Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/27

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

14 / de juliol / 2020

Durada

Des de les 20:00 fins a les 20:20 hores

Lloc

Sala de reunions

Presidida per

DAVID FONT SIMON

Secretari

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77746641V

ANNA FERRER COMA

SÍ

39362101Q

DAVID FONT SIMON

SÍ

39388643Q

David Saborido 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

NO

39343075B

TERESA TERRICABRES POUS

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. SANTI FELIUS MUÑOZ:
«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
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0034 Data: 22/07/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 22/07/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 22/07/2020
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 801/2020, en el qual es sol.licita llicència
per estesa de línies aèries de baixa tensió a la ctra. Bassacs, 114 de Gironella.

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

” PROMOTOR: E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU
Nº EXPEDIENT: 801/2020

Número: 2020-0034 Data: 22/07/2020

Expedient 801/2020. Llicència d'obres a la Ctra. Bassacs, 114 de Gironella.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S'aprova per unanimitat

PROPIETAT: ESTACIÓ SERVEI SANT MARC
OBRA: ESTESA LÍNIES AÈRIES BAIXA TENSIÓ PER SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC.
(PROJECTE EXECUTIU)
CONTRACTISTA: ------------------PRESSUPOST: 1.489,59 €

E-DISTRIBUCIÓ REDES DIGITALES SLU., ha sol·licitat, en data 7 de juliol de 2020, llicència
d’obres per la instal·lació de línies aèries de baixa tensió, a Carretera Bassacs,114 (estació
servei Sant Marc), per subministrament elèctric.
Vista la documentació presentada (projecte executiu) S’INFORMA FAVORABLEMENT, la
concessió de la llicència d’obres.”
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SITUACIÓ: CARRETERA BASSACS ,114-ESTACIÓ SERVEI SANT MARC

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per estesa de línies aèries de baixa tensió a la ctra. Bassacs,
114, expedient número 801/2020.

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.

Número: 2020-0034 Data: 22/07/2020

a)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. Aprovar:

Expedient 818/2020. Llicència d'obres a l'Avgda. Catalunya, 1 de Gironella.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 818/2020, en el qual es sol.licita llicència
per reparació dels danys produïts per un despreniment de roques a l’Avgda. Catalunya, 1 de
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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.

Gironella.

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

“PROMOTOR: ELISABET M. FORNELL DALMAU
EXPEDIENT: 818/2020

OBRA: REPARACIÓ DANYS OCASIONATS DESPRENIMENT ROQUES
CONTRACTISTA: CONSTRUCCIONS AMILLS S.L.
PRESSUPOST: 12.759,32 €

Elisabet M. Fornell Dalmau, ha sol·licitat, en data 7 de juliol de 2020, llicència d’obres per la
reparació dels danys produïts per un despreniment de roques a l’Avinguda Catalunya ,1.
L’informe i projecte està redactat per l’Arquitecte Josep Novellas.
Examinada la documentació presentada, S’INFORMA FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.
No obstant, la Corporació amb major criteri decidirà.”

Número: 2020-0034 Data: 22/07/2020

PROPIETAT IMMOBLE: ELISABET M. FORNELL DALMAU

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SITUACIÓ: AVINGUDA CATALUNYA ,1

PRIMER. Concedir llicència per reparació dels danys produïts per un despreniment de roques
a l’avgda. Catalunya, 1, expedient número 818/2020.

SEGON. Aprovar:

a)

L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......... 373,85 €.

b)

La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ........................... 47,20 €.

TOTAL

.............................................................................................................. 421,05 €.
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S’ACORDA:

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.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que en data 10 de juliol de 2020, registre d’entrades 2020-E-RC-1208 es va sol·licitar
l'ocupació del sòl, volada i subsòl de la via pública, expedient número 820/2020.
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: LLUÍS MAS PAGEROLS
Data d'Elaboració: 13 de juliol de 2020
Presentada l'Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i Subsòl de la
Via Pública, per DAVID MONTENEGRO GONZALEZ en data 10 de luliol 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
INFORME
PRIMER. Determinació de la quantia de la liquidació definitiva.
AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I
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 820/2020. Llicència d'ocupació amb contenidor al carrer Padró 24 de
Gironella

