Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/26

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

7 / de juliol / 2020

Durada

Des de les 20:30 fins a les 20:55 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

NO

39362101Q

DAVID FONT SIMON

SÍ

39388643Q

David Saborido Gonzalez

SÍ

77732419D

JOSEP CAMPS CALVERAS

SÍ

39381475R

LLUÍS VALL CARRILLO

SÍ

39356952L

LOURDES ROSET GAMISANS

SÍ

39378755H

MIQUEL SERRA PEÑA

SÍ

40990957N

SANTI FELIUS MUÑOZ

SÍ

39343075B

TERESA TERRICABRES POUS

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. ANNA FERRER COMA:
«Vacances»

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: 2020-0033 Data: 15/07/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 15/07/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 15/07/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 767/2020, en el qual es sol.licita llicència
per repassar teulada sense afectació estructural al carrer de la Costa 7 de Gironella.

Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:

” PROMOTOR: MERCEDES CARDONA PUIG

Número: 2020-0033 Data: 15/07/2020

Expedient 767/2020. Llicència d'obres. Repassar teulada sense afectació estructural al
carrer de la Costa, 7 de Gironella

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S'aprova per unanimitat

Nº EXPEDIENT: 767/2020

PROPIETAT IMMOBLE:
OBRA: REPARAR TEULADA –NETEJA CANAL–NO AFECTACIÓ ESTRUCTURAL
CONTRACTISTA: GERMANS CLOTET
PRESSUPOST: 1.200,00 €

Mercedes Cardona Puig, ha sol·licitat, en data 1 de juliol de 2020, llicència d’obres per la
reparació de la teulada de l’edifici situat al C/ La Costa 7, sense cap afectació estructural.
Examinada la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.
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SITUACIÓ: CARRER LA COSTA, 7

Observacions: en cas que en el decurs de les obres, aquestes afectin elements estructurals
caldrà la presentació d’assumeix de direcció d’obres signat per tècnic competent
El Servei Tècnic”

S’ACORDA:

L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......... 45,00 €.

b)

La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ........................... 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’aquest acord. Si en aquest termini no s’ha fet efectiu el pagament el
rebut serà tramitat per via executiva.

Expedient 758/2020. Llicència d'obres. Repassar teulada sense afectació estructural al
carrer Pont de les Eres, 9 de Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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SEGON. Aprovar:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Concedir llicència per repassar teulada sense afectació estructural al carrer de la
Costa 7, expedient número 767/2020.

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 758/2020, en el qual es sol.licita llicència per
repassar teulada sense afectació estructural al carrer Pont de les Eres, 9 de Gironella.
Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:

” PROMOTOR: JOSEFINA TATXER
Nº EXPEDIENT: 758/2020

CONTRACTISTA: -----------------PRESSUPOST: 6.000,00 €
Josefina Tatxer, ha sol·licitat, en data 29 de juny de 2020, llicència d’obres per la rehabilitació
de la teulada de l’edifici situat al C/ Pont de les Eres, 9, sense cap afectació estructural.
Examinada la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.
Observacions: en cas que en el decurs de les obres, aquestes afectin elements estructurals
caldrà la presentació d’assumeix de direcció d’obres signat per tècnic competent
El Servei Tècnic”

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per repassar teulada sense afectació estructural al carrer Pont de
les Eres 9, expedient número 758/2020.

SEGON. Aprovar:

a)

L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......... 175,80 €.

b)

La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ........................... 22,20 €.

TOTAL

.............................................................................................................. 198,00 €.
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PROPIETAT IMMOBLE: JOSEFINA TATXER

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SITUACIÓ: CARRER PONT DE LES ERES, 9

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.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 742/2020, en el qual es sol.licita llicència
per ampliació d’obertura porta de garatge al carrer Padró, 23 de Gironella.

Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:

” PROMOTOR: ORIOL LÓPEZ BLANCH
EXPEDIENT: 742/2020
SITUACIÓ: CARRER PADRÓ ,23
PROPIETAT IMMOBLE: ORIOL LÓPEZ BLANCH
OBRA: AMPLIACIÓ OBERTURA PORTA GARATGE
ARQUITECTE: EDUARD BRASCÓ DIAZ
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

CONTRACTISTA: -----------------PRESSUPOST: 2.125,00 €

Oriol López Blanch, ha sol·licitat, en data 22 de juny de 2020, llicència d’obres per l’ampliació
de l’obertura de porta de garatge al C/ Padró, 23.

