Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/33

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

8 / de setembre / 2020

Durada

Des de les 20:40 fins a les 20:50 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 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

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
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0039 Data: 16/09/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 16/09/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 16/09/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova per unanimitat

Expedient 972/2020. Llicència d'obres al carrer Pla de Corbera, 8 de Gironella.

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 972/2020, en el qual es sol.licita llicència
per reconstrucció de mur tal i com era l’existent situat al carrer Pla de Corbera, 8 de Gironella.

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

“INTERESSAT: MARIA JESÚS COMA MUIXÍ
EXPEDIENT: 972/2020
SITUACIÓ: PLA DE CORBERA, 8

Número: 2020-0039 Data: 16/09/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

PROPIETARI/A: MARIA JESÚS COMA MUIXÍ

CONTRACTISTA:
PRESSUPOST: 1.200,00 €

MARIA JESUS COMA MUIXÍ ha sol.licitat, en data 1 de setembre de 2020, llicència d’obres
per les obres de reconstrucció de mur tal com era l’existent a Pla de Corbera, 8 de Gironella.
Examinada la documentació presentada es constata que és correcte. Per això, s’informa
FAVORABLEMENT la concessió de la llicència d’obres.
No obstant, la Corporació amb major criteri resoldrà.”
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OBRA: RECONSTRUCCIÓ DE MUR

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per reconstrucció de mur situat al Pla de Corbera, 8. Expedient
número 972/2020.

b)

La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): .......................... 20.00 €.

TOTAL

45,00 €.

.............................................................................................................. 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 994/2020. Llicència d'obres a la ctra de Casserres, 57. Cal Forroll
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 994/2020, en el qual es sol.licita llicència
per repassar teulada sense afectació estructural a la ctra de Casserres, 57. Cal Forroll, de
Gironella.

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. Aprovar:

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

“INTERESSAT: JOSEP MARIA COROMINAS PLANAS
EXPEDIENT: 994/2020

OBRA: REPASSAR TEULADA, CANVIAR CANALS SENSE AFECTACIÓ ESTRUCTURAL
CONTRACTISTA:
PRESSUPOST: 4.500,00 €

JOSEP MARIA COROMINAS PLANAS ha sol.licitat, en data 07 de setembre de 2020,
llicència d’obres per les obres de repassar teulada a la ctra de Casserres, 57, de Gironella.
Examinada la documentació presentada es constata que és correcte. Per això, s’informa
FAVORABLEMENT la concessió de la llicència d’obres.
Abans de començar les obres s’haurà de presentar, si s’escau, a l’ajuntament la corresponent
sol.licitud d’ocupació de la via pública indicant els dies i tipus d’ocupació i el núm.
d’expedient.

Número: 2020-0039 Data: 16/09/2020

PROPIETARI/A:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SITUACIÓ: CTRA DE CASSERRES, 57. CAL FORROLL

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per REPASSAR TEULADA SENSE AFECTACIÓ
ESTRUCTURAL. Expedient número 994/2020.

SEGON. Aprovar:

a)

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

131,85 €.

b)

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

20,00 €.
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No obstant, la Corporació amb major criteri resoldrà.”

TOTAL

.............................................................................................................. 151,85 €

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 876/2020, en el qual es sol.licita llicència
per reparació i manteniment de sostre sotacoberta al carrer de la Fe, 4 de Gironella.

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

“INTERESSAT: CARMEN DORA BERNAL
EXPEDIENT: 876/2020
SITUACIÓ: CARRER DE LA FE 4, 2on
PROPIETARI/A: OBRA: REPARACIÓ I MANTENIMENT DE SOSTRE SOTACOBERTA
CONTRACTISTA: -

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

PRESSUPOST: 3.000,00 EUR

CARMEN DORA BERNAL ha sol.licitat, en data 24 de juliol de 2020, llicència d’obres per les
obres de reparació i manteniment del sostre de sotacoberta situat al carrer de la Fe, 4 de
Gironella.

es constata que és correcte. Per això, s’informa FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.
No obstant, la Corporació amb major criteri resoldrà.”

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per reparació i manteniment de sostre sotacoberta. Expedient
número 876/2020.

SEGON. Aprovar:

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

b)

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

TOTAL

87,90 €.

.............................................................................................................. 107,90 €

Bonificació del 50% per obres situades al Nucli Antic......................................... -53,95 €
TOTAL

............................................................................................................

53,95 €

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.
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a)

Número: 2020-0039 Data: 16/09/2020

-Projecte tècnic signat per tècnic competent en la matèria i assumeix d’obra.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Examinada la documentació requerida:

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.