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA.
A) Base Imposable (dies d’aprofitament)
B) Tarifa segona (materials de construcció, contenidors)
LIQUIDACIÓ (AxB o bé mínims)

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

TOTAL A INGRESSAR:

IMPORT AUTOLIQUIDACIÓ
IMPORT LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
INGRÉS

15,00 €
15,00 €
15,00 €

“
S’ACORDA:
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: DAVID MONTENEGRO GONZALEZ
CIF:77740368 V
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA
A) Base Imposable (durada de l’aprofitament)
1 dies
B) Tarifa
3 €/dia o bé mínims (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 €

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.
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.
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SEGON. Com a resultat de la liquidació definitiva, DAVID MONTENEGRO GONZALEZ ha
d'ingressar la quantitat de 15,00 €.

Número: 2020-0034 Data: 22/07/2020

15,00 €
15,00 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Taxa per Llicència d'Ocupació
TOTAL A INGRESSAR

Expedient 821/2020. Sol.licitud de placa de gual al carrer Pont de les Eres, 2 de
Gironella

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir el lliurament de la placa de gual permanent per l’entrada de vehicles, amb
número d’expedient 821/2020, previ pagament de l’import de 7,20 € per la placa.

SEGON. 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 placa
de gual permanent 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 822/2020. Sol.licitud de placa de Gual a la ctra. de Casserres, 26 de Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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

Codi Validació: AEWRYY5EHZT93Q5W2HMJG46CK | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 14

Vista la instància presentada el dia 10 de juliol de 2020 per YOUNESS ZAOUAGUI, número
de registre d’entrades 2020 E- RC- 1212, amb número d’expedient 821/2020, en la qual es
sol·licita una placa de gual permanent per l’entrada de vehicles per un garatge al carrer Pont
de les Eres, 2 de Gironella.

Número: 2020-0034 Data: 22/07/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

SEGON. 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 placa
de gual permanent 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 803/2020. Ratificació de la sol·licitud de subvenció del Programa Treball i
Formació Joves tutelats i extutelats (SOC – TRFO JOVES)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist que en
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

26/06/2019
02/07/2020

7713
8167

s'han publicat les bases reguladores i la convocatòria per la qual es convoquen els ajuts per a
l'any 2020 de la línia de subvenció del Programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats
(SOC – TRFO JOVES) (ref. BDNS 513067).
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

Número: 2020-0034 Data: 22/07/2020

PRIMER. Concedir el lliurament de la placa de gual permanent per l’entrada de vehicles, amb
número d’expedient 822/2020, previ pagament de l’import de 7,20 € per la placa.
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S’ACORDA:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la instància presentada el dia 6 de juliol de 2020 per PEDRO PLA TOMÀS, número de
registre d’entrades 2020 E- RC- 1172, amb número d’expedient 822/2020, en la qual es
sol·licita una placa de gual permanent per l’entrada de vehicles per un garatge a la Ctra. de
Casserres, 26 de Gironella.

Vist que de conformitat amb l'establert a la Base 2 de les citades Bases Reguladores seran
subvencionables les accions d'experiència laboral, les accions de formació i les accions de
coordinació i suport que s'adrecin a les persones treballadores amb dificultats d'accés al
treball.

Vist que amb data 8 de juliol de 2020 es va trametre la documentació indicada a la Base 11
de les Bases Reguladores per tal de sol·licitar la subvenció Programa Treball i Formació
Joves tutelats i extutelats (SOC – TRFO JOVES).
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat en
l'article 21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
S’ACORDA
PRIMER. Aprovar la Memòria Tècnica per l’actuació CONTRACTACIÓ DE DOS JOVES PER
DESENVOLUPAR TASQUES DE NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS PÚBLICS per import
37.519,92€ corresponents la subvenció sol·licitada en el marc d’accions d’experiència laboral
i per import de 895,20€ corresponents a la subvenció sol·licitada en el marc d’accions
formatives essent l’import total sol·licitat dels ajuts per a l'any 2020 de la línia de subvenció
del Programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats de 38.415,12€.
SEGON. Ratificar la sol·licitud de subvenció realitzada amb data 8 de juliol de 2020, amb els
requisits establerts a les Bases Reguladores per a l'atorgament de la línia de subvenció del
Programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats (SOC – TRFO JOVES) subvenció per
quantia de 38.415,12€, a l'efecte de les següents actuacions:
• CONTRACTACIÓ DE DOS JOVES PER DESENVOLUPAR TASQUES DE NETEJA I
DESINFECCIÓ D’ESPAIS PÚBLICS
TERCER. Facultar a Alcalde – President per la presentació de la corresponent sol·licitud en
els termes i amb les condicions establertes a les Bases Reguladores per a l'atorgament de
subvenció.

