Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/40

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

5 / de novembre / 2019

Durada

Des de les 20:30 fins a les 20:54 hores

Lloc

Sala de reunions

Presidida per

TERESA TERRICABRES POUS

Secretari

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77746641V

ANNA FERRER COMA

SÍ

39362101Q

DAVID FONT SIMON

NO

39388643Q

DAVID SABORIDO GONZÁLEZ

SÍ

77732419D

JOSEP CAMPS CALVERAS

SÍ

39381475R

LLUÍS VALL CARRILLO

SÍ

39356952L

Lurdes Roset Gamisans

SÍ

39378755H

MIQUEL SERRA PEÑA

SÍ

40990957N

SANTI FELIUS MUÑOZ

SÍ

39343075B

TERESA TERRICABRES POUS

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. DAVID FONT SIMON:
«Vacances»

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0008 Data: 16/01/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (2 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 16/01/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

DAVID FONT SIMON (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 16/01/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1623/2019, en el qual es sol.licita llicència per
obres de Pavimentar pati interior i desmuntar pladur a ctra. Bassacs, 84B de Gironella.
Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:
“PROMOTOR: JORDI VERDAGUER LLONCH
EXPEDIENT: 1623/2019
SITUACIÓ: CARRETERA BASSACS, 84B
PROPIETAT IMMOBLE: JORDI VERDAGUER LLONCH
OBRA: PAVIMENTAR PATI INTERIOR-DESMUNTAR PLADUR I PORTA COMPTADORS
CONTRACTISTA: RAMON Mª SOLER SIMON
PRESSUPOST: 2.890,00 €
Jordi Verdaguer Llonch, ha sol·licitat, en data 4 de novembre de 2019, llicència d’obres per
pavimentar pati interior, desmuntar pladur i porta comptadors a Bassacs Ctra. 84B.
Examinada la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.
No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.”
S’ACORDA:
PRIMER. Concedir llicència d’obres per Pavimentar pati interior i desmuntar pladur a ctra.
Bassacs, 84B de Gironella. Exp. 1623/2019.
SEGON. Aprovar:
a) L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93%): ........... 84,68 €
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): .............. 20,00 €
TOTAL..................................................................................................... 104,68 €
Aquesta quantitat s’haurà d’ingressar al compte de l’Ajuntament, en qualsevol oficina de les
entitats bancàries del municipi, o bé a les oficines municipals.
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Expedient 1623/2019. Llicència urbanística d'obres per pavimentar pati interior i treure
pladur a Ctra. Bassacs 84 B

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S'aprova per unanimitat

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.

Vist que, amb data 24/10/2019 16:20, es va presentar per
Interessat: MERCEDES MOLINA FERRER
Representant: ORIOL DALMAU ROSET
sol·licitud de llicència urbanística per a la constitució o modificació d'un règim de propietat
horitzontal i per a la formalització d'altres operacions jurídiques de la finca situada en:
Localització: Avgda. Catalunya, 46. ref. cadastral: 7443106DG0574S0001BX
Vist que, de conformitat amb el que es disposa en la Provisió de data 25 / octubre / 2019,
va ser emès informe de Secretaria referent al procediment a seguir i a la Legislació
aplicable en el procediment de concessió de llicència urbanística per a la constitució o
modificació d'un règim de propietat horitzontal i per a la formalització d'altres operacions
jurídiques, que literalment és com segueix:
D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 25 / d’octubre / 2019 i en
compliment de l’establert en l'article 3.3 a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual
es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter
nacional emeto el següent,
INFORME
PRIMER. Estan subjectes a llicència urbanística prèvia, la constitució o la modificació d'un
règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
Conforme a l'article 30 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per
Decret 64/2014, de 13 de maig, estan subjectes a llicència urbanística prèvia la constitució o
la modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, sobre un edifici o un
conjunt immobiliari i qualsevols altra operació o negoci jurídic que, directament o
indirectament, comporti un increment del nombre d'habitatges, establiments o altres elements
susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència
urbanística anterior. A aquests efectes, les places d'aparcament i els trasters solament s'han
de tenir en compte si el planejament urbanístic o les ordenances municipals d'edificació
regulen el seu nombre o la dimensió.
SEGON. La Legislació aplicable és la següent:
— Els articles 187 i següents del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1578/2019. Llicència urbanística de divisió horitzontal de l'immoble situat a
l'Avgda. Catalunya 46