Atès que en data 04 de setembre de 2020, registre d’entrades 2020-E-RC-1530 es va
sol·licitar l'ocupació del sòl, volada i subsòl de la via pública, expedient número 983/2020.
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: 4 de setembre de 2020
Presentada l'Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i Subsòl de la
Via Pública, per JORDI PUJOLS BERTRAN en data 4 de SETEMBRE 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
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA.
A) Base Imposable (dies d’aprofitament)
B) Tarifa tercera (tanques, puntals, bastides)

1 (un) DIA
10 €/DIA (mínim 15 €)

LIQUIDACIÓ (AxB o bé mínims)

15,00 €

TOTAL A INGRESSAR:
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 983/2020. Ocupació amb camió grua a l'Avgda. Catalunya, 97 de Gironella

Taxa per Llicència d'Ocupació
TOTAL A INGRESSAR

15,00 €
15,00 €

SEGON. Com a resultat de la liquidació definitiva, JORDI PUJOLS BERTRAN ha d'ingressar
la quantitat de 15,00 €.
IMPORT AUTOLIQUIDACIÓ
IMPORT LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
INGRÉS

15,00 €
15,00 €
15,00 €

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: JORDI PUJOLS BERTRAN
CIF: 77735338 F
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
10 €/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 €

Número: 2020-0039 Data: 16/09/2020

S’ACORDA:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE”

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 984/2020. Devolució d'Ingressos a la sra. Nariman Kartit.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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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.

Expedient 596/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva. Concessió provisional ajuts per
paliar els efectes de la Covid-19
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

Número: 2020-0039 Data: 16/09/2020

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que a data de 3 de setembre de 2020 la Sra. Nariman Kartit, va presentar sol·licitud de
devolució d’ingressos indeguts per l’ingrés que havia efectuat erròniament el seu marit, Sr.
Noureddine Makhloufi, el dia 26 d’agost de 2020 en el compte de l’Ajuntament.
Atès l’Informe emès per la Tresorera d’aquest Ajuntament que literalment és com segueix:
«Atès que, a data de 26 d’agost de 2020, el Sr. Noureddine Makhloufi ,amb domicili al carrer
del Riu, nº 8, 1r.,1a., va procedir , erròniament, a ingressar en el compte de l’Ajuntament de
Gironella l’import de 82,39€ corresponents a l’import que tenia d’ingressar en el compte de
l’Escola FEDAC de Gironella pel pagament dels llibres dels seus fills.
Fetes les comprovacions pertinents, informo favorablement respecte a la devolució de
l’esmentat import.»
S’ACORDA:
PRIMER. Reconèixer a la Sra.Nariman Kartit,el dret a la devolució d’ingressos indeguts per
l’import de 82,39€.
SEGON. L’import de la devolució d’ingressos indeguts ascendeix a 82,39€.
TERCER. Notificar la present a la interessada així com a Tresoreria perquè procedeixi a
l’execució de la devolució.

A la vista de les propostes presentades fins a data 8 de setembre de 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:
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.

CIF

Nom

Registre
d'Entrada

Data d'Entrada

…..1305

DAMARSAC SCP

2020-E-RC-1299

23/07/2020 – 14:45

Import
subvenció
500,00 €

…..4216

RESTAURANT CAL PAJARES SCP 2020-E-RC-1330

27/07/2020 – 09:21

350,00 €

…..037M

JÈSSICA GENESCÀ SERRA

28/07/2020 – 07:29

200,00 €

2020-E-RC-1337
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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.

…..388V

DAVID AGREDANO FERNANDEZ

2020-E-RC-1359

29/07/2020 – 18:02

…..8669

GRUP PARENTESIS IMATGE I SO
SL

2020-E-RC-1449

12/08/2020 – 13:46

500,00 €
500,00 €

SEGON. 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.

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 de la taxa prestació servei d’atenció
domiciliària del 1r. trimestre de l’any 2020 , en el qual hi consta el rebut a nom de la Sra.
Josefa Martinez Navarro (Exp. Familiar 2007/215).
Vist l’informe emès per l’EBAS, que es reprodueix a continuació.
“S’informa que atès que la Sra JOSEFA MARTINEZ NAVARRO (Exp. Familiar 2007/215) ingressar en
un centre residencial data del 13/01/2020.
Atès que en el padró de SAD del 1n trimestre del 2020 figurava com a titular d’un rebut per aquest
servei

Número: 2020-0039 Data: 16/09/2020

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 973/2020. Bonificació o Exempció Tributària, descàrrec comptable rebut SAD
1r-trimestre-2020, (Exp. Familiar 2007/215).

Que d’acord amb les circumstàncies exposades, s’informa favorablement per donar de baixa el rebut
corresponent al 1n trimestre de 2020 a nom de JOSEFA MARTINEZ NAVARRO, per un import de
25,00€.”.

