Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/37

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

6 / d’octubre / 2020

Durada

Des de les 20:30 fins a les 20:45 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: 2020-0043 Data: 14/10/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 14/10/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 14/10/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'apraova per unanimitat

A la vista dels següents antecedents:

Document:

Recepció del projecte d’obres

Data:

05/10/2020

Observacions:

Expedient 1130/2020

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l'establert en els
articles 21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,

S’ACORDA:

PRIMER:

Aprovar inicialment el projecte d’obres:

NETEJA DE FANGS AL RIU LLOBREGAT. TRAM NORD

Autors del projecte: SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

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

Número: 2020-0043 Data: 14/10/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1130/2020. Aprovació del projecte d'obres: Neteja de fangs al riu Llobregat,
tram Nord de Gironella

Joan Carles Jabardo

Pressupost:

105.993,30 € + 22.258,60 € d’IVA = 128.251,90 €

SEGON: Sotmetre el projecte d’obres a informació pública pel període d’un mes
mitjançant anunci en el tauler d’edictes, a la seu electrònica de l’Ajuntament i en el Butlletí
Oficial de la Província.

Expedient 1131/2020. Certificació d'obra núm. 1. Condicionament del pis social del carrer
Pont Vell, 19 2on de Gironella
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

Vista la certificació d’obres número 1, de l’obra “Condicionament del pis social carrer Pont
Vell, 19 2on”, del contractista CONSTRUCCIONS SOLÀ-CARDONA S.A., que ascendeix a la
quantitat de 10.776,40 €, un IVA de 2.263,05 €, essent un total de 13.039,45 €.

Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, que literalment és com segueix:

“Expedient núm.: 1131/2020
Certificació d'Obra: CONDICIONAMENT PIS SOCIAL-C/PONT VELL, 19, 2on
Procediment: Execucions de Contractes
Interessat: CONSTRUCCIONS SOLÀ CARDONA S.A.
Data d'iniciació: 5 OCTUBRE DE 2020

CERTIFICACIÓ D'OBRA Nº 1
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Número: 2020-0043 Data: 14/10/2020

setembre de 2020
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Data:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Lluís Mas Pagerols

OBRA: CONDICIONAMENT PIS SOCIAL-C/PONT VELL, 19, 2on

1. Que l'import de les obres executades en el període a què correspon aquesta Certificació,
ascendeix a la quantitat de 10.776,40 euros i 2.263,05 euros d'IVA.

EL SERVEI TÈCNIC MUNICIPAL”

R
E
S
O
L
C
:

PRIMER. Aprovar la 1a certificació d’obres, de l’obra “Condicionament del pis social al carrer
Pont Vell, 19 2on”, del contractista CONSTRUCCIONS SOLÀ-CARDONA S.A., que ascendeix a
la quantitat de 10.776,40 €, un IVA de 2.263,05 €, essent un total de 13.039,45 €.

SEGON. Autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

Expedient 1062/2020. Comunicació urbanística d'obres consistents en el desplegament
de fibra òptica d'Orange al municipi de Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atesa la presentació per part de l’empresa ORANGE de la comunicació de realitzar obra civil
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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3. Que es compleixen, si pertoca, els requisits previstos en l'article 103 de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques i en el plec de clàusules administratives
particulars del contracte.

Número: 2020-0043 Data: 14/10/2020

ascendeix a la quantitat de

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Que l'import de la Certificació de liquidació d’obra
13.039,45€ IVA inclòs.

per al desplegament de la fibra òptica en vàries zones del municipi.
Vist l’informe emès per part dels Serveis Tècnics Municipals que literalment és com segueix:
“PROMOTOR: ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS SLU
Nº EXPEDIENT: 1062/2020
SITUACIÓ: VÀRIES ZONES I CARRERS DEL MUNICIPI
PROPIETAT IMMOBLE: VIA PÚBLICA

CONTRACTISTA: ORANGE ESPAÑA
PRESSUPOST: -----------------

ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS SLU, ha sol·licitat, en data 28 AGOST DE
2020, poder executar l’obra civil en via pública per la implantació i desplegament de xarxa
de fibra òptica en vàries zones i carrers del municipi. D’acord amb la documentació gràfica
aportada i examinada la documentació,

S’INFORMA FAVORABLEMENT la sol·licitud presentada pel desplegament de la fibra òptica
en aquestes zones i carrers del municipi.