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per ampliació d’obertura porta de garatge al carrer Padró, 23,
expedient número 742/2020.

SEGON. Aprovar:

a)

L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......... 62,26 €.

b)

La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ........................... 20,00 €.
.............................................................................................................. 82,26 €.

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’aquest acord. Si en aquest termini no s’ha fet efectiu el pagament el
rebut serà tramitat per via executiva.
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TOTAL

Número: 2020-0033 Data: 15/07/2020

No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Examinada la documentació presentada (projecte tècnic), s’informa FAVORABLEMENT la
concessió de la llicència d’obres.

Expedient 761/2020. Llicència de divisió horitzontal de l'immoble situat al carrer de
Girona, 11 de Gironella.

Interessat: RAMON COROMINAS NOGUERA
Sol·licitud de llicència urbanística per a la constitució o modificació d'un règim de
propietat horitzontal i per a la formalització d'altres operacions jurídiques de la finca
situada en:
Localització: CARRER GIRONA 11

ref cadastral: 7531127DG0573S0001PT

Vist que, de conformitat amb el que es disposa en la Provisió de data 30 / de juny / 2020,
va ser emès informe de Secretaria referent al procediment a seguir i a la Legislació
aplicable en el procediment de concessió de llicència urbanística per a la constitució o
modificació d'un règim de propietat horitzontal i per a la formalització d'altres operacions
jurídiques, que literalment és com segueix:

“D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 30 / de juny / 2020 i en
compliment d'allò que s'ha fixat en l'article 3.3 a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de
caràcter nacional emeto el següent,
INFORME
PRIMER. Estan subjectes a llicència urbanística prèvia, la constitució o la modificació d'un
règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
Conforme a l'article 30 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per
Decret 64/2014, de 13 de maig, estan subjectes a llicència urbanística prèvia la constitució o
la modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, sobre un edifici o un
conjunt immobiliari i qualsevols altra operació o negoci jurídic que, directament o
indirectament, comporti un increment del nombre d'habitatges, establiments o altres elements
Ajuntament de Gironella
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Vist que, amb data 29/06/2020 a les 17:47, es va presentar amb registre d’entrada 2020-ERC-1121 per

Número: 2020-0033 Data: 15/07/2020

Tipus de
votació:
Unanimitat/As
sentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència
urbanística anterior. A aquests efectes, les places d'aparcament i els trasters solament s'han
de tenir en compte si el planejament urbanístic o les ordenances municipals d'edificació
regulen el seu nombre o la dimensió.
[El règim jurídic de la propietat horitzontal es regula en l'article 553 de la Llei 5/2006, de 10
de maig, del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als Drets Reals].

— L'article 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.
— Els articles 71 a 85 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
— L'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.
— La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions de
Catalunya.

TERCER. La competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques
s'ajusten al que estableix la legislació de règim local. El sentit positiu del silenci administratiu
en aquesta matèria s'entén sense perjudici del que disposa l'article 5.2 del Text refós de la
Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i en el marc
del que estableix la legislació aplicable sobre procediment administratiu comú.

QUART. L'òrgan competent per atorgar llicències serà l'Alcalde, segons el previst en l'article
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 l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del
Règim Local.

CINQUÈ. El procediment a seguir és el següent:
A. Presentada la sol·licitud de concessió de llicencia urbanística per a la constitució o
modificació d'un règim de propietat horitzontal i per a la formalització d'altres operacions
jurídiques, i incoat el procediment, serà necessari Informe Tècnic i Jurídic dels Serveis
Municipals en el qual es farà constar si és necessari algun informe o l'autorització d'una altra
Administració.
B. En el cas de què es necessiti informe d'una altra Administració hauran de remetre's deu
dies abans, com a màxim, de la data en què es compleixin els terminis per resoldre

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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— Els articles 187 a 189 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. La Legislació aplicable és la següent:

l'expedient de la llicència.
C. Els interessats que puguin resultar afectats per l'atorgament de la llicència podran
comparèixer en el procediment i formular les al·legacions i presentar els documents que
creguin oportuns. Se'ls concedirà audiència de les actuacions als interessats que resultin
identificats en l'expedient o que ho hagin estat pels quals s'han personat, perquè en el termini
de deu dies puguin formular al·legacions.

