Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/13

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

31 / de març / 2020

Durada

Des de les 19:00 fins a les 19:25 hores

Lloc

Sala de reunions virtual

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

SÍ

39378755H

MIQUEL SERRA PEÑA

SÍ

40990957N

SANTI FELIUS MUÑOZ

SÍ

39343075B

TERESA TERRICABRES POUS

SÍ

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

A) PART RESOLUTIVA

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

Codi Validació: 99T5DWG4TR2XA3LE96EYKNZHY | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 9

Tipus de convocatòria

Número: 2020-0020 Data: 14/04/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 14/04/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 14/04/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova per unanimitat

Expedient 499/2020. Llicència d'Ocupació de via pública per a contenidor de runa al
Carrer del Riu, 9

Atès que en data 25 de març de 2020 i registre d’entrada 2020-E-RC-532 es va sol·licitar
l'ocupació del sòl, volada i subsòl de la via pública, expedient número 499/2020.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals van emetre informe en què es comprovava el cost
real i efectiu de la taxa corresponent que ha de fer efectiva el subjecte passiu, que literalment
és com segueix:
«Títol: Informe sobre Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i Subsòl de la Via
Pública
Naturalesa de l'Informe: Definitiu
Autor: JOAN CARLES JABARDO
Data d'Elaboració: 25 DE MARÇ DE 2020
Presentada l'Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i Subsòl de la Via Pública,
per GLADYS SERRA SOLANICH en data 25 de març de 2020, s'ha de realitzar, una comprovació
administrativa de conformitat amb els criteris que estableix l'article 57 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, per determinar el cost real i efectiu per establir la base imposable per
practicar la liquidació definitiva. Per tot això s’emet el següent

Número: 2020-0020 Data: 14/04/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

PRIMER. Determinació de la quantia de la liquidació definitiva.
AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DE LA VIA
PÚBLICA.
A) Base Imposable (dies d’aprofitament)
B) Tarifa segona (materials de construcció, contenidors)
LIQUIDACIÓ (AxB o bé mínims)

2 (DOS) DIES
3 €/DIA (mínim 15 €)
UN MES (60 €)
15,00 €

TOTAL A INGRESSAR:
Taxa per Llicència d'Ocupació
TOTAL A INGRESSAR

15,00 €
15,00 €

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

SEGON. Com a resultat de la liquidació definitiva, GLADYS SERRA SOLANICH ha d'ingressar la quantitat
de 15,00 €.
IMPORT AUTOLIQUIDACIÓ
IMPORT LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
INGRÉS

15,00 €
15,00 €
15,00 €

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE»

SEGON. Notificar aquesta resolució i requerir el pagament a l'obligat tributari la quantitat
assenyalada tot expressant-ne els mitjans d'impugnació que poden exercir, l'òrgan davant del
qual s'hagin de presentar i el termini per a la seva interposició, i el lloc, termini i forma en què
s'ha de satisfer el deute tributari.

Expedient 507/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció). Conveni per al
foment de la Gestió forestal - 2020-2023
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Donada la voluntat d'aquest Ajuntament de subscriure un conveni la finalitat del qual sigui:
PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS MITJANÇANT EL FOMENT DE LA
GESTIÓ FORESTAL

A subscriure amb:
Diputació Provincial de Barcelona, municipis del Berguedà i l’Associació
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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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. 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.
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PRIMER. Aprovar la liquidació definitiva de la taxa per llicència d'ocupació del sòl, volada i
subsòl de la via pública amb el detall següent:
DADES DEL SUBJECTE PASSIU
GLADYS SERRA SOLANICH - 77742898T
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DE LA VIA
PÚBLICA
A) Base Imposable (durada de l’aprofitament)
2 (DOS) DIES
B) Tarifa
3 €/DIA (MÍNIM 15 €)
IMPORT DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA (AXB)
15,00 €
IMPORT TOTAL DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
15,00 €
IMPORT TOTAL DE L'AUTOLIQUIDACIÓ
15,00 €
INGRÉS
15,00 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA:

Berguedà verd

A la vista dels següents antecedents:
Document
Text inicial del conveni

Data/Núm.
25/03/2020

Observacions

Examinada la documentació que l'acompanya,

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist que per part de l’ORGT de la Diputació de Barcelona, es gestiona per delegació d’aquest
Ajuntament el cobrament de valors pel concepte d’I.V.T.M. exercici 2020 per import total de
principal de 371,46 €., el detall dels quals és el següent:
Número d’abonaré : 8981036-88595365 import 115,15€
Número d’abonaré: 8981036-88595366 import 68,16€
Número d’abonaré: 8981036-88595367 import 14,60€
Número d’abonaré: 8981036-88595368 import 115,15€
Número d’abonaré: 8981036-88595369 import 58,40€
Vistes les circumstàncies d’aquests valors obrant en l’expedient municipal.
En virtut dels citats antecedents i de les atribucions que tinc conferides,
S’ACORDA:
Primer.- Procedir al descàrrec comptable del concepte d’I.V.T.M. exercici 2020, per un import
total de principal 371,46 €, els valors relacionats anteriorment.
Segon.Notificar aquest acord a l’oficina de Berga, de l’ORGT de la Diputació de
Barcelona als efectes escaients.