CINQUÈ. El procediment a seguir és el següent:
A. Presentada la sol·licitud de concessió de llicencia urbanística per a la constitució o
modificació d'un règim de propietat horitzontal i per a la formalització d'altres operacions
jurídiques, i incoat el procediment, serà necessari Informe Tècnic i Jurídic dels Serveis
Municipals en el qual es farà constar si és necessari algun informe o l'autorització d'una altra
Administració.
B. En el cas de què es necessiti informe d'una altra Administració hauran de remetre's deu
dies abans, com a màxim, de la data en què es compleixin els terminis per resoldre
l'expedient de la llicència.
C. Els interessats que puguin resultar afectats per l'atorgament de la llicència podran
comparèixer en el procediment i formular les al·legacions i presentar els documents que
creguin oportuns. Se'ls concedirà audiència de les actuacions als interessats que resultin
identificats en l'expedient o que ho hagin estat pels quals s'han personat, perquè en el termini
de deu dies puguin formular al·legacions.
D. Serà preceptiu informe de Secretaria sempre que els informes tècnic i jurídic siguin
contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable i en els supòsits de
falta d'una altra assistència lletrada.
E. Emesos els informes, correspon a l'Alcalde resoldre sobre l'atorgament de la llicència, de
conformitat amb l’establert 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.
F. La llicència haurà d'atorgar-se en el termini màxim d'un mes tal com estableix l'article 32
del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística aprovat per Decret 64/2014, de 13
de maig.
Vist que, en compliment del que es disposa en la Provisió i de conformitat amb l'article
188.3 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, s'ha emès informe dels Serveis Tècnics en sentit favorable a la
concessió de la llicència urbanística per a la constitució o modificació d'un règim de
propietat horitzontal i per a la formalització d'altres operacions jurídiques, que literalment
és com segueix:
“Títol: Informe sobre Llicència urbanística per a DIVISIÓ HORITZONTAL IMMOBLE SITUAT
A L’AVINGUDA CATALUNYA,46
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QUART. L'òrgan competent per atorgar llicències serà l'Alcalde, segons el previst en l'article
53.1.r) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del
Règim Local.
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TERCER. La competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques
s'ajusten al que estableix la legislació de règim local. El sentit positiu del silenci administratiu
en aquesta matèria s'entén sense perjudici del que disposa l'article 5.2 del Text refós de la
Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i en el marc
del que estableix la legislació aplicable sobre procediment administratiu comú.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
— Els articles 4 a 16 i 30 a 32 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística,
aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig.
— L'article 53.1.r) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
— Els articles 71 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals
de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
— L'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.
— La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions de
Catalunya.

TERCER. Sobre la finca de referència es pretén realitzar la divisió següent:
Entitats resultants de la divisió horitzontal
ENTITAT NÚM.1. BAIXOS. Part de la planta baixa destinada a garatge i magatzem que s’hi
accedeix des de l’Av. Catalunya i des del Passatge Hospital per l’escala comunitària. Té una
superfície construïda de CENT DINOU METRES QUADRATS AMB NORANTA-SIS
DECÍMETRES QUADRATS. (119,96 m2 ) i una superfície útil de NORANTA-VUIT METRES

Número: 2020-0008 Data: 16/01/2020

INFORME
PRIMER. Que la documentació tècnica presentada junt amb la sol·licitud compleix les
prescripcions previstes en el planejament i amb la resta de Normativa urbanística aplicable.
El planejament municipal preveu, en relació on s'ubica la finca que es pretén dividir, els
requisits següents:
- Immoble situat a l’AVINGUDA CATALUNYA,46 Qualificat com a SÒL URBÀ. CLAU 3)ZONA EIXAMPLE URBÀ- ARTICLE 85 DEL PLA GENERAL.
SEGON. La finca té les característiques següents: la seva superfície és de SOLAR DE
130,31 M2 metres quadrats. Finca amb nº de referencia cadastral 7443106DG0574S0001BX
Inscrita al registre de la Propietat de Berga, al Tom 451, llibre 24, Foli nº 231 i nº de Finca
1652

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Naturalesa de l'informe: Definitiu. Exp 1578/2019
Autor: JOAN CARLES JABARDO GARCÍA
Data d'Elaboració: 25 d’octubre de 2019
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
En compliment de la Provisió de l'Alcaldia i de conformitat amb l'article 188.3 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de
Catalunya, en relació amb l'expedient incoat a sol·licitud de MERCEDES MOLINA FERRER,
referent a la concessió de llicència urbanística per a la constitució o modificació d'un règim de
propietat horitzontal i per a la formalització d'altres operacions jurídiques, de la finca situada a
l’AVINGUDA CATALUNYA,46, amb referència cadastral 7443106DG0574S0001BX, d’aquesta
localitat, el Tècnic Municipal que subscriu ha visitat la finca objecte de la llicència, i, de
conformitat amb la documentació presentada i en relació amb la Normativa urbanística
aplicable en el Municipi, emet el següent,

QUADRATS AMB CINQUANTA-VUIT DECÍMETRES QUADRATS. ( 98,58 m2 ). Limita: front
i part amb l’escala comunitària , esquerra, part amb immoble de l’Av. Catalunya 48 i part amb
l’immoble del Passatge Hospital, 3 i esquena amb l’immoble del Passatge Hospital, 3. Se li
assigna un valor privatiu en relació al total de l’immoble del 24,11%
ENTITAT NÚM.2. HABITATGE Planta 1a. Habitatge planta primera, al qual s’hi accedeix des
de l’escala comunitària. Compren: Distribuïdor, estar-menjador, cuina, dues habitacions, cinc
despatxos, un bany i un safareig. A la façana principal disposa d’un balcó. Té una superfície
construïda de CENT DINOU METRES QUADRATS AMB NORANTA-SIS DECÍMETRES
QUADRATS. ( 119,96 m2). La superfície útil és de CENT SIS METRES QUADRATS AMB
SETANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS. ( 106,76 m2 ). La superfície del balcó és de 6,46
m2. Limita: front , prenent com a tal l‘Av Catalunya, amb l’esmentada Av., dreta part amb el
Passatge Hospital i part amb l’escala comunitària , esquerra, part amb immoble de l’Av.
Catalunya 48 i part amb l’immoble del Passatge Hospital, 3 i esquena amb l’immoble del
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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, prenent com a tal l‘Av Catalunya, amb l’esmentada Av., dreta part amb el Passatge Hospital

