Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/34

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

15 / de setembre / 2020

Durada

Des de les 20:00 fins a les 20:20 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: 2020-0040 Data: 28/09/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 29/09/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 28/09/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova per unanimitat

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1000/2020, en el qual es sol.licita llicència
per fer escomesa de gas a la vorera situada a l’ Avgda. Catalunya, 97 de Gironella.

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

“INTERESSAT: JUAN MANUEL BELDA MARTINEZ
EXPEDIENT: 1000/2020
SITUACIÓ: AVGDA CATALUNYA, 97

Número: 2020-0040 Data: 28/09/2020

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1000/2020. Llicència d'obres a la vorera de l'avgda. Catalunya, 97 de
Gironella

OBRA: FER ESCOMESA DEL GAS
CONTRACTISTA:
PRESSUPOST: 144,00 €

JUAN MANUEL BELDA MARTINEZ ha sol.licitat, en data 09 de setembre de 2020, llicència
d’obres per les obres de fer l’escomesa del gas a l’edifici situat a l’avgda Catalunya, 97, de
Gironella.
Examinada la documentació presentada es constata que és correcte. Per això, s’informa
FAVORABLEMENT la concessió de la llicència d’obres.

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

Codi Validació: 5AQX6N6HXLHNEQMLL9G9LXLTF | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 17

PROPIETARI/A:

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.
No obstant, la Corporació amb major criteri resoldrà.”

SEGON. Aprovar:

a)

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

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.

Número: 2020-0040 Data: 28/09/2020

PRIMER. Concedir llicència per fer escomesa de gas a la vorera situada a l’ Avgda.
Catalunya, 97. Expedient número 1000/2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA:

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 1008/2020. Llicència d'obres al carrer St. Julià, 10 de Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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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.

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1008/2020, en el qual es sol.licita llicència
per canviar una finestra a l’edifici situat al carrer st. Julià, 10 de Gironella.

EXPEDIENT: 1008/2020
SITUACIÓ: C. SANT JULIÀ, 10
PROPIETARI/A:
OBRA: CANVIAR UNA FINESTRA
CONTRACTISTA:
PRESSUPOST: 100,00 €

ANA MARIA DIAZ ha sol.licitat, en data 09 de setembre de 2020, llicència d’obres per les
obres de canviar una finestra a l’edifici situat al carrer st. Julià, 10, de Gironella.

Número: 2020-0040 Data: 28/09/2020

“INTERESSAT: ANA MARIA DIAZ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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.
No obstant, la Corporació amb major criteri resoldrà.”

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per canviar una finestra a l’edifici situat al carrer St. Julià, 10.
Expedient número 1008/2020.
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Examinada la documentació presentada es constata que és correcte. Per això, s’informa
FAVORABLEMENT la concessió de la llicència d’obres.

SEGON. Aprovar:

a)

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

b)

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

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 1034/2020. Llicència d'obres a la ctra. Bassacs, 2 de Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1034/2020, en el qual es sol.licita llicència
per reforma de banys i cuina a dos pisos de l’edifici situat a ctra Bassacs, 2 de Gironella.

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

“INTERESSAT: ALINA SOLONARU
EXPEDIENT: 1034/2020
SITUACIÓ: CTRA BASSACS, 2
PROPIETARI/A:
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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.

Número: 2020-0040 Data: 28/09/2020

.............................................................................................................. 65,00 €.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TOTAL

45,00 €.

OBRA: REFORMA DE CUINES I BANYS AL PRIMER I SEGON PIS
CONTRACTISTA: VLADIMIR SOLONARU
PRESSUPOST: 6.000,00 €

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.
No obstant, la Corporació amb major criteri resoldrà.”

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per reforma de banys i cuines del primer i segon pis a l’edifici
situat a ctra. Bassacs, 2. Expedient número 1034/2020.

Número: 2020-0040 Data: 28/09/2020

Examinada la documentació presentada es constata que és correcte. Per això, s’informa
FAVORABLEMENT la concessió de la llicència d’obres.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ALINA SOLONARU ha sol.licitat, en data 15 de setembre de 2020, llicència d’obres per les
obres de reformar cuines i banys a l’edifici situat a la ctra Bassacs, 2 de Gironella.

a)

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

b)

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

TOTAL

175,80 €.

.............................................................................................................. 198,00 €.

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.
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SEGON. Aprovar:

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.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1033/2020, en el qual es sol.licita llicència
per repicar arrebossat i posar pedra l’edifici situat al carrer del Sol, 22 de Gironella.