Número: 2020-0043 Data: 14/10/2020

ENGINYERIA: ZENER COMUNICACIONES SLU

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

OBRA: EXECUCIÓ OBRA CIVIL DESPLEGAMENT FIBRA ÒPTICA

OBSERVACIONS:
-Abans de l’inici de les obres que afectin obres soterrades caldrà comunicar-ho al Servei
Tècnic Municipal i al Servei d’Aigües (608 28 38 70) per concretar si l’obra afecta qualsevol
instal·lació. Igualment hauran de contactar amb altres empreses subministradores de serveis
(gas, electricitat), per coordinar les possibles afectacions de les xarxes.
-abans de l’inici d’obres ORANGE ESPAÑA, obtindrà les autoritzacions de particulars si és el
cas.
El Servei Tècnic”

Examinada la documentació que acompanya l’expedient,
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS SLU disposa dels permisos i autoritzacions
corresponents.

S’ACORDA

Expedient 1129/2020. Llicència d'obres a la Ctra. de Casserres, 34 B de Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1129/2020, en el qual es sol.licita llicència
per tapar la jardinera de la terrassa sense afectació estructural de l’immoble situat a ctra de
Casserres, 34 B de Gironella

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

Número: 2020-0043 Data: 14/10/2020

SEGON. Comunicar als interessats que abans de l’inici de les obres s’hauran de posar en
contacte amb el Servei Tècnic Municipal i el Servei d’Aigües per fer inspecció en el lloc de
obres i comprovar si hi ha serveis afectats.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Concedir llicència urbanística d’obres consistents en les intervencions d’obra civil
necessàries per a l’execució del Pla de desplegament de la fibra òptica en varis carrers del
municipi de Gironella. Expedient 1062/2020

EXPEDIENT: 1129/2020
SITUACIÓ: CARRETERA CASSERRES, 34-B
PROPIETAT IMMOBLE: COMUNITAT PROPIETARIS
OBRA: TAPAR JARDINERA TERRASSA
CONTRACTISTA: DAVID MONTENEGRO GONZALEZ
PRESSUPOST: 3.425,59 €

David Montenegro Gonzalez, ha sol·licitat, en data 2 d’octubre de 2020, llicència d’obres per
tapar jardinera de la terrassa, sense afectació estructural, a l’edifici situat a la Ctra.
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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“PROMOTOR: DAVID MONTENEGRO GONZALEZ

Casserres, 34-B
Examinada la documentació presentada, S’INFORMA FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.
Observacions:
-Si les obres afecten cap element estructural, caldrà aportar assumeix de direcció d’obres
signat per tècnic competent.

PRIMER. Concedir llicència per tapar jardinera de la terrassa sense afectació estructural de
l’immoble situat a ctra de Casserres, 34 B expedient número 1129/2020.

SEGON. Aprovar:

a)

L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......... 100,37 €.

b)

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

TOTAL

.............................................................................................................. 120,37 €.

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

Número: 2020-0043 Data: 14/10/2020

S’ACORDA:
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No obstant, la Corporació amb major criteri decidirà.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-Si les obres afecten elements de façanes (finestres, etc), aquestes s’executaran de forma i
colors similar a les existents en l’edifici.

Expedient 1107/2020. Llicència d'obres sense afectació estructural a Viladomiu Nou, 88
de Gironella

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1107/2020, en el qual es sol.licita llicència
per reforma de bany i cuina sense afectació estructural de l’immoble situat a Viladomiu nou
88 1r 1a de Gironella

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

“PROMOTOR: CARME SANTAMARIA CASALS
EXPEDIENT: 1107/2020
SITUACIÓ: VILADOMIU NOU, 88, 1r 1a
PROPIETAT IMMOBLE: CARME SANTAMARIA CASALS

Número: 2020-0043 Data: 14/10/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

OBRA: REFORMA HABITATGE (BANY I CUINA)-NO AFECTACIÓ ESTRUCTURAL

PRESSUPOST: 12.400,00 €

Carme Santamaria Casals, ha sol·licitat, en data 29 de setembre de 2020, llicència d’obres
per la reforma de l’habitatge situat a Viladomiu Nou, 88, 1-1ª.
Concretament, reforma integral del bany i de la cuina.