Passatge Hospital, 3. Se li assigna un valor privatiu en relació al total de l’immoble del
26,11%
ENTITAT NÚM.3. HABITATGE Planta 2a. Habitatge planta segona, al qual s’hi accedeix des
de l’escala comunitària. Compren: Distribuïdor, estar-menjador, cuina, dues habitacions, un
despatx, un bany i un rebost. Tan a la façana principal com a la posterior disposa de sengles
terrasses descobertes. Té una superfície construïda de CENT UN METRES QUADRATS
AMB VINT-I-DOS DECÍMETRES QUADRATS. ( 101,22 m 2). La superfície útil és de
VUITANTA-CINC METRES QUADRATS AMB SETANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS.

dreta part amb el Passatge Hospital i part amb l’escala comunitària , esquerra, part amb
immoble de l’Av. Catalunya 48 i part amb l’immoble del Passatge Hospital, 3 i esquena amb
l’immoble del Passatge Hospital, 3. Se li assigna un valor privatiu en relació al total de
l’immoble del 20,97%
ENTITAT NÚM.4. HABITATGE Planta 3a. Habitatge planta tercera, al qual s’hi accedeix des
de l’escala comunitària. Compren : Distribuïdor, estar-menjador, dues habitacions, un
despatx, un bany i un rebost. A la façana principal té una terrassa descoberta i a la façana
posterior un balcó. Té una superfície construïda de CENT TRES METRES QUADRATS AMB
SEIXANTA-NOU DECÍMETRES QUADRATS. ( 103,69 m 2). La superfície útil és de
VUITANTA-NOU

METRES

QUADRATS

AMB

NORANTA-QUATRE

DECÍMETRES

QUADRATS. ( 89,94 m2 ). La superfície de la terrassa de la façana principal és de 5,68 m 2 i
la del balcó de la façana posterior de 2,91 m2. Limita: front , prenent com a tal ‘Av Catalunya,

Número: 2020-0008 Data: 16/01/2020

posterior de 17,64 m2. Limita: front , prenent com a tal l‘Av Catalunya, amb l’esmentada Av.,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

( 85,76 m2 ). La superfície de la terrassa de la façana principal és de 5,68 m 2 i la de la

amb l’esmentada Av., dreta part amb el Passatge Hospital i part amb l’escala comunitària,
Se li assigna un valor privatiu en relació al total de l’immoble del 22,00%
ENTITAT NÚM.5. GOLFES. Espai al qual s’hi accedeix des de l’escala comunitària. No te cap
tipus de distribució. A la façana principal té una terrassa tancada pels quatre cantons. Té una
superfície construïda de QUARANTA-TRES METRES QUADRATS AMB DOS DECÍMETRES
QUADRATS. ( 43,02 m2). La superfície útil és de VINT-I-SET METRES QUADRATS AMB
VUITANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS. ( 27,86 m 2 ). Limita: front , prenent com a tal ‘Av
Catalunya, amb l’esmentada Av., dreta part amb el Passatge Hospital i part amb l’escala
comunitària, esquerra, amb l’immoble de l’Av. Catalunya, 48 i esquena amb vol comú de
l’entitat núm. 3. Se li assigna un valor privatiu en relació al total de l’immoble del 6,81%
Per concloure, informo que la divisió objecte de l'expedient sí és conforme a la Llei i al
planejament urbanístic prèviament existent i, per tant, informo favorablement respecte de la
concessió de la llicència urbanística per a la constitució o modificació d'un règim de propietat
horitzontal i per a la formalització d'altres operacions jurídiques, de la finca situada a
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esquerra, amb l’immoble de l’Av. Catalunya,48 i esquena amb vol comú de l’entitat núm. 3.

l’Avinguda Catalunya,46, amb referència cadastral 7443106DG0574S0001BX. “

sobre la finca referenciada, la qual té les següents característiques: la seva superfície de
solar és de 130,31 m² . Finca amb nº de referència cadastral 7443106DG0574S0001BX.
SEGON. Aprovar, sobre la finca de referència, la realització de la següent divisió:
Entitats resultants de la divisió horitzontal
ENTITAT NÚM.1. BAIXOS. Part de la planta baixa destinada a garatge i magatzem que s’hi
accedeix des de l’Av. Catalunya i des del Passatge Hospital per l’escala comunitària. Té una
superfície construïda de CENT DINOU METRES QUADRATS AMB NORANTA-SIS
DECÍMETRES QUADRATS. (119,96 m2 ) i una superfície útil de NORANTA-VUIT METRES
QUADRATS AMB CINQUANTA-VUIT DECÍMETRES QUADRATS. ( 98,58 m2 ). Limita:
front , prenent com a tal l‘Av Catalunya, amb l’esmentada Av., dreta part amb el Passatge
Hospital i part amb l’escala comunitària , esquerra, part amb immoble de l’Av. Catalunya 48 i
part amb l’immoble del Passatge Hospital, 3 i esquena amb l’immoble del Passatge Hospital,