F. La llicència haurà d'atorgar-se en el termini màxim d'un mes tal com estableix l'article 32
del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística aprovat per Decret 64/2014, de 13
de maig.”

S
’
A
C
O
R
D
A
:

Número: 2020-0033 Data: 15/07/2020

E. Emesos els informes, correspon a l'Alcalde resoldre sobre l'atorgament de la llicència, 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

D. Serà preceptiu informe de Secretaria sempre que els informes tècnic i jurídic siguin
contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable i en els supòsits de
falta d'una altra assistència lletrada.

Interessat:

RAMON COROMINAS NOGUERA

DNI:

39.315.189 R

Sobre la finca referenciada, la qual té les següents característiques:

Situació:

CARRER DE GIRONA, 11

Superfície de solar:

298,42 m².

Nº de referència cadastral:

7531127DG0573S0001PT.
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PRIMER. Concedir la llicència urbanística de divisió horitzontal a:

SEGON. Aprovar, sobre la finca de referència, la realització de la següent divisió:

Llinda: nord en part amb l’immoble del C/ Girona,9, en part amb l’escala comunitària i en part
amb l’ascensor, sud amb el solar del C/ Girona 13 est amb vol comú dels patis 1 i 2 i oest
amb la projecció vertical del C/ Girona.
Se li assigna un valor privatiu en relació al total de l’immoble del 36,87%
ENTITAT NÚM.2. HABITATGE Planta 2a. Habitatge planta segona, al qual s’hi accedeix des
de l’escala comunitària. Està compost: rebedor-distribuïdor, estar-menjador, cuina, tres
habitacions i un bany. A la façana posterior disposa d’un balcó. Té una superfície construïda
de SETANTA-QUATRE METRES QUADRATS AMB VINT-I-CINC DECÍMETRES QUADRATS.
(74,25 m2) i una superfície útil de SEIXANTA-UN METRES QUADRATS AMB DINOU
DECÍMETRES QUADRATS. (61,19 m2). La superfície del balcó és de 6,26 m2.
Llinda: nord en part amb l’immoble del C/ Girona,9, en part amb l’escala comunitària i en part
amb l’ascensor, sud amb el solar del C/ Girona 13 est amb vol de la terrassa posterior de
l’entitat 1 i oest amb la projecció vertical del C/ Girona.

Número: 2020-0033 Data: 15/07/2020

ENTITAT NÚM.1. HABITATGE Planta 1a. Habitatge planta primera, al qual s’hi accedeix des
de l’escala comunitària que dona al C/ Girona. Està compost: rebedor, distribuïdor, estarmenjador, cuina, quatre habitacions i un bany. A la façana posterior disposa d’una terrassa
descoberta. Té una superfície construïda de VUITANTA-SIS METRES QUADRATS AMB
SEIXANTA-DOS DECÍMETRES QUADRATS. (86,62 m 2) i una superfície útil de SETANTAQUATRE METRES QUADRATS AMB SETANTA-QUATRE DECÍMETRES QUADRATS.
(74,74 m2). La superfície de terrassa és de 26,37 m2.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Entitats resultants de la divisió horitzontal:

ENTITAT NÚM.3 TRASTER-1 PLANTA SEMISOTERRANI. Té una superfície construïda de
de DEU METRES QUADRATS AMB VINT-I-TRES DECÍMETRES QUADRATS. (10,23 m 2) i
una superfície útil de VUIT METRES QUADRATS AMB SEIXANTA-TRES DECÍMETRES
QUADRATS. (8,63m2). Llinda: nord amb l’immoble del C/ Girona,9, sud, amb espai comú,
est, amb pati-1 i oest part amb ascensor i part amb espai comú
Se li assigna un valor privatiu en relació al total de l’immoble del 4,26%

ENTITAT NÚM.4 TRASTER-2 PLANTA BAIXA. Té una superfície construïda de ONZE
METRES QUADRATS AMB TRENTA-QUATRE DECÍMETRES QUADRATS. (11,34 m2) i una
superfície útil de DEU METRES QUADRATS AMB SIS DECÍMETRES QUADRATS.( 10,06
m2) . Llinda: nord amb l’immoble del C/ Girona,9, sud, amb espai comú, est, part amb
ascensor i part amb espai comú i oest amb caixa d’escala.
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Se li assigna un valor privatiu en relació al total de l’immoble del 30,19%

Se li assigna un valor privatiu en relació al total de l’immoble del 4,96%

ENTITAT NÚM.5. TRASTER-3 PLANTA BAIXA. Té una superfície construïda de DEU
METRES QUADRATS AMB NORANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS. (10,96 m 2) una
superfície útil de DEU METRES QUADRATS. (10,00 m 2). Llinda: nord amb l’immoble del C/
Girona,9, sud, amb espai comú, est, amb pati-1 i oest part amb ascensor i part amb espai
comú.

