador d’aigua a la Ctra. Bassacs, 2, 1-1, a nom 
de Luz Maria Carnero Fernandez.
 
Examinada la documentació que acompanya a l'expedient.
 
S’ACORDA:
 
PRIMER. Aprovar la liquidació per la instal.lació del comptador d’aigua a la Ctra. Bassacs, 2, 
1-1, sent el seu tenor literal el que, a continuació, es detalla: 
 
Import comptador 106,35 €
Drets de connexió a la xarxa general 86,00 €
Drets d’entrada d’abonat 19,50 €
Altres despeses: col.locar comptador 19,50 €
TOTAL 231,35 €
IVA 21 % 48,58 €
Import fiança garantía pagament 50,00 €
Import fiança Incasol 12,02 €
TOTAL A PAGAR 341,95 €
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SEGON. El pagament en període voluntari de la present liquidació haurà de fer-se en els 
següents terminis:
 
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies un i 15 de cada mes, des de la 
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins  
a l'immediat hàbil següent.
 
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la 
data de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no fos  
hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
 
Les formes de pagament i lloc de pagament admès per l'Ajuntament són:
 
FORMES DE PAGAMENT ADMESES PER L'AJUNTAMENT:
Efectiu en dependències municipals
Transferència bancària al compte: ES95 2100 0144 7802 0001 0769 
 
QUART. Notificar la present resolució i requerir de pagament a l'obligat tributari la quantitat 
assenyalada amb expressió dels mitjans d'impugnació que poden ser exercits, òrgan davant 
el qual hagin de presentar-se i termini per a la seva interposició, i el lloc, termini i forma en 
què hagi de ser satisfeta el deute tributari.
 

 

Expedient 581/2019. Sol.licitud per posar una parada de venda de roses per Sant Jordi 
a nom dels pioners i caravel.les del Cau.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
 
 
Atès que amb motiu de la celebració de la diada de Sant Jordi, els pioners i caravel.les del 
Cau han sol.licitat permís per posar una PARADA DE VENDA DE ROSES PER SANT JORDI, 
és necessari procedir a la reserva de via pública del municipi, expedient 581/2019.
 
 
S’ACORDA:
 
PRIMER. Durant el dia 23 d’abril de 2019 es reserva la via pública de l’Av. Catalunya, 38 
(davant de la Caserna), per una PARADA DE VENDA DE ROSES PER SANT JORDI, als 
pioners i caravel.les del Cau.

 

Expedient 583/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud de l'Església Vella per 
realitzar assajos de teatre de la Coral Estel.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment
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Vista la instància presentada per la Coral Estel en data 5 d’abril de 2019, registre d’entrades 
nº 2019-E-RC-686, expedient número 583/2019, sol.licitant:
 

Església Vella.

Dies: 8,15 i 29 d’abril de 2019. De les 21:00h a les 23:00h

         12,19 i 26 d’abril de 2019. De les 21:30h a les 23:30h

         6 de maig de 2019. De les 21:00h a les 23:00h.

         3 i 10 de maig de 2019. De les 21:30h a les 23:30h.

Activitat: Assajos.

 
S’ACORDA:
 
PRIMER.- Autoritzar l’ús del Església Vella, sense supervisió municipal directa, els dies 8, 12,  
15, 19, 26 i 29 dabril de 2019 i 3, 6 i 10 de maig de 2019, per a la realització de l’activitat dels 
assajos, excepte si durant la campanya electoral és sol·licitat per algun partit polític i la Junta  
Electoral de Zona els hi concedeix el permís, quedaria sense efecte l'autorització municipal 
d'aquell dia concret.
 
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 l’Església Vella, 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.
 
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.
 
VUITÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de 
l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.
 
 
 

 

Expedient 561/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Camp d'Esports 
Municipal i material per realitzar un torneig del Club Esportiu Puig-Reig.
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Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
 
 
   
Vista la instància presentada pel Club Esportiu Puig-Reig en data 3 d’abril de 2019, registre 
d’entrades nº 2019-E-RC-661,  expedient número 561/2019 sol.licitant:
 
Camp d’Esports Municipal.
Dia: 1 de maig de 2019.
Horari: De les 09:00h a les 15:00h.
Activitat: Torneig.
Material: 6 carpes, 1 taula i 2 marcadors manuals.
 