Examinada la documentació presentada, S’INFORMA FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.
Observacions:
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CONTRACTISTA: RAMON JUNYENT S.L.

-Si les obres afecten cap element estructural, caldrà aportar assumeix de direcció d’obres
signat per tècnic competent.
-Si les obres afecten elements de façanes (finestres, etc), aquestes s’executaran de forma i
colors similar a les existents en l’edifici.
No obstant, la Corporació amb major criteri decidirà.”

a)

L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......... 363,32 €.

b)

La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ............................ 45,88 €.

TOTAL

.............................................................................................................. 409,20 €.

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 1119/2020. Ocupació amb camió grua a l'avgda Catalunya, 49 amb ctra de
Casserres

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

Número: 2020-0043 Data: 14/10/2020

SEGON. Aprovar:
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PRIMER. Concedir llicència per reforma de bany i cuina sense afectació estructural de
l’immoble situat a Viladomiu nou 88 1r 1a expedient número 1107/2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que en data 29 de setembre de 2020, registre d’entrades 2020-E-RC-1668 es va
sol·licitar l'ocupació del sòl, volada i subsòl de la via pública, expedient número 1119/2020.

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, 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, JORDI ANDRADE AGUDO ha d'ingressar
la quantitat de 15,00 €.
IMPORT AUTOLIQUIDACIÓ
IMPORT LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
INGRÉS

15,00 €
15,00 €
15,00 €

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE”

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

Número: 2020-0043 Data: 14/10/2020

Presentada l'Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i Subsòl de la
Via Pública, per JORDI ANDRADE AGUDO en data 29 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
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“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: 01 d’octubre de 2020

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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:

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.
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.

Número: 2020-0043 Data: 14/10/2020

DADES DEL SUBJECTE PASSIU: JORDI ANDRADE AGUDO
CIF: 47619188 B
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 €

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:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que en data 30 de setembre de 2020, registre d’entrades 2020-E-RC-1681 es va
sol·licitar l'ocupació del sòl, volada i subsòl de la via pública, expedient número 1118/2020.
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
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Expedient 1118/2020. Ocupació amb contenidor al lateral del passeig de Viladomiu Nou

Autor: LLUÍS MAS PAGEROLS
Presentada l'Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i Subsòl de la
Via Pública, per MANEL GUILLEN RIPOLL en data 30 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

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

2 DIES: (5 OCT)
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, MANEL GUILLEN RIPOLL ha d'ingressar
la quantitat de 15,00 €.
IMPORT AUTOLIQUIDACIÓ
IMPORT LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
INGRÉS

15,00 €
15,00 €
15,00 €

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE

Número: 2020-0043 Data: 14/10/2020

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Determinació de la quantia de la liquidació definitiva.

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: MANEL GUILLEN RIPOLL
CIF: 77737589 G
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)
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
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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S’ACORDA:

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.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentimen
t

Vista la sol·licitud presentada per
JUDIT VILALTA CAELLAS
MERCÈ BOIXADER GONFAUS

77746654F
77740789F

I examinada la documentació que li acompanya en relació amb l'expedient de llicència
d'obertura d'activitat Innòcua CLASSES PARTICULARS D'IDIOMES:
Referència Cadastral
Localització

7445119DG0574N0002YG
CARRER FARGUELL, 2, BAIXOS

A la vista dels següents antecedents:
Document
Sol·licitud de l'Interessat
Provisió d’Alcaldia
Informe dels Serveis Tècnics

Data/Núm.
24/09/2020
01/10/2020
05/10/2020

Observacions

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i 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,
S’ACORDA
PRIMER. Concedir la llicència d'obertura d'activitat innòcua a JUDIT VILALTA CAELLAS per a
l’activitat de CLASSES PARTICULARS D'IDIOMES ubicada al CARRER FARGUELL, 2,

Ajuntament de Gironella
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Interessat
Representant