Se li assigna un valor privatiu en relació al total de l’immoble del 7,50%

ENTITAT NÚM.7 TRASTER-5. SOTACOBERTA. Té una superfície construïda de DIVUIT
METRES QUADRATS AMB CINQUANTA-QUATRE DECÍMETRE QUADRATS. (18,54 m 2) i
una superfície útil de SET METRES QUADRATS AMB SETANTA-SET DECÍMETRES
QUADRATS.

( 7,77 m2). Llinda: nord amb l’immoble del C/ Girona,9, sud amb solar C/ Girona,13, est amb
vol comú de la entitat 1, oest en part amb entitat núm.8 en part amb escala i espai comú i en
part amb cel obert

Número: 2020-0033 Data: 15/07/2020

ENTITAT NÚM.6 TRASTER-4. PLANTA BAIXA. Té una superfície construïda de SETZE
METRES QUADRATS AMB TRENTA-SET DECÍMETRES QUADRATS. (16,39 m 2) i una
superfície útil de QUINZE METRES QUADRATS AMB VINT DECÍMETRES QUADRATS.
(15,20 m2). Llinda: nord amb espai comú , sud amb solar C/ Girona 13, est, amb pat-2 i oest
amb espai comú garatge.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Se li assigna un valor privatiu en relació al total de l’immoble del 4,93%

ENTITAT NÚM.8 TRASTER-6. SOTACOBERTA. Té una superfície construïda de SET
METRES QUADRATS AMB TRENTA-DOS DECÍMETRES QUADRATS. (7,32 m 2) i una
superfície útil de SIS METRES QUADRATS AMB QUARANTA-SET DECÍMETRES
QUADRATS. (6,47 m2). Llinda: nord amb escala i espai comú, sud amb cel obert, est amb
l’entitat núm.7 i oest amb entitat núm.9
Se li assigna un valor privatiu en relació al total de l’immoble del 3,19%
ENTITAT NÚM.9 TRASTER-7 GOLFES. Té una superfície construïda de VINT METRES
QUADRATS AMB VUITANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS ( 20,86 m2) i una superfície útil
de VUIT METRES QUADRATS SEIXANTA.-SIS DECÍMETRES QUADRATS. ( 8,66 m 2).
Llinda: nord amb l’immoble del C/ Girona,9, sud amb solar C/ Girona,13, est, en part amb
entitat núm.8 en part amb escala i espai comú i en part amb cel obert i oest amb la projecció
vertical del C/ Girona.
Se li assigna un valor privatiu en relació al total de l’immoble del 4,27%

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Se li assigna un valor privatiu en relació al total de l’immoble del 3,83%

El garatge de la planta de la planta baixa es considera comunitari.
En la part del solar que no ocupa l’immoble hi ha el patí -1 amb una superfície de VUITANTASET METRES QUADRATS AMB VUITANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS. (87,86 m 2) i el
pati-2 amb una superfície de VUITANTA-SET METRES QUADRATS AMB VUITANTA-SIS
DECÍMETRES QUADRATS. (87,86 m2) i entre ells un espai comú de SEIXANTA-SIS
DECÍMETRES QUADRATS. (0,66 m2)

Tipus de votació:
Unanimitat/Assenti
ment

Vist l'expedient registrat amb el número 634/2020, en el qual es sol.licita el canvi de
titularitat i Llicència d’obertura a favor de SAMUEL LLOVER AMADOR de l’activitat
establiment dedicat a la restauració a la ctra. Bassacs, 29 de Gironella.
Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:
“
Expedient núm.: 634/2020
Informe tècnic
Procediment: Llicències d'Activitat (Modificació o Renúncia)
Interessat: SAMUEL LLOVER AMADOR
Data d'iniciació: 27/05/2020

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

Número: 2020-0033 Data: 15/07/2020

Favorable
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Expedient 634/2020. Llicències d'Activitat. Canvi de titularitat d'establiment dedicat a la
restauració a la ctra. Bassacs, 29 de Gironella

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER. Notificar la present resolució al titular i als interessats, amb indicació dels recursos
pertinents.

