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ACTA JUNTA DE GOVERN DE 2 DE MARÇ DE 2015
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
Martí Santamaria Masforroll
Sílvia Giner Joaquin
tractant-se seguidament el següent ordre del dia:

01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 23 de febrer de 2015 és
aprovada per unanimitat.

02.- LLICÈNCIA D’OBRES PER REPARACIONS FAÇANA I BALCONS,
EXPEDIENT 8/2015.
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 8/2015 en el
qual sol·licita llicència per reparacions façana i balcons.
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal.
S’ACORDA:
1r.- Concedir llicència d’obres per reparacions façana i balcons.
2n.- Aprovar:
a) L’Impost de Construccions: ........................................ 52,74 €
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques: ....................... 20,00 €
c) Bonificació Impost Construccions casc antic: ............ –26,37 €
TOTAL ................................. 46,37 €
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.
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S’APROVA PER UNANIMITAT.

03.- LLICÈNCIA D’OBRES PER REFORMA CUINA - FASE 2, EXPEDIENT
9/2015.
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 9/2015, en
el qual sol·licita llicència per reforma cuina - fase 2.
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal.
S’ACORDA:
1r.- Concedir llicència d’obres per reforma cuina - fase 2.
2n.- Aprovar:
a) L’Impost de Construccions:......................................... 3.735,75 €
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques:........................
471,75 €
c) Bonificació 50% Impost Construccions: ..................... - 1.867,88 €
TOTAL ................................. 2.339,62 €
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.

04.- LLICÈNCIA D’OBRES PER REPARAR CANALS, BAIXANTS, XEMENEIA I
TEULADA, EXPEDIENT 10/2015.
Vist l’expedient d’obres registrat amb el número Llicències d'Obres 10/2015 en
el qual sol·licita llicència per reparar canals, baixants, xemeneia i teulada.
Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal.
S’ACORDA:
1r.- Concedir llicència d’obres per reparar canals, baixants, xemeneia i teulada.
2n.- Aprovar:
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a) L’Impost de Construccions:......................................... 130,04 €
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques:........................ 20,00 €
TOTAL ................................. 150,04 €
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.- PERMÍS BASTIDA 2 M. LINEALS ENTRE ELS CARRERS SANT JOAN
BAPTISTA LA SALLE I POMPEU FABRA I PERMÍS PER COL.LOCAR UN
CONTENIDOR DE RUNES, REGISTRE D’ENTRADES 335/2015.
Vista la instància registrada amb el número de registre d’entrades 335/2015 en
la qual sol·liciten permís per poder ocupar la via pública amb una bastida de 2
m. lineals entre els carrers Sant Joan Baptista La Salle i Pompeu Fabra i
permís per col.locar un contenidor de runes, pel període d’un mes.
S’ACORDA:
1r.- Concedir permís per ocupar la via pública amb una bastida de 2m. lineals
entre els carrers Sant Joan Baptista La Salle i Pompeu Fabra i permís per
col.locar un container de runes, pel període d’un mes.
2n.- Aprovar:
a) Taxa ocup. via pública amb bastida (2 m. lineals per un mes): ...... 80,00 €
b) Taxa ocup. via pública amb container (per un mes): ...................... 60,00 €
TOTAL ...................................................... 140,00 €
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.
3r.- El termini per fer efectiu l’import de les taxes esmentades, 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.- INICI DEL PROCEDIMENT D’IMPOSICIÓ D’ORDRE D’EXECUCIÓ.
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Vist l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals de data 25
de febrer de 2015, pel qual es conclou que concorre una causa d’iniciació del
procediment d’imposició d’ordre d’execució, atès que s’ha detectat el següent:
-

Degradació important del revestiment de façanes que es desprèn i
cau a la via pública amb el conseqüent perill per als vianants.
Degradació important d’elements metàl.lics d’alguns voladissos dels
balcons que si es desprenen poden generar perill.