Número: 2020-0043 Data: 14/10/2020

Expedient 1123/2020. Llicència d'Activitat per l'obertura d'un establiment dedicat a
Classes particulars d'idiomes al Carrer Farguell, 2, baixos

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

BAIXOS, de Gironella, ja que l'activitat descrita que es pretén desenvolupar en el local
referenciat no està subjecta a la Normativa continguda en la Llei 20/2009, de 4 de desembre,
de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats ni en el Reglament General de
Desenvolupament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de
l'Administració Ambiental i s'Adapten els seus Annexos aprovat per Decret 136/1999, de 18
de maig.
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.
QUART. Notificar el present Acord a l'interessat amb els corresponents recursos.

Expedient 1077/2020. Llicència d'Activitat per l'obertura d'un local destinat a Psicologia
Clínica a la Carretera de Bassacs, 52
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la sol·licitud presentada per
Interessat
Representant

OLGA MASSANA SANCHEZ
___________

38124589L
___________

I examinada la documentació que li acompanya en relació amb l'expedient de llicència
d'obertura d'activitat Innòcua PSICOLOGIA CLÍNICA:
Referència Cadastral
Localització

7628109DG0572N0001O
CARRETERA DE BASSACS, 52

A la vista dels següents antecedents:
Document
Sol·licitud de l'Interessat
Provisió d’Alcaldia
Informe dels Serveis Tècnics

Data/Núm.
22/09/2020
24/09/2020
02/10/2020

Observacions

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i 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
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Favorable

Número: 2020-0043 Data: 14/10/2020

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a) La taxa per activitats innòcues: ........................................................
360,50 €
Bonificació del 50% de la taxa per a nous establiments....................... -180,25 €
TOTAL A INGRESSAR .........................................................................
180,25 €

d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny,
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.
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.
QUART. Notificar el present Acord a l'interessat amb els corresponents recursos.

Expedient 1805/2019. Rectificació de la bonificació d'un rebut d'escombraries en el
marc de les subvencions per a la utilització de la deixalleria.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que, amb data 12 desembre de 2019, l'Ajuntament, amb el propòsit de bonificar els
usuaris de la deixalleria mòbil, va iniciar el procediment per a la concessió de la subvenció en
la taxa d’escombraries per l’ús de la deixalleria mòbil.
Atès que l’Ordenança fiscal número 29, de la Taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans, en el seu article 5.5 diu literalment:
“Gaudiran d’una bonificació, segons l’escalat que es detalla, aquells subjectes passius que
facin ús de la deixalleria mòbil (mensual):
5% per un ús de 1 a 2 cops
8% per un ús de 3 a 4 cops
10% per un ús de 5 a 6 cops
12% per un ús de 7 a 8 cops
15% per un ús de 9 a 10 cops
18% per un ús d’11 a 12 cops
Atès que amb data 11 de febrer de 2020 es va aprovar, per Acord de Junta de Govern Local,

Ajuntament de Gironella
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a) La taxa per activitats innòcues: ........................................................
360,50 €
Bonificació del 50% de la taxa per a nous establiments....................... -180,25 €
TOTAL A INGRESSAR .........................................................................
180,25 €
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SEGON. Aprovar:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Concedir la llicència d'obertura d'activitat innòcua a OLGA MASSANA SANCHEZ
per l’activitat de PSICOLOGIA CLÍNICA ubicada a CARRETERA DE BASSACS, 52, de
Gironella, ja que l'activitat descrita que es pretén desenvolupar en el local referenciat no està
subjecta a la Normativa continguda en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i
Control Ambiental de les Activitats ni en el Reglament General de Desenvolupament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental i s'Adapten els
seus Annexos aprovat per Decret 136/1999, de 18 de maig.

concedir les bonificacions als contribuents que van presentar la documentació requerida.
Atès que amb data 5 d’octubre de 2020 i registre d’entrada 2020-E-RC-1698 es va presentar
per MARGARET SOLER MARGINET amb DNI: 77253153-V sol·licitud per iniciar reclamació
respecte
la
taxa
d’escombraries
de
l’immoble
referència
cadastral
7546102DG0574N/0001/FF.
Atès que es va detectar un error en l’Acord de la Junta de Govern Local celebrada el dia 11
de febrer de 2020.
Examinada la documentació que l’acompanya,

SEGON. Concedir una bonificació del 18% de la taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans de 2020, als contribuents amb la següent
referència cadastral:
7546102DG0574N/0001/FF – PSTGE.ALSINA, 74
TERCER. Comunicar el present acord a l’ORGT pels seus coneixements i efectes oportuns.
QUART. Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes.