Vista la iniciativa presentada per l’interessat i analitzada la documentació que l’acompanya,
s’emet el següent,
INFORME
Fets

·

·

Comunicació prèvia de canvi de titularitat d’activitats signada per l’interessat.
Butlletí de reconeixement d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió signada per
l’instal·lador Joan Bascompte Arnaus amb data 21/05/2020.
Document de canvi de titular d’activitats signat pel titular cedent i el cessionari.

En data 29/05/2020 i registre de sortida 2020-S-RC-849 es remet a l’interessat un
Requeriment d’esmena de deficiència, sol·licitant la corresponent Declaració Responsable
acompanyada del Certificat Tècnic emès per tècnic competent, advertint que si
transcorreguts tres mesos sens que realitzi les activitats necessàries per reprendre la
tramitació, es produirà la caducitat del procediment i l'Administració acordarà l'arxivament
de les actuacions, conforme a l'establert en l'article 95 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu de les Administracions Públiques.

Número: 2020-0033 Data: 15/07/2020

·

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 26 de maig de 2020 i registre d’entrada 2020-E-RC-804, l’interessat sol·licita
mitjançant instància el canvi de titularitat de l’establiment dedicat a la restauració ubicat a
la Carretera de Bassacs número 29 del municipi de Gironella. Amb la instància adjunta la
següent documentació:

·

Comunicació de canvi de titularitat d’activitats signada pel titular cedent i el
cessionari.
Certificat tècnic emès per l’Enginyer Tècnic Industrial Esteve Carbonell i Barniol, amb
número de col·legiat 20131, i signat amb data 26/06/2020.
Fonaments de dret

·

Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de
l'activitat econòmica.

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

Codi Validació: 6YJ4ZYRYYZKSLJCAPDNKJRXG9 | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 19

En data 30/06/2020 i registre d’entrada 2020-E-RC-1124, l’interessat aporta la següent
documentació:

Examinada la documentació aportada es fa constar:

Que de tota la documentació presentada per l’interessat, la documentació vàlida per a
l’anàlisi del expedient és la corresponent al Certificat tècnic emès per l’Enginyer Tècnic
Industrial Esteve Carbonell Barniol amb número de col·legiat 201231.

S’informa favorablement l’expedient.”

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència d’obertura d’establiment dedicat a RESTAURACIÓ ubicat a
CTRA. BASSACS, 29 a nom de SAMUEL LLOVER AMADOR previ pagament de l’import de
l’impost d’obertura d’establiments

SEGON. Aprovar:

L’impost d’obertura d’establiments ...........................................

b)

La bonificació (si s’escau) d’establiments al casc antic ............

TOTAL....................................................................................................

360,50 €.
-0,00 €.
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.
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.
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a)

Número: 2020-0033 Data: 15/07/2020

En conclusió:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Que el Certificat tècnic abans esmentat es considera correcte i suficient als efectes de la
comunicació de canvi de titularitat de l’activitat.

Expedient 765/2020. Ocupació i tall de carrer per reparar la teulada de cada costat de
l'església de Gironella

Atès que en data 30 de juny de 2020, registre d’entrades 2020-E-RC-1126 es va sol·licitar
l'ocupació del sòl, volada i subsòl de la via pública, expedient número 765/2020.
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: SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Presentada l'Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i Subsòl de la
Via Pública, per JORDI VILA SUÑER en data 30 de juny 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: 2020-0033 Data: 15/07/2020

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 cinquena (grues, plataformes, cistelles)
LIQUIDACIÓ (AxB o bé mínims)

2 DIES: (15, 16 juliol)
10 €/DIA (mínim 15 €)
20,00 €

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

20,00 €
20,00 €

SEGON. Com a resultat de la liquidació definitiva, JORDI VILA SUÑER ha d'ingressar la
quantitat de 15,00 €.

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

IMPORT AUTOLIQUIDACIÓ
IMPORT LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
INGRÉS

20,00 €
20,00 €
20,00 €

“
S’ACORDA:

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.
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 699/2020. Llicències d'Ocupació de la via pública per instal·lació de la
terrassa d'estiu al Bar Restaurant Skitx.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès els següents antecedents:
Document

Data/Núm.