Número: 2020-0008 Data: 16/01/2020

PRIMER. Concedir la llicència urbanística de divisió horitzontal a
MERCEDES MOLINA FERRER

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S
’
A
C
O
R
D
A
:

3. Se li assigna un valor privatiu en relació al total de l’immoble del 24,11%
de l’escala comunitària. Compren: Distribuïdor, estar-menjador, cuina, dues habitacions, cinc
despatxos, un bany i un safareig. A la façana principal disposa d’un balcó. Té una superfície
construïda de CENT DINOU METRES QUADRATS AMB NORANTA-SIS DECÍMETRES
QUADRATS. ( 119,96 m2). La superfície útil és de CENT SIS METRES QUADRATS AMB
SETANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS. ( 106,76 m 2 ). La superfície del balcó és de 6,46
m2. Limita: front , prenent com a tal l‘Av Catalunya, amb l’esmentada Av., dreta part amb el
Passatge Hospital i part amb l’escala comunitària , esquerra, part amb immoble de l’Av.
Catalunya 48 i part amb l’immoble del Passatge Hospital, 3 i esquena amb l’immoble del
Passatge Hospital, 3. Se li assigna un valor privatiu en relació al total de l’immoble del
26,11%
ENTITAT NÚM.3. HABITATGE Planta 2a. Habitatge planta segona, al qual s’hi accedeix des
de l’escala comunitària. Compren: Distribuïdor, estar-menjador, cuina, dues habitacions, un
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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ENTITAT NÚM.2. HABITATGE Planta 1a. Habitatge planta primera, al qual s’hi accedeix des

despatx, un bany i un rebost. Tan a la façana principal com a la posterior disposa de sengles
terrasses descobertes. Té una superfície construïda de CENT UN METRES QUADRATS
AMB VINT-I-DOS DECÍMETRES QUADRATS. ( 101,22 m 2). La superfície útil és de
VUITANTA-CINC METRES QUADRATS AMB SETANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS.
( 85,76 m2 ). La superfície de la terrassa de la façana principal és de 5,68 m 2 i la de la
posterior de 17,64 m2. Limita: front , prenent com a tal l‘Av Catalunya, amb l’esmentada Av.,
dreta part amb el Passatge Hospital i part amb l’escala comunitària , esquerra, part amb
immoble de l’Av. Catalunya 48 i part amb l’immoble del Passatge Hospital, 3 i esquena amb

ENTITAT NÚM.4. HABITATGE Planta 3a. Habitatge planta tercera, al qual s’hi accedeix des
de l’escala comunitària. Compren :

Distribuïdor, estar-menjador, dues habitacions, un

despatx, un bany i un rebost. A la façana principal té una terrassa descoberta i a la façana
posterior un balcó. Té una superfície construïda de CENT TRES METRES QUADRATS AMB
SEIXANTA-NOU DECÍMETRES QUADRATS. ( 103,69 m 2). La superfície útil és de
VUITANTA-NOU

METRES

QUADRATS

AMB

NORANTA-QUATRE

DECÍMETRES

QUADRATS. ( 89,94 m2 ). La superfície de la terrassa de la façana principal és de 5,68 m 2 i
la del balcó de la façana posterior de 2,91 m2. Limita: front , prenent com a tal ‘Av Catalunya,
amb l’esmentada Av., dreta part amb el Passatge Hospital i part amb l’escala comunitària,
esquerra, amb l’immoble de l’Av. Catalunya,48 i esquena amb vol comú de l’entitat núm. 3. Se
li assigna un valor privatiu en relació al total de l’immoble del 22,00%
ENTITAT NÚM.5. GOLFES. Espai al qual s’hi accedeix des de l’escala comunitària. No te cap

Número: 2020-0008 Data: 16/01/2020

l’immoble del 20,97%

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

l’immoble del Passatge Hospital, 3. Se li assigna un valor privatiu en relació al total de

tipus de distribució. A la façana principal té una terrassa tancada pels quatre cantons. Té una
QUADRATS. ( 43,02 m2). La superfície útil és de VINT-I-SET METRES QUADRATS AMB
VUITANTA-SIS DECÍMETRES QUADRATS. ( 27,86 m 2 ). Limita: front , prenent com a tal ‘Av
Catalunya, amb l’esmentada Av., dreta part amb el Passatge Hospital i part amb l’escala
comunitària, esquerra, amb l’immoble de l’Av. Catalunya, 48 i esquena amb vol comú de
l’entitat núm. 3. Se li assigna un valor privatiu en relació al total de l’immoble del 6,81%

TERCER. Notificar la present resolució al titular i als interessats, amb indicació dels
recursos pertinents.
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superfície construïda de QUARANTA-TRES METRES QUADRATS AMB DOS DECÍMETRES