Número: 2020-0043 Data: 14/10/2020

PRIMER. Aprovar la rectificació de la bonificació al contribuent titular de l’immoble referència
cadastral 7546102DG0574N/0001/FF.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada pel Consell Comarcal del Berguedà en data 25 de setembre de
2020, registre d’entrades nº 2020-E-RC-1653, expedient número 1092/2020, sol·licitant:

Local del Blat.
Dia: 13 d’octubre de 2020.
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Expedient 1092/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat per
realitzar un club de lectura. Consell Comarcal del Berguedà.

Horari: De les 17:00h a les 19:00h.
Activitat: Club de lectura.

Com a norma general, no es permeten les activitats públiques que impliquin un contacte físic,
ni les activitats en què no sigui possible mantenir la distància física de seguretat interpersonal
prescrita per les autoritats sanitàries, ni qualsevol activitat en què hi puguin concórrer factors
d’imprevisibilitat que pertorbin el moviment o la circulació segura de les persones, en espais a
l’aire lliure o al carrer. Específicament, tampoc no es permeten les activitats recollides en el
punt 2.1.11 d’aquest document,

Amb caire general, es prescriuen:

1. Mesures en la venda d’entrades o en la inscripció del públic assistent

a. Es recomana la venda en línia de l'entrada o la inscripció prèvia del públic assistent.

b. Advertiment que només es podrà dur a terme l’activitat, amb presència de públic, si es
compleixen les mesures que es prescriuen en aquest protocol, aprovat pel PROCICAT.

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Els públics dels esdeveniments que organitzin les associacions culturals i entitats de cultura
popular hauran d’acomplir les normes que es prescriguin en els diferents plans sectorials de
represa que les afectin.
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Vist tot allò que fa referència a les activitats de les associacions culturals i entitats de cultura
popular amb presència de públic.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist els plans de represa del sector cultural, la cultura popular i les associacions culturals
aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial al risc en data 17 de juliol de 2020.

c. Advertiment que l’accés del públic es pot limitar d’acord amb les indicacions de distància de
seguretat i aforament màxim vigents en cada cas.

2. Mesures en la informació al públic

c. Advertiment que només es podrà dur a terme l’activitat, amb presència de públic, si es
compleixen les mesures que es prescriuen en aquest protocol, aprovat pel PROCICAT.
d. Advertiment que l’accés del públic es pot limitar d’acord amb les indicacions de distància de
seguretat i aforament màxim vigents en cada cas.
e. Cal fer advertiment de l’ús obligatori de mascareta quirúrgica, per donar compli-ment a la
RESOLUCIÓ SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús
de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. Cal seguir
les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada d’acord a l’establert a la pàgina de
Salut (https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be ). Cal te-nir
presents, a més, les condicions següents:

Número: 2020-0043 Data: 14/10/2020

b. Senyalització horitzontal dels itineraris que ha de seguir el públic, amb indicació de les
distàncies de seguretat en els àmbits de taquilla, lavabos, espais comuns, etc.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a. Cartelleria i/o retolació indicativa de les condicions de capacitat màxima i de les mesures
de protecció, higiene i desinfecció que es prenen en els recintes tancats o espais a l’aire lliure
en què es duen a terme actes i espectacles de cultura popular.

b. No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat
respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilit-zació de la mascareta.
c. Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o dependència, no dispo-sen d’autonomia
per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de conducta que facin inviable la seva
utilització.