Observacions

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

Número: 2020-0033 Data: 15/07/2020

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.
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DADES DEL SUBJECTE PASSIU: JORDI VILA SUÑER
CIF:39318956 L
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA
A) Base Imposable (durada de l’aprofitament)
2 dies
B) Tarifa
10 €/dia o bé mínims (15€)
IMPORT DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA (AxB)
20,00 €
IMPORT TOTAL DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
20,00 €
IMPORT TOTAL DE L'AUTOLIQUIDACIÓ
20,00 €
INGRÉS
20,00 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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:

Sol·licitud de l'Interessat
Informe dels Agents Locals

12/06/2020
19/06/2020

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe-proposta de Secretaria, i de
conformitat amb l’establert en l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del
Règim Local,
S’ACORDA

___________
PLAÇA PI I MARGALL, 22

a
Interessat
Representant

BAR RESTAURANT SKITX
JORDI MACIÀ BOIX

B66588161
39327557H

per a la col·locació d'una terrassa per període de ESTIU 2020 en la qual s'instal·laran:
Finalitat
Superfície Ocupada
Durada de l'Ocupació
Delimitació Horària

TAULES I CADIRES I ELEMENTS AUXILIARS
24 m2
ESTIU 2020
No

SEGON. La superfície per la qual es concedeix la llicència és de 24 m2.
TERCER. Notificar a l'interessat el present Acord.

Número: 2020-0033 Data: 15/07/2020

Referència Cadastral
Localització

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Autoritzar llicència d'ocupació de la via pública en

Expedient 700/2020. Proposta de Despesa.Aportació Escola de Música, curs 2018-2019.
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist elconveni amb l’Ajuntament de Puig-Reig de la creació d’una aula associada a Gironella
en el qual s’estipula l’aportació d’aquest Ajuntament.
Examinada la documentació que l’acompanya
S.ACORDA
PRIMER.-Autoritzar i aprovar la despesa de 20.600,69€ , en concepte d’aportació de
l’Ajuntament de Gironella a l’Escola de Música per al curs 2018-2019.
SEGON.- Donar compte del present acord a Intervenció i a Tresoreria, a l’efecte de practicar
les anotacions comptables corresponents a la present autorització.

Expedient 766/2020. Baixa per descàrrec comptable Impost sobre Béns Immobles
Urbans exercici 2020.

Ajuntament de Gironella
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Favorable

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient 681/2020. Subvencions Directes o Nominatives. LLuita contra l'esclerosi
multiple
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de l'expedient de subvenció tramitat:
Document

Data/Núm.
12/05/2020

Petició

Observacions

Examinada la documentació que l'acompanya

Número: 2020-0033 Data: 15/07/2020

Vistes les circumstàncies d’aquest valor obrant a 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’Impost sobre béns immoble urbans
exercici 2020, per un import total de principal 201,25€, el valor relacionat anteriorment.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Oficina de Berga, de l’ORGT de la Diputació de Barcelona
als efectes escaients.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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’Impost sobre béns immobles urbans
exercici 2020 per import total de principal de 201,25€, el detall del qual és el següent:
Número d’abonaré : 8981025-89253521 import: 201,25€

PRIMER. Atorgar la subvenció directa per la lluita contra l’esclerosi múltiple als següents
beneficiaris per les quantitats que s'indiquen:
Nomeni entitat
FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA LLUITA
CONTRA L'ESCLEROSI MÚLTIPLE

Import
60,00 €

SEGON. Notificar als interessats l'atorgament de la concessió de la subvenció, comunicant
que el termini perquè es presenti la documentació justificativa de la subvenció finalitza el
30/01/2021.
La documentació que cal aportar és:
a) Certificat expedit pel 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) En cas d'adquisició de material s'haurà d'aportar la factura detallada de les cases
subministradores.
Ajuntament de Gironella
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S’ACORDA:

d) Certificat del compliment de la finalitat.
TERCER. Subministrar la informació sobre la concessió a la Base de dades Nacional de
Subvencions.

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de Gironella
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Número: 2020-0033 Data: 15/07/2020

C) PRECS I PREGUNTES
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No hi ha assumptes

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

B) ACTIVITAT DE CONTROL