I de l’informe de la Secretaria numero
/2015 de conformitat amb l’article
53.1.u) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i amb l’article 21.1.s) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
S’ACORDA:
1r.- Ordenar la realització de les obres següents:
1. Reparació del revestiment de les façanes que es desprèn i cau a la via
pública amb el conseqüent perill per als vianants.
2. Reparació dels voladissos dels balcons.
L’adopció d’aquesta proposta d’ordre d’execució d’obres de conservació i de
rehabilitació es justifica en els motius següents:
-

Informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 25 de febrer de 2015.

2n.- Fixar un termini per a l’execució de les obres d’un mes a comptar de
l’endemà de rebre la notificació d’aquesta resolució.
3r.- Fixar l’adopció de les següents mesures cautelars, per part del propietari de
l’immoble:
Senyalització al perímetre de l’immoble per evitar el perill als
vianants.
4t.- Notificar aquesta proposta d’ordre d’execució a les persones interessades,
perquè en un termini de 10 dies puguin presentar les al·legacions, justificacions
i documents que estimin necessaris.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

07.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER L’ACTUACIÓ “PAVIMENTACIÓ,
REPARACIÓ AGLOMERAT I REPINTAT SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE
VARIS CARRERS DEL MUNICIPI”.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 9 de febrer de 2015 va
aprovar la memòria valorada de la “pavimentació, reparació aglomerat i repintat
senyalització horitzontal de varis carrers del municipi”.
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Vista la següent proposta econòmica presentada per Pasquina, S.A.: 44.498,12
€, més un IVA de 9.344,60 €, que fa un total de 53.842,72 €.
S’ACORDA:
1r.- Adjudicar el contracte per l’actuació “pavimentació, reparació aglomerat i
repintat senyalització horitzontal de varis carrers del municipi” a l’empresa
PASQUINA, S.A., per un import de 44.498,12 €, més un IVA de 9.344,60 €, que
fa un total de 53.842,72 €.
2n.- Notificar a l’interessat el present acord pels seus coneixements i efectes
oportuns.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

08.- SOL.LICITUD CANVI DE NOM NÍNXOL Nº 114.
Vista la instància presentada, en la qual sol.licita el canvi de nom del nínxol nº
114.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar el canvi de nom del nínxol nº 114, previ pagament de l’import de
18,70 €.
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.- RECTIFICAR ELS REBUTS DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA
POTABLE DEL 3R I 4T. TRIMESTRES DE 2014 , REGISTRE D’ENTRADES
1767/2014.
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb
número de registre d’entrades 1767/2014, en la qual exposa que no està
conforme amb la facturació del servei d’abastament d’aigua potable del que
consta a l’expedient.
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Atès que els rebuts del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. i 4t.
Trimestres de 2014 de l’Av. Catalunya, 34, 2-2, de Gironella, han sigut retornats
a través de l’entitat bancària.
Atesa la documentació obrant en l’expedient adjunt.
S’ACORDA:
1.- Donar de baixa els rebuts del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. i
4t. trimestres de 2014 del domicili que consta a l’expedient, desglossats de la
següent forma:
-

Rebut del 3r. trimestre de 2014, amb un consum de 48 m3 d’aigua:

Subministre .................
54,00 €
IVA s/.subm.10% .........
5,40 €
Conservació .................
4,05 €
IVA s/.cons.21% ...........
0,85 €
Cànon 1r.tram (27 m3) .
12,94 €
Cànon 2n.tram (18 m3)
19,86 €
Cànon 3r.tram (3 m3) ...
8,28 €
IVA s/. Cànon 10% .......
4,11 €
Total ............................... 109,49 €
-

Rebut del 4t. trimestre de 2014, amb un consum de 37 m3 d’aigua:

Subministre .................
IVA s/.subm.10% .........
Conservació .................
IVA s/.cons.21% ...........
Cànon 1r.tram (27 m3) .
Cànon 2n.tram (10 m3)
IVA s/. Cànon 10% .......
Total ...............................