f. Missatges informatius en la venda en línia o en la inscripció, i en l’inici i en la cloenda de
l’activitat, sobre les mesures sanitàries que han de seguir els assistents (ús de màscares,
rentat de mans, higiene respiratòria), pautes en accessos i sortides, i el manteniment de la
distància de seguretat i la capacitat màxima de cada dependència, respectant sempre la
legislació vigent.
g. Documentació (tipus infografia) relacionada amb la Covid-19 amb recomanacions
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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a. Ús per persones de 6 anys en endavant (només a l’apartat de públic)

d’higiene, com la importància i tècnica del rentat de mans, i d’altra mena, com les a
emprendre davant de possibles contagis (https://canalsalut.gencat.cat/ca/vidasaludable/habits_dhigiene/rentarse_les_mans/ )
h. Advertiment que no podran accedir persones amb símptomes de COVID-19, o bé les que
hagin estat en contacte directe amb un malalt. S’apel·la a la declaració autoresponsable.
i. En les activitats o espectacles es recomana que no hi hagi pauses intermèdies. En el cas
que sigui inevitable, aquest descans ha de tenir la durada suficient perquè la sortida i entrada
durant el descans també sigui esglaonada i amb els mateixos condicionaments que l'entrada i
sortida de públic.

CONDICIONS D’AFORAMENT

En els espais a l’aire lliure, el nombre màxim d’assistents o participants permesos s’ajusta als
paràmetres d’ocupació següents:

a. Com a norma general, s’ha de garantir la distància física interpersonal de seguretat
equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d’aplicació
un valor més restrictiu per raó del tipus d’activitat.
b. La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat
poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:

a. Es faci obligatori l’ús de mascareta, com a compliment de la Resolució SLT 1648/2020, de
8 de juliol.
b. Es porti un registre dels assistents o hi hagi una preassignació de localitats.
c. S’estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida independents (no
permeables entre si), que han de ser d’un màxim d 2.000 persones o fins a 3.000 persones
quan se situïn en seients preassignats.
d. Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els
creuaments o punts de més afluència.

Ajuntament de Gironella
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Respecte a les zones comunes dels recintes o els espais a l'aire lliure on s'hi acomoda el
públic, s'han de complir els següents requisits:
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6.1 Mesures per a la racionalització dels espais i el seu ús en condicions de distanciament
físic

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

j. El servei de guarda-roba i la consigna no estan permesos.

c. Aquests paràmetres d’ocupació dels espais s’apliquen en defecte de previsions
específiques d’aforament establertes per a cada tipologia d’activitat, en la normativa sectorial
vigent o en el pla sectorial corresponent que siguin més restrictives.
En els espais tancats, el nombre màxim d’assistents o participants permesos s’ajusta als
paràmetres d’ocupació següents.

c. Aquestes distàncies no seran necessàries entre grups de persones de contacte habitual
però sí entre els grups.
d. S’han d’establir espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida independents
(no permeables entre si), que han de ser d’un màxim de 1.000 persones i fins a 2.000
persones quan se situen en seients preassignats.
e. La distància interpersonal de seguretat i el seu equivalemt en superfície de seguretat
poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:
a. Es faci obligatori l’ús de mascareta.
b. Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.

Número: 2020-0043 Data: 14/10/2020

b. La superfície per persona no podrà ser inferior a 1 m2 en un edifici o espai tancat,
corresponent a 1 metre de distància mínima de seguretat entre persones, d’acord al que
estableix l’epígraf 3 de l’apartat 2.1 de la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual
s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i
afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a. Com a norma general s’ha de garantir la distància física interpersonal de seguretat
equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d’aplicació
un valor més restrictiu per raó del tipus d’activitat.

f. Aquests paràmetres d’ocupació dels espais s’apliquen en defecte de previsions
específiques d’aforament establertes per a cada tipologia d’activitat, en la normativa sectorial
vigent o en el pla sectorial corresponent que siguin més restrictives.