Expedient 1608/2019. Rectificació rebut aigua 3r.trim 2019 núm.comptador 9754571

En relació a la reclamació presentada per la Sra .Ana M. Rodriguez Calvo, sobre el rebut d’aigua del 3r.
trimestre de 2019, ja que li ve amb un consum de 90 m3, i després de fer les comprovacions oportunes
ha detectat que hi havia una fuita, presentant la factura de la reparació de la mateixa.
D’acord amb el Reglament del Servei Municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable, en cas de fuita
es facturarà en relació amb la mitjana dels tres períodes de facturació anteriors al moment de detectarse l’anomalia.
Comprovades aquestes dades s’ha verificat en el programa que en el període del 4r. Trimestre de 2018,
el consum va ser de 26 m3, al 1r. trimestre de 2019 el consum va ser de 13 m3 i al 2n. trimestre de
2019 el consum va ser de 0 m3, essent el consum mig de 13 m3, i s’ha procedit a rectificar el rebut
d’aigua del 3r. trimestre de 2019, amb un consum de 13 m3 (lectura anterior 1.183 – lectura actual
1.196)

S’ACORDA:
PRIMER.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2019, número de comptador 9754571, desglossat de la següent forma:
Subministre ...................
Conservació ..................
Clavegueram .................
IVA s/.cons. i clav. 21%
IVA 10% s/. subm. ........
Cànon 1r.tram (27 m3) .
Cànon 2n.tram (18 m3)..
Cànon 3r. tram (9 m3)....
Cànon 4r. tram (36 m3)...
IVA 10% s/. cànon ........
Total ..............................

131,40 €
4,05 €
1,50 €
1,17 €
13,14 €
12,94 €
19,86 €
24,83 €
158,92 €
21,65 €
389,46 €

SEGON.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2019, comptador número 9754571, quedant desglossat de la següent forma:
Subministre ....................
Conservació ...................
Clavegueram ..................
IVA s/.cons. i clav. 21%...
IVA 10% s/. subm. .........

9,00 €
4,05 €
1,50 €
1,17 €
0,90 €
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Vista la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb número de registre
d’entrades 2038/2019, en data 30 d’octubre de 2019, amb número d’expedient 1608/2019,
en la qual s’exposa que el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2019, ha vingut amb un consum molt elevat degut a una fuita, la qual ja ha estat reparada.

Número: 2020-0008 Data: 16/01/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Cànon 1r.tram (18 m3) ...
8,62 €
Cànon Fuita Domèstic (77m3)43,77 €
IVA 10% s/. cànon .........
5,24 €
Total ...............................
74,25 €

-

Per a les liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data
de notificació fins al dia 20 del mes següent o l’hàbil immediat posterior.
Per a les liquidacions notificades entre els dies 16 i l’últim de cada mes, des de la
data de notificació fins el 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil posterior.

QUART.- Comunicar els presents acords a l’interessat pel seu coneixement i efectes
oportuns.

Expedient 1604/2019. Rectificació rebut aigua 3r.trim/2019 núm.comptador 642618
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb número de registre
d’entrades 2002/2019, en data 25 d’octubre de 2019, amb número d’expedient 1604/2019,
en la qual s’exposa que el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2019, ha vingut amb un consum molt elevat degut a una fuita, la qual ja ha estat reparada.

Número: 2020-0008 Data: 16/01/2020

-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER.- Comunicar al interessat que hi ha pendent de pagament l’import de 74,25, en
concepte del rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de 2019, número
de comptador 9754571 i que el període per a tal de fer-lo efectiu a les Oficines Municipals de
Gironella és el següent:

D’acord amb el Reglament del Servei Municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable, en cas de fuita
es facturarà en relació amb la mitjana dels tres períodes de facturació anteriors al moment de detectarse l’anomalia.
Comprovades aquestes dades s’ha verificat en el programa que en el període del 4r. Trimestre de 2018,
el consum va ser de 36 m3, al 1r. trimestre de 2019 el consum va ser de 16 m3 i al 2n. trimestre de
2019 el consum va ser de 55 m3, essent el consum mig de 35 m3, i s’ha procedit a rectificar el rebut
d’aigua del 3r. trimestre de 2019, amb un consum de 35 m3 (lectura anterior 1.701 – lectura actual
1.736)

S’ACORDA:
PRIMER.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2019, número de comptador 642618, desglossat de la següent forma:
Subministre ...................

111,60 €
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En relació a la reclamació presentada per la Sra. Margarita Ballonga Boixader, sobre el rebut d’aigua
del 3r. trimestre de 2019, ja que li ve amb un consum de 79 m3, i després de fer les comprovacions
oportunes ha detectat que hi havia una fuita, presentant la factura de la reparació de la mateixa.

Conservació ..................
Clavegueram .................
IVA s/.cons. i clav. 21%
IVA 10% s/. subm. ........
Cànon 1r.tram (27 m3) .
Cànon 2n.tram (18 m3)..
Cànon 3r. tram (9 m3)....
Cànon 4r. tram (25 m3)..
IVA 10% s/. cànon ........
Total ..............................

4,05 €
1,50 €
1,17 €
11,16 €
12,94 €
19,86 €
24,83 €
110,36 €
16,80 €
314,27 €

TERCER.- Retornar als interessats l’import de 219,80 €, en concepte del rebut del servei
d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de 2019, número de comptador 642618.
QUART.- Comunicar els presents acords als interessats pel seu coneixement i efectes
oportuns.