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

“INTERESSAT: PERE ALGUÉ FREIXAS
EXPEDIENT: 1033/2020

Número: 2020-0040 Data: 28/09/2020

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1033/2020. Llicència d'obres al carrer del Sol, 22 de Gironella

PROPIETARI/A:
OBRA: REPICAR ARREBOSSAT I POSAR PEDRA
CONTRACTISTA:
PRESSUPOST: 1.670,00 €

PERE ALGUÉ FREIXAS ha sol.licitat, en data 15 de setembre de 2020, llicència d’obres per
les obres de repicar l’arrebossat i posar pedra a l’edifici situat al carrer del Sol 22, de
Gironella.
Examinada la documentació presentada es constata que és correcte. Per això, s’informa
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SITUACIÓ: CARRER DEL SOL, 22

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.
No obstant, la Corporació amb major criteri resoldrà.”

SEGON. Aprovar:

a)

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

48,93 €.

.............................................................................................................. 68,93 €.

Bonificació del 50% per obres al nucli antic ...................................................... – 34,46 €

Número: 2020-0040 Data: 28/09/2020

PRIMER. Concedir llicència per repicar l’arrebossat i posar pedra a l’edifici situat al carrer del
Sol, 22. Expedient número 1033/2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

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.

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

Codi Validació: 5AQX6N6HXLHNEQMLL9G9LXLTF | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 17

TOTAL .................................................................................................................. 34,46 €

Expedient 1009/2020. Llicència d'ocupació amb contenidor al carrer st. Julià, 10 de
Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“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: 14 de setembre de 2020
Presentada l'Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i Subsòl de la
Via Pública, per ANA MARIA DIAZ en data 09 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
INFORME
PRIMER. Determinació de la quantia de la liquidació definitiva.

Número: 2020-0040 Data: 28/09/2020

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:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que en data 09 de setembre de 2020, registre d’entrades 2020-E-RC-1568 es va
sol·licitar l'ocupació del sòl, volada i subsòl de la via pública, expedient número 1009/2020.

A) Base Imposable (dies d’aprofitament)
B) Tarifa segona (contenidors, mat. de constr.)
LIQUIDACIÓ (AxB o bé mínims)

5 (cinc) DIES
3 €/DIA (mínim 15 €)
15,00 €

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

15,00 €
15,00 €

SEGON. Com a resultat de la liquidació definitiva, ANA MARIA DIAZ ha d'ingressar la
quantitat de 15,00 €.
IMPORT AUTOLIQUIDACIÓ
IMPORT LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
INGRÉS

15,00 €
15,00 €
15,00 €
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AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE”
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 1026/2020. Ocupació amb camió de descàrrega a la ctra de Casserres, 11 de
Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que en data 14 de setembre de 2020, registre d’entrades 2020-E-RC-1571 es va
sol·licitar l'ocupació del sòl, volada i subsòl de la via pública, expedient número 1026/2020.
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
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DADES DEL SUBJECTE PASSIU: ANA MARIA DIAZ
CIF: Y 0510274 X
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA
A) Base Imposable (durada de l’aprofitament)
CINC DIES
B) Tarifa segona
3 eur/dia, mínim 15 eur
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

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:

Naturalesa de l'Informe: Definitiu
Autor: LLUÍS MAS PAGEROLS
Data d'Elaboració: 14 de setembre 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 14 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

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, descàrrega)

1 (un) DIA
10 €/DIA (mínim 15 €)

LIQUIDACIÓ (AxB o bé mínims)

15,00 €

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

15,00 €
15,00 €

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

15,00 €
15,00 €
15,00 €

Número: 2020-0040 Data: 28/09/2020

PRIMER. Determinació de la quantia de la liquidació definitiva.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

INFORME

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: 77740638 V
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA
A) Base Imposable (durada de l’aprofitament)
UN DIA
B) Tarifa segona
3 eur/dia, mínim 15 eur
IMPORT DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA (AxB)
15,00 €
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE”

IMPORT TOTAL DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
IMPORT TOTAL DE L'AUTOLIQUIDACIÓ
INGRÉS

15,00 €
15,00 €
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.

Expedient 999/2020. Llicència d'ocupació amb bastida per pintar façana a la Pl de la
Vila, 5 de Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que en data 09 de setembre de 2020, registre d’entrades 2020-E-RC-1556 es va
sol·licitar l'ocupació del sòl, volada i subsòl de la via pública, expedient número 999/2020.