34,20 €
3,42 €
4,05 €
0,85 €
12,94 €
11,04 €
2,39 €
68,89 €

2n.- Donar d’alta els rebuts del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. i 4t.
trimestres de 2014 del domicili que consta a l’expedient, quedant desglossats
de la següent forma:
-

Rebut del 3r. trimestre de 2014, amb un consum de 4 m3 d’aigua:

Subministre ...................
IVA s/.subm.10% ..........
Conservació ..................
IVA s/.cons.21% ............
Cànon 1r.tram (18 m3) .
IVA s/. Cànon 10% ........
Total ...............................
-

10,80 €
1,08 €
4,05 €
0,85 €
8,62 €
0,86 €
26,26 €

Rebut del 4t. trimestre de 2014, amb un consum de 1 m3 d’aigua:
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Subministre ...................
IVA s/.subm.10% ..........
Conservació ..................
IVA s/.cons.21% ............
Cànon 1r.tram (18 m3) .
IVA s/. Cànon 10% ........
Total ...............................

10,80 €
1,08 €
4,05 €
0,85 €
8,62 €
0,86 €
26,26 €

3r.- Comunicar al peticionari que té pendent de pagament l’import de 52,52 €,
en concepte dels rebuts del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. i 4t.
trimestres de 2014 del domicili que consta a l’expedient i que el període per a
tal de fer-los efectius 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 mes següent 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 segon mes posterior o, si
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil posterior.

4t.- Comunicar els presents acords al Sr. Esteve Puig Ballús pel seu
coneixement i efectes.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

10.- SOL.LICITUD LOCAL DEL BLAT EL DIA 18 D’ABRIL DE 2015 A NOM
D’AMPA ESCOLA GIRONELLA.
Vista la instància presentada per l’AMPA Escola Gironella en data 26 de febrer
de 2015, registre d’entrades nº 408/2015, sol.licitant:
Local del Blat.
Dia: 18 d’abril de 2015.
Activitat: Festa primavera escola Gironella.
Material: 150 Cadires i 10 taules plegables.
Atès que l’ús del local del Blat pel dia 18 d’abril ha estat concedit a una altra
associació.
S’ACORDA:
1r.- Denegar l’ús del local municipal “Local del Blat”, pel dia 18 d’abril de 2015,
per a la realització de l’activitat de festa primavera escola Gironella.
2n.- Autoritzar l’ús del local municipal alterantiu “vestíbul pavelló”, sense
supervisió municipal directa, el dia 18 d’abril de 2015, per a la realització de
l’activitat festa primavera escola Gironella.
3r.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la
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realització de l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat
anterior.
4t.- Concedir l’ús del material següent:
-

150 Cadires i 10 taules plegables.

5è.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el local del vestíbul pavelló, només per a la
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
6è.- L’usuari autoritzat accepta el contingut del Reglament regulador del règim
general d’ordenació i utilització dels edificis, locals i instal.lacions municipals;
subjectant-se a les seves prescripcions i es compromet a complir les seves
normes i obligacions. Qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui derivar de
l’exercici de les activitats, serà aplicada d’acord amb els termes de l’esmentat
Reglament.
7è.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la
finalització de les activitats vinculades a l’ús autoritzat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

11.- SOL.LICITUD LOCAL DEL BLAT EL DIES 28 I 29 DE MARÇ DE 2015 A
NOM DE CENTRE INTEGRAL DE TERÀPIES MANUALS.
Vista la instància presentada pel Centre Integra de Teràpies Manuals en data
25 de febrer de 2015, registre d’entrades nº 398/2015, sol.licitant:
Local del Blat.
Dies: 28 i 29 de març de 2015.
Activitat: Xerrades.
Material: Cadires, taula conferenciant,
conferenciant i micro-altaveus.

pissarra,

escenari

per

Atès que l’ús del local del Blat pel dia 28 de març ha estat concedit a una altra
associació.
S’ACORDA:
1r.- Denegar l’ús del local municipal “Local del Blat”, pels dies 28 i 29 de març
de 2015, per a la realització de l’activitat xerrades.
2n.- Autoritzar l’ús del local municipal alternatiu “Llar avis”, sense supervisió
municipal directa, els dies 28 i 29 de març de 2015, per a la realització de
l’activitat de xerrades.
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.
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4t.- Concedir l’ús del material següent:
-

Cadires, taula conferenciant, pissarra, escenari conferenciant i microaltaveus.