Expedient 596/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva. Concessió provisional ajuts per
pal·liar els efectes de la Covid-19

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

Número: 2020-0034 Data: 22/07/2020

Vist que per part de Serveis Socials s’ha redactat la Memòria Tècnica de convocatòria del
programa treball i formació (TRFO) línia joves per l’actuació titulada CONTRACTACIÓ DE
DOS JOVES PER DESENVOLUPAR TASQUES DE NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS
PÚBLICS per import 37.519,92€ corresponents la subvenció sol·licitada en el marc d’accions
d’experiència laboral i per import de 895,20€ corresponents a la subvenció sol·licitada en el
marc d’accions formatives essent l’import total sol·licitat dels ajuts per a l'any 2020 de la línia
de subvenció del Programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats de 38.415,12€.
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Vist que l’Ajuntament de Gironella vol ser partícip de la inclusió de joves tutelats i extutelats
en el mercat laboral a través d’accions de formació i experiència laboral.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist que de conformitat amb l’indicat a la Base 3 de les citades Bases Reguladores podran
ser entitats beneficiàries d’aquests ajuts:
• Les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms o les
entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació,
desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a
aquelles, que es determinin en cada convocatòria.

Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

A la vista de l’acord de Junta de Govern Local de data 12 de maig de 2020, en la quaL s’aprovaren les
bases i la convocatòria d’ajudes per paliar els efectes de la Covid-19 en el teixit econòmic, comercial i
d’autònoms del municipi.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista de les propostes presentades fins a data 14 de juliol de 2020.

Número: 2020-0034 Data: 22/07/2020

Vist quant antecedeix, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, el que subscriu proposa a la Junta de Govern Local els seguents
acords provisionals:

CIF

Nom

Registre
d'Entrada

Data d'Entrada

…..154V

ENCARNACION MUÑOZ

2020-E-RC-747

19/05/2020 – 18:09

Import
subvenció

200,00 €

…..136P

LLUÍS RAMON RODRIGUEZ
GARCIA

2020-E-RC-810

26/05/2020 – 13:00

200,00 €

…..7732

FEM UN TOMB

2020-E-RC-1020

18/06/2020 – 12:12

350,00 €

…..758C

GEMMA ESTRADA RUIZ

2020-E-RC-1079

25/06/2020 – 12:42

200,00 €

SEGON. Desestimar la sol·licitud de concessió de subvenció formulada pels sol·licitants que figuren a
continuació, pels motius que així mateix s'indiquen:

CIF

Registre
d'Entrada

Nom

Data d'Entrada

Motiu de
l'exclusió

…..037M

JÈSSICA GENESCÀ SERRA

2020-E-RC-1017

18/06/2020 – 8:10

Decrement inferior
al 10%

…..501N

JORDI COSTA SISTACH

2020-E-RC-1042

19/06/2020 – 18:56

Decrement inferior
al 10%

…..1104

ROC DE LA LLUNA SCP

2020-E-RC-1069

24/06/2020 – 17:38

Decrement inferior
al 10%

TERCER. Notificar aquesta proposta d’acord provisional als sol·licitants, tal com s'estableix en la
convocatòria, concedint-los un termini de deu dies perquè puguin presentar les al·legacions que estimi
oportunes.

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

Codi Validació: AEWRYY5EHZT93Q5W2HMJG46CK | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 14

PRIMER. Concedir les subvencions en matèria de BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES
SUBVENCIONS DEL PLA DE REACTIVACIÓ MUNICIPAL DE GIRONELLA 2020 a les sol·licituds que
figuren a continuació, per l'import que s'indica i per a l'activitat que així mateix s'assenyala.