Expedient 512/2020. Aprovació de factures relació nº 3/2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Expedient 459/2020. Baixa per descàrrec comptable IVTM exercici 2020
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PRIMER. Aprovar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS D’AVIÀ, BORREDÀ, CASSERRES,
L’ESPUNYOLA, GIRONELLA, LA QUAR, MONTCLAR, MONTMAJOR, OLVAN, PUIG-REIG,
SAGÀS, SANTA MARIA DE MERLÈS, VILADA I VIVER I SERRATEIX I L’ASSOCIACIÓ
BERGUEDÀ VERD PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS MITJANÇANT EL
FOMENT DE LA GESTIÓ FORESTAL i que figura a l’expedient
SEGON. Notificar el present acords als interessats

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que amb data 9 de gener de 2020 la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona ha adoptat un acord sobre l’aprovació de les concessions del fons de
prestació “Dinamització de l’activitat física i l’esport local” del Catàleg de la Xarxa
de Governs Locals de l’any 2020.
Atès que en l’acord primer de la part resolutiva s’aprova la quantitat de 4.200,00
euros, corresponent al Codi XGL 20/Y/279975, a favor de l’Ajuntament de
Gironella.
Atès que en l'acord cinquè de de la part resolutiva s’aproven les condicions que
regeixen l’execució, i en particular les condicions d’acceptació, del fons de
prestació aprovat en l’acord primer del dictamen.
Examinada la documentació que l'acompanya,
S’ACORDA:
PRIMER.
Acceptar
expressament
de
la
concessió
del
Fons
de
Prestació “Dinamització de l’activitat física i l’esport local” Codi XGL 20/Y/279975
per import total de 4.200,00 euros.
SEGON. Facultar a l’Alcalde - President perquè presenti la corresponent documentació
d’acceptació de l’esmentat ajut en els termes i amb les condicions establertes al Dictamen
d’aprovació de les concessions del fons de prestació “Dinamització de l’activitat física i l’esport
local” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 de la Diputació de Barcelona.

Expedient 504/2020. Acceptació de la concessió del Fons de prestació per a

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Favorable
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Expedient 503/2020. Acceptació de la concessió del Fons de Prestació per a
“Dinamització de l’activitat física i l’esport local”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la relació de factures, amb número de document i data que tot seguit es detalla:
De la número 10244 de data 17 de juliol de 2019 a la factura número 93 de data 11 de març
de 2020, per un import de 124.497,58€
S’ACORDA:
PRIMER. De conformitat amb l’article 58 del Reial Decret 500/1990,de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, en matèries de pressupostos, es reconeix l’obligació
continguda en la relació esmentada per un import total de 124.497,58€
SEGON. En aplicació de l’article 61 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, s’ordena el pagament de les
factures relacionades amb càrrec a l’aplicació pressupostària detallada en la relació del vigent
pressupost municipal.

"Finançament de l’àmbit de benestar social”
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que en l'acord sisè de de la part resolutiva s’aproven les condicions que
regeixen l’execució, i en particular les condicions d’acceptació, del fons de
prestació aprovat en l’acord primer del dictamen.
Examinada la documentació que l'acompanya,
S’ACORDA:
PRIMER. Acceptar expressament de la concessió del Fons de Prestació Codi XGL
20/Y/279251 per import total de 16.842,74 euros.
SEGON. Facultar a l’Alcalde - President perquè presenti la corresponent
documentació d’acceptació de l’esmentat ajut en els termes i amb les condicions
establertes al Dictamen d’aprovació de les concessions del fons de prestació
“Finançament de l’àmbit de benestar social” del Catàleg de la Xarxa de Governs
Locals de l’any 2020 de la Diputació de Barcelona.