5è.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el Local Llar avis, només per a la realització
de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
6è.- L’usuari autoritzat accepta el contingut del Reglament regulador del règim
general d’ordenació i utilització dels edificis, locals i instal.lacions municipals;
subjectant-se a les seves prescripcions i es compromet a complir les seves
normes i obligacions. Qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui derivar de
l’exercici de les activitats, serà aplicada d’acord amb els termes de l’esmentat
Reglament.
7è.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la
finalització de les activitats vinculades a l’ús autoritzat.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

12.- SOL.LICITUD LOCAL DEL BLAT ELS DIES 5 I 6 DE MARÇ DE 2015 A
NOM DE CENTRE ALPÍ GIRONELLA.
Vista la instància presentada pel Centre Alpí Gironella en data 25 de febrer de
2015, registre d’entrades nº 384/2015, sol.licitant:
Local del Blat.
Dies: 5 i 6 de març de 2015.
Horari: De 19 a 23 h.
Activitat: Projeccions cicle de muntanya.
Material: Taules, cadires i calefacció.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del local municipal “Local del Blat”, sense supervisió
municipal directa, els dies 5 i 6 de març de 2015, per a la realització de
l’activitat de projeccions cicle de muntanya.
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:
-

Taules, cadires i calefacció.

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.
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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.

13.- SOL.LICITUD LOCAL ESGLÉSIA VELLA EL DIA 23 DE MAIG DE 2015 A
NOM DE CORAL ESTEL.
Vista la instància presentada per la Coral Estel de Gironella en data 23 de
febrer de 2015, registre d’entrades nº 366/2015, sol.licitant:
Església Vella.
Dia: 23 de maig de 2015.
Horari: De 18 a 24 h.
Activitat: Concert roda de corals.
Material: 125 Cadires, 5 taulons i 10 cavallets.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del local municipal “Església Vella”, sense supervisió
municipal directa, el dia 23 de maig de 2015, per a la realització de l’activitat de
concert roda de corals.
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:
-

125 Cadires, 5 taulons i 10 cavallets.

4t.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar l’Església Vella, 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.

14.- SOL.LICITUD LOCAL CASA DE CULTURA (SALA DE REUNIONS) EL
DIA 6 DE MARÇ DE 2015 A NOM D’E.R.C. DE GIRONELLA.
Vista la instància presentada per E.R.C. de Gironella en data 2 de març de
2015, registre d’entrades nº 435/2015, sol.licitant:
Casa de Cultura (sala de reunions).
Dia: 6 de març de 2015.
Horari: De 20 a 23 h.
Activitat: Reunió informativa.
Material: Cadires.
S’ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ús del local municipal “Casa de Cultura (sala de reunions)”,
sense supervisió municipal directa, el dia 6 de març de 2015, per a la
realització de l’activitat reunió 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.- Concedir l’ús del material següent:
-

Cadires.

4t.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar la Casa de Cultura (sala de reunions),
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.

15.- CANVI DE TITULARITAT DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL D’AUTOTAXI
NÚMERO 2 DE GIRONELLA.
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Vista la sol·licitud de canvi de titularitat de llicència d’«Autotaxi» núm. 2, en data
10 de desembre de 2014, número de registre d’entrades 2044/2014.
Atès que en data 11 de febrer de 2015, l’interessat ha aportat la documentació
requerida en data 14 de gener de 2015.
Examinada la documentació que l’acompanya.
S’ACORDA:
1r.- Concedir el canvi de titularitat de la llicència d’«Autotaxi» núm. 2, amb les
mateixes característiques que la llicència originària.
2n.- Notificar la present resolució al transmitent i a l’adquirent.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

16.- APROVACIÓ PRESSUPOST D’HONORARIS PROFESSIONALS I
DESPESES ASSESSORAMENT, A NOM DE MELERO & GENÉ, ADVOCATS.
Atès el pressupost adjunt corresponent a honoraris profesionals i despeses
d’assessorament, a nom de Melero & Gené, Advocats, el qual puja els
següents imports:
-

Honoraris: 9.000 €.
Despeses: 300 €.