Expedient 589/2020. Rectificació rebut aigua 1er trimestre 2020 compt. núm.5887

Vista la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb número de registre
d’entrades 674/2020, en data 7 de maig de 2020, amb número d’expedient 589/2020, en la
qual s’exposa la disconformitat amb el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 1er.
trimestre de 2020, número de comptador 58873, ja que la lectura actual és de 2.715 m3
d’aigua i en el rebut hi ha la lectura de 3.169 m3 d’aigua.

Vist l’informe emès pel tècnic del serveis d’abastament d’aigua potable, que literalment és
com segueix: “Antoni Ortega Martinez, com a tècnic que realitza tasques del servei d’abastament
d’aigua potable de Gironella, a través de l’empresa Rial, SL, amb número de DNI 77743450T.
INFORMO:
a)

Data: 09/05/2020

b)

S’ha procedit a la revisió del comptador:
-

Núm: 58873

-

Emplaçament: Ptge. Cases Alsina 02 1 2

-

Titular: Antonio Pagerols Puig

-

Trimestre: 1er. trim/20

Lectura factura: 3.169

Número: 2020-0034 Data: 22/07/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Lectura revisió: 2.715
Resultat: incorrecte”

S’ACORDA:

PRIMER.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 1er. trimestre
de 2020, número de comptador 58873, desglossat de la següent forma:

Subministre .................

788,40 €

Conservació ................

4,05 €

Clavegueram ...............

1,50 €

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

Codi Validació: AEWRYY5EHZT93Q5W2HMJG46CK | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 14

d)

IVA 10% s/. subm. ......

78,84 €

Cànon 1r.tram (27 m3)

12,94 €

Cànon 2on.tram (18 m3)

19,86 €

Cànon 3r.tram (9 m3)

24,83 €

Cànon 4rt.tram (401 m3)

1770,17 €

IVA 10% s/. cànon .......

182,78 €

Total .............................

2.884,54 €

SEGON.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 1er. trimestre de
2020, número de comptador 58873, quedant desglossat de la següent forma:

Subministre ....................9,00 €
Conservació ................... 4,05 €
Clavegueram ……………. 1,50 €
IVA s/.cons. i clav.21% .. 1,17 €
IVA 10% s/. subm. ......... 0,90 €
Cànon 1r.tram (18 m3) ..

8,62 €

Número: 2020-0034 Data: 22/07/2020

1,17 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

IVA s/.cons i clav.. 21%

IVA 10% s/. cànon ......... 0,86 €

TERCER.- Comunicar als interessats que hi ha pendent de pagament l’import de 26,10 €, en
concepte del rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 1er. trimestre de 2020, número
de comptador 58873 i que el període per a tal de fer-lo efectiu 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 mateix mes 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 mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a
l’immediat hàbil posterior.
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Total ............................... 26,10 €

QUART.- Comunicar els presents acords als interessats pel seu coneixement i efectes
oportuns.

Expedient 804/2020. Targetes i Reserves d'Aparcament per a Discapacitats, Exp.
Familiar 2018/00626.

Vist l’informe emès per l’EBAS, que es reprodueix a continuació:
“S’informa que el Senyor (Exp. Familiar 2018/00626) del Municipi de Gironella, ha presentat en aquest
Ajuntament una sol·licitud de renovació de la targeta d’aparcament reservat per a persones amb
discapacitat.
Que acompanya tota la documentació requerida.
Que compleix tots els requisits que estableix la normativa vigent per a poder obtenir i utilitzar la Targeta
d’Aparcament Reservat per a Persones amb Discapacitat”.

S’ACORDA:
PRIMER. Que el Sr. (Exp. Familiar 2018/00626), compleix tots els requisits que estableix la
normativa vigent per a poder obtenir i utilitzar la targeta d’aparcament reservat per a persones
amb discapacitat.
SEGON. Aprovar i autoritzar la renovació de l’esmentada targeta d’aparcament reservat per a
persones amb discapacitat.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes
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Vista la sol·licitud i la documentació presentada pel Sr. (Exp. Familiar 2018/00626) del
Municipi de Gironella, demanant la renovació de la targeta d’aparcament reservat per a
persones amb discapacitat.

Número: 2020-0034 Data: 22/07/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable
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