 
S’ACORDA:
 
PRIMER.- Autoritzar l’ús del Camp d’Esports Municipal, sense supervisió municipal directa, el  
dia 1 de maig de 2019, per a la realització de l’activitat del torneig.
 
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  Camp d’Esports  Municipal,  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.
 
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.- Concedir l’ús del material següent:
 

-       2 carpes i 1 taula.
 
VUITÈ.- 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.
 
NOVÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de les 
activitats vinculades a l’ús autoritzat.
 
 

 

Expedient 553/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud de material per realitzar 
la diada de Sant Marc. Manel Ros Perez.
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Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
 
 
   Vista la instància presentada per  Manel Ros Perez, en data 2 d’abril  de 2019, registre 
d’entrades nº 2019-E-RC-649, expedient número 553/2019, sol.licitant:
 
Material: Megafonia, taronges, coca i xocolatines.
Dia: 25 d’abril de 2019.
Activitat: Diada de Sant Marc.

 
S’ACORDA:
 
PRIMER.- Concedir l’ús del material següent:
 

-       Megafonía, taronges. coca i xocolatines.
 
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 megafonía, taronges, coca i xocolatines només 
per a la realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
 
QUART.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de les 
activitats vinculades a l’ús autoritzat.
 
 
 
 
 
   

 

Expedient 557/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del hall del Pavelló 
Poliesportiu Municipal (en cas de pluja) i material per realitzar una caminada de l'AMPA 
de l'Escola Gironella.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
 
 
   
 
Vista la instància presentada per  l’AMPA de l’Escola Gironella en data 3 d’abril  de 2019, 
registre d’entrades nº 2019-E-RC-637,  expedient número 557/2019 sol.licitant:
 
Hall del Pavelló Poliesportiu Municipal (en cas de pluja).
Dia: 4 de maig de 2019.
Horari: De les 15:00h a les 20:00h.
Activitat: Caminada.
Material: 10 taules i cadires.
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S’ACORDA:
 
PRIMER.- Autoritzar l’ús del hall del Pavelló Poliesportiu Municipal (en cas de pluja), sense 
supervisió municipal directa, el dia 4 de maig de 2019, per a la realització de l’activitat de la 
caminada.
 
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 hall del Pavelló Poliesportiu Municipal (en cas de 
pluja), 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.
 
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.- Concedir l’ús del material següent:
 

-       10 taules i cadires.
 
VUITÈ.- 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.
 
NOVÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de les 
activitats vinculades a l’ús autoritzat.
 
 

 

Expedient 586/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud d'una aula a l'Espai Sant 
Tomàs per realitzar assajos de teatre del Grup de Teatre "La Paparra".

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
 
 
   
Vista la instància presentada pel Grup de Teatre “La Paparra” en data 8 d’abril  de 2019, 
registre d’entrades nº 2019-E-RC-692, expedient número 586/2019, sol.licitant:
 

Sala a l’Espai Sant Tomàs.

Dies: 12,19,20 i 21 d’abril de 2019.
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Hora: De les 18:00h a les 22:00h.

Activitat: Assajos de teatre.

 
S’ACORDA:
 
PRIMER.- Autoritzar l’ús del la Sala Polivalent 2, sense supervisió municipal directa, els dies 
12,19,20 i 21 d’abril, per a la realització de l’activitat dels assajos de teatre.
 
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 Polivalent 2, 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.
 
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.
 
VUITÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de 
l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.
 
 
 

 

Expedient 567/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Pavelló Poliesportiu 
Municipal i material per realitzar un torneig de volei del Club Volei Gironella.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
 
 
   
Vista la instància presentada per l’Associació de Volei Gironella en data 2 d’abril de 2019, 
registre d’entrades nº 2019-E-RC-654,  expedient número 567/2019 sol.licitant:
 
Pavelló Poliesportiu Municipal.
Dia: 25 de maig de 2019.
Horari: De les 08:00h a les 21:00h.
Activitat: Torneig de volei.
Material: Graelles.
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S’ACORDA:
 
PRIMER.- Autoritzar l’ús Pavelló Poliesportiu Municipal, sense supervisió municipal directa, el 
dia 25 de maig de 2019, per a la realització de l’activitat del torneig de volei.
 
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 Pavelló Poliesportiu Municipal, 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.
 
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.- Concedir l’ús del material següent:
 

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

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

No hi ha assumptes
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