Número: 2020-0020 Data: 14/04/2020

Atès que en l’acord primer de la part resolutiva s’aprova la quantitat de 16.842,74
euros, corresponent al Codi XGL 20/Y/279251, a favor de l’Ajuntament de
Gironella.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que amb data 27 de febrer de 2020 la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona ha adoptat un acord (registre núm. 113/20) sobre l’aprovació de les
concessions del fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social” del
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que amb data 27 de febrer de 2020 la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona ha adoptat un acord (núm.reg. 117/20) sobre l’aprovació de les
concessions del fons de prestació “Material inventariable i noves tecnologies
d’equipaments esportius” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any
2020.
Atès que en l’acord primer de la part resolutiva s’aprova la quantitat de 2.837,57 euros
corresponent al Codi XGL 20/Y/280384 a favor de l’Ajuntament de Gironella.
Atès que en l'acord cinquè de de la part resolutiva s’aproven les condicions que regeixen
l’acceptació del fons de prestació aprovat en l’acord primer del dictamen.

Ajuntament de Gironella
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Expedient 469/2020. Acceptació de la concessió del Fons de Prestació per a "Material
inventariable i noves tecnologies d’equipaments esportius"

Examinada la documentació que l'acompanya,
S’ACORDA:
PRIMER. Acceptar expressament de la concessió del Fons de Prestació Codi XGL
20/Y/280384 per import total de 2.837,57 euros.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que en el Pressupost Municipal per a l’exercici 2020 l’aplicació 439.48910 està dotada
per a l’atorgament de la concessió de subvencions de manera directa a:
Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya,import total de 108,50€
S’ACORDA:
PRIMER.Atorgar, amb càrrec a l’aplicació 439.48910 del pressupost de despeses de la
Corporació, la següent subvenció a:
Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya la subvenció per un import total de 108,50€.

Número: 2020-0020 Data: 14/04/2020

Expedient 486/2020. Subvencions Directes o Nominatives,Agrupació Colles de
Geganters de Catalunya.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. Facultar a l’Alcalde - President perquè presenti la corresponent
documentació d’acceptació de l’esmentat ajut en els termes i amb les condicions
establertes al Dictamen d’aprovació de les concessions del fons de prestació
“Material inventariable i noves tecnologies d’equipaments esportius” del Catàleg
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 de la Diputació de Barcelona.

Expedient 497/2020. Sol·licitud de joves universitaris en marc del programa d'ajudes
del pràcticum Odisseu
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist que al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

12/03/2020

8083

s’han publicat les bases reguladores per la que es regeixen les ajudes del pràcticum Odisseu
del Departament d’Empresa i Coneixement.
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SEGON.Notificar als interessats l’atorgament de la concessió de la subvenció.

Atès que amb l’establert a la Base 1 de la citada convocatòria podran obtenir la condició de
beneficiaris d’aquestes ajudes aquelles empresos o institucions que tinguin el lloc de treball
situat en municipis rurals.

Examinada la documentació que s’acompanya, i de conformitat amb l’establert a l’article
21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
S’ACORDA
PRIMER. Aprovar la presentació de dues ofertes, amb els requisits establerts a les Bases
Reguladores per la concessió d’ajudes al pràcticum Odisseu per incorporar un candidat
adscrit a l’àrea de serveis tècnics, i un a l’àrea de cultura.
SEGON. Facultar a l’Alcalde – President perquè presenti la corresponent oferta en els termes
i amb les condicions establertes a les Bases Reguladores per la concessió de la subvenció.

Expedient 519/2020. Operacions de Crèdit. Sol.licitud operacio de credit a llarg termini
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist que es va iniciar el procediment per concertar una operació de préstec a llarg termini:
Tipus d'operació: Finançament a llarg termini.
Finalitat: OPERACIO DE CREDIT PER A FINANÇAR INVERSIONS 2019
L'import de l'operació: 200.000,00 €
Termini de l'operació: 7 ANYS
·
Període de liquidació d'interessos i amortització: TRIMESTRAL
·
Tipus d'interès: VARIABLE
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat en
article 52.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
S’ACORDA:

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

Número: 2020-0020 Data: 14/04/2020

Atès que l’Ajuntament de Gironella vol facilitar pràctiques als joves universitaris per poder
tenir una primera experiència al món laboral.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que amb l’establert a la Base 1 de la citada convocatòria seran subvencionables les
despeses de les pràctiques acadèmiques d’estudiants universitaris que cursin un títol oficial
de grau o màster als centres del sistema universitari de Catalunya durant el curs acadèmic
2019/2020.

PRIMER. Remetre les condicions de la concertació d'aquesta operació de crèdit a llarg
termini sota el principi de prudència financera, a les entitats financeres, perquè presentin les
seves ofertes, ajustant-se a les determinacions fixades per l'informe d'Intervenció.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de Gironella
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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