Número: 2020-0040 Data: 28/09/2020

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

“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: 09 de setembre de 2020
Presentada l'Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i Subsòl de la
Via Pública, per RAMON MANRCHAN TAUSTE en data 09 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.
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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:

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)
LIQUIDACIÓ (AxB o bé mínims)

1 (un) MES
2 €/DIA m (mínim 30 €)
UN MES (40 €)
40,00 €

TOTAL A INGRESSAR:

IMPORT AUTOLIQUIDACIÓ
IMPORT LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
INGRÉS

40,00 €
40,00 €
40,00 €

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE”

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: RAMON MARCHAN TAUSTE
CIF: 44020323 W
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA
A) Base Imposable (durada de l’aprofitament)
1 MES
B) Tarifa tercera
1 MES (40€)
IMPORT DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA (AxB)
40,00 €
IMPORT TOTAL DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
40,00 €
IMPORT TOTAL DE L'AUTOLIQUIDACIÓ
40,00 €
INGRÉS
40,00 €
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, RAMON MARCHAN TAUSTE ha
d'ingressar la quantitat de 40,00 €.

Número: 2020-0040 Data: 28/09/2020

40,00 €
40,00 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Taxa per Llicència d'Ocupació
TOTAL A INGRESSAR

Expedient 1035/2020. Ocupació amb contenidor a la ctra. Bassacs, 2 de Gironella

Atès que en data 15 de setembre de 2020, registre d’entrades 2020-E-RC-1584 es va
sol·licitar l'ocupació del sòl, volada i subsòl de la via pública, expedient número 1035/2020.
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: 15 de setembre de 2020
Presentada l'Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i Subsòl de la
Via Pública, per ALINA SOLONARU en data 15 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

Número: 2020-0040 Data: 28/09/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

INFORME

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 (contenidors, mat. de constr.)
LIQUIDACIÓ (AxB o bé mínims)

8 (VUIT) DIES
3 €/DIA (mínim 15 €)
24,00 €

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

24,00 €
24,00 €

SEGON. Com a resultat de la liquidació definitiva, ALINA SOLONARU ha d'ingressar la
quantitat de 24,00 €.
IMPORT AUTOLIQUIDACIÓ
IMPORT LIQUIDACIÓ DEFINITIVA

24,00 €
24,00 €
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PRIMER. Determinació de la quantia de la liquidació definitiva.

INGRÉS

24,00 €

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE”
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 1022/2020. Aprovació de factures relació número 12
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist la relació de factures, amb número de document i data que tot seguit es detalla:
De la número 1439 de data 22 de juliol de 2020 a la factura número 1684 de data 20 de maig
de 2020, per un import de 89.754,30€
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 89.754,30€
SEGON. En aplicació de l’article 61 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
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DADES DEL SUBJECTE PASSIU: ALINA SOLONARU
CIF: X 8912643 M
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA
A) Base Imposable (durada de l’aprofitament)
VUIT DIES
B) Tarifa segona
3 eur/dia, mínim 15 eur
IMPORT DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA (AxB)
24,00 €
IMPORT TOTAL DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
24,00 €
IMPORT TOTAL DE L'AUTOLIQUIDACIÓ
24,00 €
INGRÉS
24,00 €

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:

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.

Expedient 1004/2020. Baixa per descàrrec comptable Impost sobre Béns Immobles
Rústics exercici 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 immobles rústics
exercici 2020, per un import total de principal 10,99€, el valor relacionat anteriorment.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Oficina de Berga, de l’ORGT de la Diputació de Barcelona
als efectes escaients.

Expedient 1020/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud de material per realitzar
la Fira de Santa Tecla. Ajuntament de Berga.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per l’Ajuntament de Berga, en data 4 de setembre de 2020,
registre d’entrades nº 2020-E-RC-1536, expedient número 1020/2020, sol.licitant:

Material: Grades.
Dies: 19 i 20 de setmbre de 2020.
Activitat: Fira de Santa Tecla.

S’ACORDA:

PRIMER.- Concedir l’ús del material següent:
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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 rústics
exercici 2020 per import total de principal de 10,99€, el detall del qual és el següent:
Número d’abonaré : 8981034-90976525 import: 10,99€

Número: 2020-0040 Data: 28/09/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

-

Grades.

QUART.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de les
activitats vinculades a l’ús autoritzat.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

Número: 2020-0040 Data: 28/09/2020

TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar les grades, només per a la realització de les
tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de
l’activitat sol.licitada els dies 19 i 20 de setembre de 2020.

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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C) PRECS I PREGUNTES