S’ACORDA:
1r.- Aprovar el pressupost esmentat.
2n.- Autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

17.- APROVACIÓ PROPOSTES NÚMERO 005 DEL MES DE MARÇ DE 2015.
Vista la relació de propostes número 005 del mes de març, corresponent als
números del 18 al 22 per un import de 892,50 €.
S’ACORDA:
.- Aprovar la relació de propostes esmentada.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
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18.- APROVACIÓ COMPTE DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA REALITZADA
PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DURANT L’EXERCICI 2014.
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió
Tributària durant l’exercici 2014 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per
rebut i liquidacions d’ingrés directe liquidats per l’Ens: GIRONELLA.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el compte
coincideixen amb els fons transferits a l’Ens.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels
drets a cobrar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març, i que importa
les quanties següents:
-

Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre
2014:

Rebuts ..................................................................................
Liquidacions .........................................................................
-

1.492,72 €
26.774,54 €

Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de
2014:

Rebuts ..................................................................................
Liquidacions .........................................................................

339.089,93 €
95.199,55 €

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria presentada per l’ORGT durant
l’exercici 2014.
2n.- Facultar a l’Alcalde President de la Corporació tan àmpliament com en dret
sigui possible per a l’execució del present acord.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

19.- APROVACIÓ COMPTE DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE MULTES
PER INFRACCIONS DE CIRCULACIÓ REALITZADA PER L’ORGANISME DE
GESTIÓ
TRIBUTÀRIA
DE
LA
DIPUTACIÓ
DE
BARCELONA
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2014.
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions
imposades per l’Ajuntament de Gironella, que ha estat rendida per l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i corresponent a l’exercici
2014.
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Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels
drets a cobrar, com estableix l’article 209 del text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals i que importa les quanties següents:
Pendent de cobrament en data 31 de desembre, per import de 36.746,51
euros.
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.
S’ACORDA:
1r.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes per infraccions de
circulació realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, corresponent a l’exercici 2014.
2n.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en dret
sigui possible per a l’execució dels presents acords.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

20.- APROVACIÓ BAIXA VALORS IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE
NATURALESA URBANA DE L’EXERCICI 2014.
Atès que per part de la Intervenció municipal es presenten els valors que es
relacionen a continuació corresponents a l’impost sobre béns immobles de
naturalesa urbana de l’exercici 2014, el subjecte passiu del qual és
l’Ajuntament de Gironella.
Càrrec-Valor
-735512-20

Exercici
2014

Referència Cadastral
7708601DG0570N0001JG

Import
786,05 €

Examinat l’inventari de béns municipals i altres antecedents municipals en
resulta que els citats béns de propietat municipal és troben qualificats
jurídicament en una de les següents situacions :
a) Béns immobles de domini públic afectes a ús públic:
Referència cadastral
-7708601DG0570N0001JG