Vistes les circumstàncies d’aquest rebut obrants en l’expedient municipal.
S’ACORDA:
PRIMER. Procedir al descàrrec comptable pel concepte de la taxa prestació servei d’atenció
domiciliària del 1r. trimestre de l’any 2020, del rebut a nom de la Sra. Josefa Martinez Navarro
(Exp. Familiar 2007/215).
SEGON. Notificar aquest acord a la interessada i a l’Oficina de l’ORGT de Berga, de la
Diputació de Barcelona, als efectes escaients.
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INFORMO:

Expedient 982/2020. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, Suport econòmic
per a l'acolliment a la Residència Sant Roc de Gironella, Exp. Familiar 2016/00591.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. (Exp. Familiar 2016/00591) del Municipi de Gironella,
demanant un ajut econòmic per a l’acolliment a la Residència Sant Roc de Gironella,
mitjançant conveni entre l’Ajuntament de Gironella i la Fundació Residència Sant Roc de
Gironella.
Vist l’informe emès per l’EBAS, que es reprodueix a continuació:
“S’informa en relació al suport econòmic per a l’acolliment a la Residència Sant Roc de Gironella,
mitjançant conveni entre l’Ajuntament de Gironella i la Fundació Residència Sant Roc.
L’interessat (Exp. Familiar 2016/00591), de 70 anys, és usuària d’aquest serveis des de l’any 2016.

La situació de salut ha empitjorat de manera important els darrers mesos i per això, el interessat va
ingressar al centre residencial de la Fundació Sant Roc com a plaça privada a partir el dia 3 de
setembre.

A data d’avui, el sol·licitant té dificultats per assumir la quota del centre residencial i sol·licita poder
accedir a un ajut econòmic per a l’allotjament residencial en la Fundació Residència Sant Roc
(1.850€/mes).

Número: 2020-0039 Data: 16/09/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Un cop estudiada la situació socioeconòmica del sol·licitant,

Valorar que l’Ajuntament de Gironella faci una aportació econòmica a l’interessat com a plaça social
amb efectes del mes d’octubre.

La proposta econòmica és la següent:

Quota plaça residencial: 1.850 €/mes
Pensió de la beneficiari: 1.269€/mes
Proposta d’aportació econòmica:
Aportació beneficiària: 1.269€/mes
Aportació de la família: 195€
Aportació Fundació: 193€
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DEMANO

Aportació Ajuntament: 193€

Aquesta proposta pot ser revisada en el cas que es modifiqui la situació socioeconòmica del beneficiari
o la persona tingui dret a una prestació per accedir públicament a un recurs de la xarxa que s’adeqüi a
la seva situació sociosanitària.”.

Atesa la manca de dificultats per assumir la quota del Centre Residencial Sant Roc de
Gironella, com a plaça social, per part de l’interessat.

SEGON. Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

Expedient 981/2020. Targetes i Reserves d'Aparcament per a Discapacitats, Exp.
Familiar 2007/7.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la sol·licitud i la documentació presentada per la Sra. (Exp. Familiar 2007/7) del Municipi
de Gironella, demanant la targeta d’aparcament reservat per a persones amb discapacitat.

Número: 2020-0039 Data: 16/09/2020

PRIMER. Concedir un ajut econòmic a l’interessat per un import de 193 Euros, mensuals,
amb efectes a partir del mes d’octubre d’enguany, per a l’acolliment a la Residència Sant Roc
de Gironella, com a plaça social.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA:

Vist l’informe emès per l’EBAS, que es reprodueix a continuació:

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 la Sra. (Exp. Familiar 2007/7), 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 l’esmentada expedició de la targeta d’aparcament reservat per a
persones amb discapacitat.
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“S’informa que la Senyora (Exp. Familiar 2007/7) del Municipi de Gironella, ha presentat en aquest
Ajuntament una sol·licitud de la targeta d’aparcament reservat per a persones amb discapacitat.

Expedient 979/2020. Targetes i Reserves d'Aparcament per a Discapacitats, Exp.
Familiar 2020/00339.

Vista la sol·licitud i la documentació presentada pel Sr. (Exp. Familiar 2020/00339) del
Municipi de Gironella, demanant la renovació de la targeta d’aparcament reservat per a
persones amb discapacitat.
Vist l’informe emès per l’EBAS, que es reprodueix a continuació:
“S’informa que el Senyor (Exp. Familiar 2020/00339) 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:

Número: 2020-0039 Data: 16/09/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

SEGON. Aprovar i autoritzar l’esmentada expedició de la targeta d’aparcament reservat per a
persones amb discapacitat.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES
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PRIMER. Que el Sr. (Exp. Familiar 2020/00339), 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.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

No hi ha assumptes
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