Número: 2020-0008 Data: 16/01/2020

Subministre ....................
33,00 €
Conservació ...................
4,05 €
Clavegueram ..................
1,50 €
IVA s/.cons. i clav. 21%...
1,17 €
IVA 10% s/. subm. .........
3,30 €
Cànon 1r.tram (27 m3) ...
12,94 €
Cànon 2n.tram (8 m3) .....
8,83 €
Cànon Fuita Domèstic (44m3)25,01 €
IVA 10% s/. cànon .........
4,67 €
Total ...............................
94,47 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2019, comptador número 642618, quedant desglossat de la següent forma:

Expedient 1605/2019. Rectificació rebut aigua 3r.trim.2019 núm.comptador 58298
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb número de registre
d’entrades 2014/2019, en data 29 d’octubre de 2019, amb número d’expedient 1605/2019,
en la qual s’exposa que el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2019, ha vingut amb un consum molt elevat degut a una fuita, la qual ja ha estat reparada.
En relació a la reclamació presentada per el Sr. Pedro Bonet Pujol, sobre el rebut d’aigua del 3r.
trimestre de 2019, ja que li ve amb un consum de 60 m3, i després de fer les comprovacions oportunes
ha detectat que hi havia una fuita, presentant la factura de la reparació de la mateixa.
D’acord amb el Reglament del Servei Municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable, en cas de fuita
es facturarà en relació amb la mitjana dels tres períodes de facturació anteriors al moment de detectarse l’anomalia.
Comprovades aquestes dades s’ha verificat en el programa que en el període del 4r. Trimestre de 2018,
el consum va ser de 7 m3, al 1r. trimestre de 2019 el consum va ser de 2 m3 i al 2n. trimestre de 2019
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Favorable

el consum va ser de 8 m3, essent el consum mig de 6 m3, i s’ha procedit a rectificar el rebut d’aigua del
3r. trimestre de 2019, amb un consum de 6 m3 (lectura anterior 4.045 – lectura actual 4.051)

S’ACORDA:

77,40 €
4,05 €
1,50 €
1,17 €
7,74 €
12,94 €
19,86 €
24,83 €
26,49 €
8,41 €
184,39 €

SEGON.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2019, comptador número 58298, quedant desglossat de la següent forma:
Subministre ....................
9,00 €
Conservació ...................
4,05 €
Clavegueram ..................
1,50 €
IVA s/.cons. i clav. 21%...
1,17 €
IVA 10% s/. subm. .........
3,93 €
Cànon 1r.tram (18 m3) ...
8,62 €
Cànon Fuita Domèstic (54m3)30,70 €
IVA 10% s/. cànon .........
0,90 €
Total ...............................
59,87 €

Número: 2020-0008 Data: 16/01/2020

Subministre ...................
Conservació ..................
Clavegueram .................
IVA s/.cons. i clav. 21%
IVA 10% s/. subm. ........
Cànon 1r.tram (27 m3) .
Cànon 2n.tram (18 m3)..
Cànon 3r. tram (9 m3)....
Cànon 4r. tram (6 m3)...
IVA 10% s/. cànon ........
Total ..............................

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2019, número de comptador 58298, desglossat de la següent forma:

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

Expedient 1632/2019. Proposta de Despesa.Quota anual a l'Associació Berguedana per
a la protecció dels animals, corresponent a l'any 2019.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist ll’escrit presentat per l’Associació Berguedana per a la protecció dels animals,expedient
número 1632/2019, en el qual sol·liciten una col·laboració econòmica per l’any 2019, d’import
1743,00 €
S’ACORDA:
PRIMER.-Aprovar la quota anual de 1743,00€ a l’Associació Berguedana per a la protecció
dels animals, expedient 1632/2019, corresponent a l’any 2019, d’import 1743,00€
SEGON.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.
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TERCER.- Retornar als interessats l’import de 124,52 €, en concepte del rebut del servei
d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de 2019, número de comptador 58298.

Expedient 1379/2019. Procés de selecció d'una plaça de vigilant municipal en règim de
funcionari interí
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Procediment

Resolució

Data

1655/2018

Elaboració i Aprovació del Pressupost

PL/2018/13

19/12/2018

A la vista dels següents antecedents:
Document
Bases Generals de la Convocatòria

Data/Núm.
04/11/201
9

Observacions

Característiques de la plaça vacant objecte de la convocatòria:
Servei/Dependència

400. VIGILANTS

Denominació del lloc

VIGILANT MUNICIPAL

Naturalesa

Funcionari Interí

Nomenament

FUNCIONARI

Escala

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

Subescala

BÀSICA

Classe/Especialitat

VIGILANT

Grup/Subgrup

Ap

Nivell

10

Jornada

37:30 hores setmanals
UNA

Examinades les bases de la convocatòria en relació amb la selecció de personal
referenciada
S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar la quantitat de 21.400,00 euros, a la qual ascendeix la retribució
corresponent a la plaça vacant objecte de convocatòria.
SEGON. Aprovar les Bases que han de regir la Convocatòria i el Procés de selecció
per a la provisió de la plaça vacant anteriorment referenciada.
TERCER. Convocar les proves, comunicant-ho a Alcaldia a l'efecte de que designi
titulars i suplents membres per formar part de l'òrgan de selecció de la referida
convocatòria.
QUART. Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives
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Núm. de vacants