CONDICIONS PER ACCESSOS I SORTIDES
a. Cal identificar amb claredat les vies d’accés i de sortida. Els circuits d’accés i sortida
estaran diferenciats.
b. S’hi instal·laran dispensadors de gel hidroalcohòlic.
c. Control (i facilitació opcional) de mascaretes als accessos, especialment en recintes
tancats en què no es pugui garantir el manteniment de la distància física.
d. Cal dimensionar de manera adequada els accessos i, en la mesura que sigui possible,
associar-los i/o distribuir-los a les diferents zones d’ocupació. La seqüència d’entrada i sortida
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c. Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els
creuaments o punts de més afluència.

dels espais ha de contemplar l’ordre de les fileres.
e. L'obertura d’accessos es realitzarà amb antelació suficient per permetre un accés
escalonat. Cal que es fixin franges horàries adequades per a l'accés. La sortida del públic, en
la finalització de l'espectacle, ha de realitzar-se de forma esglaonada per zones, garantint la
distància entre persones.
f. En espais en què les cadires siguin mòbils, sempre que sigui possible, es disposarà el
públic com en un amfiteatre, la qual cosa permet l’optimització de la superfície a l’entorn de
l’escenari.

a. Es podrà vendre merchandising i altres productes similars, sempre que en els
procediments de venda es compleixin els requisits de distància de seguretat i absència
d’aglomeracions. El client no tindrà accés als productes, que li seran lliurats pel venedor.

b. S'ha de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en els quals poder dipositar
mocadors i qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes papereres han de ser netejades de
forma freqüent, i al menys un cop a el dia.

S’ACORDA:

PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, el dia 13
d’octubre de 2020, de les 17:00h a les 19:00h per a la realització de l’activitat del club de
lectura.
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h. Si s’utilitzen plataformes llançadores de transport per facilitar l’accés als recintes culturals,
caldrà que al seu interior es mantinguin les mesures de distància física descrites per a als
transports col·lectius.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

g. La mobilitat interna prioritzarà els circuits en sentit únic per evitar els creuaments. Caldrà
senyalitzar-los convenientment i proporcionar-los amplada suficient.

SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat previ pagament de la taxa de 60€ corresponents al sevei
tècnic de so i llums de l’espai al sol.licitant per a la realització de l’activitat sol.licitada, durant
el període establert a l’apartat anterior.

CINQUÈ.- L’entrega i retorn de les claus de l’espai es realitzarà a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà de l’Ajuntament de Gironella.

SISÈ.- En el moment de l’entrega de les claus de l’espai el sol·licitant haurà de dipositar 20 €
en concepte de fiança, que seran retornats una vegada es comprovi que l'espai no hagi patit
desperfectes i es trobi en condicions òptimes de neteja.

SETÈ.- L’usuari autoritzat accepta el contingut del Reglament regulador del règim general
d’ordenació i utilització dels edificis, locals i instal.lacions municipals; subjectant-se a les
seves prescripcions i es compromet a complir les seves normes i obligacions. Qualsevol tipus
de responsabilitat que es pugui derivar de l’exercici de les activitats, serà aplicada d’acord
amb els termes de l’esmentat Reglament.
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QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de neteja.
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TERCER.- El sol·licitant s’obliga a utilitzar el Local del Blat, només per a la realització de les
tasques pròpies de l’activitat sol·licitada.

NOVÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de
l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.

Expedient 1005/2020. Targetes i Reserves d'Aparcament per a Discapacitats, Exp.
Familiar 2019/00758.
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VUITÈ.- En cas de fer qualsevol mena de publicitat de l’activitat que es durà a terme, ja sigui
en format físic o digital, és obligatori l’ús del logotip oficial de l’Ajuntament de Gironella.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la sol·licitud i la documentació presentada pel Sr. (Exp. Familiar 2019/00758) del
Municipi de Gironella, demanant 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 2019/00758), 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.

Expedient 1006/2020. Targetes i Reserves d'Aparcament per a Discapacitats, Exp.
Familiar 2009/125.
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la sol·licitud i la documentació presentada per la Sra. (Exp. Familiar 2009/125) del
Municipi de Gironella, demanant 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 la Sra. (Exp. Familiar 2009/125) del Municipi de Gironella, ha presentat en aquest
Ajuntament una sol·licitud de 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 la Sra. (Exp. Familiar 2009/125), compleix tots els requisits que estableix la
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Favorable
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“S’informa que el Sr. (Exp. Familiar 2019/00758) del Municipi de Gironella, ha presentat en aquest
Ajuntament una sol·licitud de targeta d’aparcament reservat per a persones amb discapacitat.
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Vist l’informe emès per l’EBAS, que es reprodueix a continuació:

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.

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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No hi ha assumptes
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