Objecte tributari
CO VILADOMIU NOU

Vist que dels citats immobles no s’ha tramitat la declaració de no subjecció
prevista a la normativa reguladora de els Hisendes Locals.
Vist que l’Ajuntament té delegada la gestió tributària i la recaptació de l’impost
sobre béns immobles a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona,
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S’ACORDA:
1r.- Proposar a la gerència de l’ORGT de la Diputació de Barcelona que aprovi
la baixa dels valors relacionats en el primer paràgraf d’aquesta part expositiva.
2n.- Sol·licitar expressament a la gerència de l’ORGT de la Diputació de
Barcelona, la declaració de no subjecció a l’impost sobre béns immobles de
naturalesa urbana pels propers exercicis, dels béns relacionats en cadascuna
de les situacions esmentades en el segon paràgraf de la part expositiva, en
virtut del que preveu l’article 61,5,b) del Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març.
3r.- Notificar els presents acords a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona per tal que tramiti el contingut dels acords anteriors.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
21.- BAIXA TAXA GUAL NÚMERO 244.
Atesa la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella amb
número de registre d’entrades 346/2015, de data 20 de febrer de 2015, en la
qual sol.licita la baixa de la taxa de gual número 244, i que per aquest motiu
entrega la placa de gual corresponent.
S’ACORDA:
1r.- Donar de baixa la taxa de gual número 244.
2n.- Comunicar el present acord als interessats i a l’ORGT, pels seus
coneixements i efectes.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
22.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIO AL SUPORT ECONOMIC PEL
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA
FAMILIA MONOPARENTAL (EXP. 2011/91) DEL MUNICIPI DE GIRONELLA.
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic pel
pagament del subministrament de (l’electricitat del mes de gener de 2015), del
domicili habitual d’una família monoparental (Exp. 2011/91) del Municipi de
Gironella, demanant que l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la despesa
esmentada per un import de 39,36 Euros, després d’aplicar el protocol de
valoració de necessitats econòmiques per part dels Serveis Socials Municipals.
S’ACORDA:
Primer.- Concedir un ajut econòmic per un import de 39,36 Euros.
Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
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S’APROVA PER UNANIMITAT.

23.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIO AL SUPORT ECONOMIC PEL
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA
FAMILIA NOMBROSA (EXP. 2009/26) DEL MUNICIPI DE GIRONELLA.
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic pel
pagament del subministrament de (l’electricitat del mes de gener de 2015), del
domicili habitual d’una família nombrosa (Exp. 2009/26) del Municipi de
Gironella, demanant que l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la despesa
esmentada per un import de 147,60 Euros, després d’aplicar el protocol de
valoració de necessitats econòmiques per part dels Serveis Socials Municipals.
S’ACORDA:
Primer.- Concedir un ajut econòmic per un import de 147,60 Euros.
Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

24.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIO AL SUPORT ECONOMIC PEL
PAGAMENT D’UN SUBMINISTRAMENT DEL DOMICILI HABITUAL D’UNA
FAMILIA UNIPERSONAL (EXP. 2010/61) DEL MUNICIPI DE GIRONELLA.
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic pel
pagament del subministrament de (l’electricitat del mes de gener de 2015), del
domicili habitual d’una família unipersonal (Exp. 2010/61) del Municipi de
Gironella, demanant que l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la despesa
esmentada per un import de 149,55 Euros, després d’aplicar el protocol de
valoració de necessitats econòmiques per part dels Serveis Socials Municipals.
S’ACORDA:
Primer.- Concedir un ajut econòmic per un import de 149,55 Euros.
Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

25.- INFORME DE L’EBAS EN RELACIO AL SUPORT ECONOMIC PER LA
COMPRA D’ALIMENTS FRESCOS PER UNA FAMILIA MONOPARENTAL
(EXP. 2013/422) DEL MUNICIPI DE GIRONELLA.
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Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació al suport econòmic
per la compra d’aliments frescos per una família monoparental (Exp. 2013/422)
del Municipi de Gironella, demanant que l’Ajuntament de Gironella, assumeixi la
despesa esmentada per un import de 40 Euros, després d’aplicar el protocol de
valoració de necessitats econòmiques per part dels Serveis Socials Municipals.
S’ACORDA:
Primer.- Concedir un ajut econòmic per un import de 40 Euros.
Segon.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost
municipal.
S’APROVA PER UNANIMITAT.

26.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

27.- TORN OBERT DE PARAULES.

No hi ha més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió a les
21:30 hores, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.

La Secretària,

Montserrat Morera Camprubí

Vist i plau,
L’Alcalde,

David Font Simon.