Número: 2020-0008 Data: 16/01/2020

Expedient

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents:

en el Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica
Ajuntament [http://gironella.eadministracio.cat] i en el Tauler d'anuncis.

d'aquest

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atesa la sol·licitud presentada en data 25 de setembre de 2019, registre d’entrades 2019-ERC-1799, de canvi de nom dels nínxols nº 68, 69 i 70, expedient número 1524/2019.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, que literalment és
com segueix:
“Expedient núm.: 1524/2019
Informe de Secretaria
Procediment: Canvis de Titularitat de Drets Funeraris
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]

INFORME DE SECRETARIA

Número: 2020-0008 Data: 16/01/2020

Expedient 1524/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris - Canvi de titularitat dels
nínxols núm. 68-69-70 a favor de Mª Dolors Vilardell

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CINQUÈ. Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en les proves
de selecció, aprovar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, i
publicar
la
relació
en
la
seu
electrònica
d'aquest
Ajuntament [http://gironella.eadministracio.cat] i en el Tauler d'anuncis, atorgant
als aspirants exclosos un termini de cinc dies hàbils, per formular reclamacions o
esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.

INFORME

PRIMER. Els béns dels Ens Locals es classifiquen en béns de domini públic i béns patrimonials, sobre
la base de l'article 200 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. Segons l'article 201.1 del citat Decret pertanyen al primer grup,
els afectes a l'ús públic o als serveis públics dels Ens Locals i els que la Llei declari amb aquest
caràcter. L'apartat 3 d'aquest article entén que són afectes al servei públic aquells béns que, per la seva
naturalesa o per les disposicions particulars d'organització, s'adeqüin essencialment o exclusivament
per fi particular del servei.

L'article 5 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre
estableix que, estan afectes al servei públic els béns que, per la seva naturalesa o per les disposicions
particulars d'organització, s'adeqüin essencial o exclusivament per fi particular del servei; tal com, entre
altres, els cementiris.
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D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 3 / de maig / 2019 i en compliment de lo
establecido en l'article 3.3 a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim
Jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,

L'article 218 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya indica que l'ús privatiu
inherent a l'afectació dels béns i el que suposa la transformació o la modificació del domini públic queda
subjecte a concessió administrativa. L'ús privatiu que no suposa transformació ni modificació del domini
públic queda subjecte a llicència.

L'article 57.1 d'aquest Reglament considera ús privatiu, el constituït per l'ocupació directa o immediata
d'una part del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per altres interessats; i l'apartat
2 estima que l'ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini públic, queda
subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal que origina una situació de possessió
precària essencialment revocable per raons d'interès públic i amb dret a indemnització, si escau. Així
mateix, l'article 61 indica que el termini de les concessions administratives sobre el domini públic dels
ens locals no podrà excedir de 50 anys, si és inferior es poden concedir pròrrogues.

Un cementiri de propietat municipal és un bé de domini públic adscrit a un servei públic i, per tant, no
existeix una propietat privada sobre els nínxols sinó que el titular del dret funerari adquireix un dret
administratiu per via de la concessió atorgada per l'Administració Municipal.

En virtut de la concessió es permet al titular d'un enterrament la facultat de conservar les restes dels
seus familiars per temps determinat en el lloc on descansen. Mecanisme aquest al qual pot acudir
l'Ajuntament en virtut de les potestats d'organització del servei funerari que li atorga el Reglament de
Policia Sanitària Mortuòria aprovat per Decret 297/1997, de 25 de novembre.

Número: 2020-0008 Data: 16/01/2020

L'ús privatiu inherent a l'afectació dels béns i el que comporta la transformació o la modificació del
domini públic queden subjectes a concessió administrativa, la petició de la qual ha de resoldre's en el
termini de sis mesos, i la falta de resolució produeix efectes desestimatoris.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En aquest sentit l'article 57 del Reglament de Patrimoni indica que l'ús privatiu és el constituït per
l'ocupació directa o immediata d'una part del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització
per altres interessats.

- Els articles 200 i 201 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
- L'article 50 del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria aprovat per Decret 297/1997, de 25 de
novembre.
- Els articles 3, 57 a 61 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de
17 d'octubre.
- Els articles corresponents de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis en el
cementiri municipal.
- La Disposició Addicional Segona punt Novè 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.
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SEGON. La Legislació aplicable és la següent:

- [Articles corresponents del Reglament del Servei, si ho hi hagués].

TERCER. En virtut de l'article 50 del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria aprovat per Decret
297/1997, de 25 de novembre, l'Ajuntament, com a Entitat pública titular del cementiri, adjudicarà,
d'acord amb els seus Reglaments, els diferents nínxols, fosses o mausoleus als interessats. Aquests
adquiriran en relació a aquells un dret d'ús que s'extingirà d'acord amb lo establert en la normativa de
règim local aplicable.

- Unitat d'enterrament.
- Nom i cognoms del difunt.
- Data d'inici de la concessió.
- Nom i adreça del titular.
- Qualsevol altre dada d'interès.

C. Així mateix el titular del dret funerari haurà d'abonar la taxa, regulada en l'Ordenança Fiscal
municipal.”.

I d’acord amb el que estableix l’article 60.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
S’ACORDA:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat de la llicència d’ús dels nínxols número 68, 69 i 70,
ubicats al Cementiri Municipal, per un període de 50 anys, a comptar des de la data del
present acord.
SEGON. Notificar a la interessada el present acord, i modificar el títol que acredita la llicència
d’ús del dret funerari.
TERCER. Inscriure la modificació del títol que acredita la llicència d’ús del nínxol al Llibre
Registre del cementiri.
QUART. Requerir el pagament de la taxa que preveu l’Ordenança fiscal per un import de
18,70 €, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de rebre la notificació d’aquest acord. Si
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

Número: 2020-0008 Data: 16/01/2020

B. La Resolució d'Alcaldia concedint el canvi de titularitat de la concessió d'ús funerari es notificarà a
l'interessat i s'inscriurà així mateix el corresponent títol d'ús del dret funerari en el Llibre Registre
corresponent del cementiri, fent-se constar les següents dades:

Codi Validació: 42567QK2FHF24RS9MKHQKDNC5 | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 34

A. Presentada sol·licitud per l'interessat en la qual faci comptar les dades de transmitent i adquirent;
l'Alcalde, com a òrgan competent, en virtut de 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,
dictarà resolució, concedint el canvi de titularitat de la concessió d'ús de l'ús funerari.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUART. El procediment per dur a terme el canvi de titularitat de la concessió d'ús funerari és el
següent:

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

Expedient 1438/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris - Canvi de titularitat
nínxol núm. 1157 a favor de Mª Ángeles Selga Maseras
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Informe de Secretaria
Procediment: Canvis de Titularitat de Drets Funeraris
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]

INFORME DE SECRETARIA

D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 3 / de maig / 2019 i en compliment de lo
establert en l'article 3.3 a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim Jurídic
dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,

INFORME

PRIMER. Els béns dels Ens Locals es classifiquen en béns de domini públic i béns patrimonials, sobre
la base de l'article 200 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. Segons l'article 201.1 del citat Decret pertanyen al primer grup,
els afectes a l'ús públic o als serveis públics dels Ens Locals i els que la Llei declari amb aquest
caràcter. L'apartat 3 d'aquest article entén que són afectes al servei públic aquells béns que, per la seva
naturalesa o per les disposicions particulars d'organització, s'adeqüin essencialment o exclusivament
per fi particular del servei.

L'article 5 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre
estableix que, estan afectes al servei públic els béns que, per la seva naturalesa o per les disposicions
particulars d'organització, s'adeqüin essencial o exclusivament per fi particular del servei; tal com, entre
altres, els cementiris.

L'article 218 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya indica que l'ús privatiu
inherent a l'afectació dels béns i el que suposa la transformació o la modificació del domini públic queda
subjecte a concessió administrativa. L'ús privatiu que no suposa transformació ni modificació del domini
públic queda subjecte a llicència.

En aquest sentit l'article 57 del Reglament de Patrimoni indica que l'ús privatiu és el constituït per

Ajuntament de Gironella
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“Expedient núm.: 1438/2019
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Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, que literalment és
com segueix:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atesa la sol·licitud presentada en data 16 de de setembre de 2019, registre d’entrades 2019E-RC-1735, de canvi de nom del nínxol nº 1.157, expedient número 1438/2019.

l'ocupació directa o immediata d'una part del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització
per altres interessats.

En virtut de la concessió es permet al titular d'un enterrament la facultat de conservar les restes dels
seus familiars per temps determinat en el lloc on descansen. Mecanisme aquest al qual pot acudir
l'Ajuntament en virtut de les potestats d'organització del servei funerari que li atorga el Reglament de
Policia Sanitària Mortuòria aprovat per Decret 297/1997, de 25 de novembre.

SEGON. La Legislació aplicable és la següent:

- Els articles 200 i 201 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
- L'article 50 del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria aprovat per Decret 297/1997, de 25 de
novembre.
- Els articles 3, 57 a 61 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de
17 d'octubre.
- Els articles corresponents de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis en el
cementiri municipal.
- La Disposició Addicional Segona punt Novè 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.
- [Articles corresponents del Reglament del Servei, si ho hi hagués].

TERCER. En virtut de l'article 50 del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria aprovat per Decret
297/1997, de 25 de novembre, l'Ajuntament, com a Entitat pública titular del cementiri, adjudicarà,
d'acord amb els seus Reglaments, els diferents nínxols, fosses o mausoleus als interessats. Aquests
adquiriran en relació a aquells un dret d'ús que s'extingirà d'acord amb lo establert en la normativa de
règim local aplicable.

Ajuntament de Gironella
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Un cementiri de propietat municipal és un bé de domini públic adscrit a un servei públic i, per tant, no
existeix una propietat privada sobre els nínxols sinó que el titular del dret funerari adquireix un dret
administratiu per via de la concessió atorgada per l'Administració Municipal.
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L'article 57.1 d'aquest Reglament considera ús privatiu, el constituït per l'ocupació directa o immediata
d'una part del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per altres interessats; i l'apartat
2 estima que l'ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini públic, queda
subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal que origina una situació de possessió
precària essencialment revocable per raons d'interès públic i amb dret a indemnització, si escau. Així
mateix, l'article 61 indica que el termini de les concessions administratives sobre el domini públic dels
ens locals no podrà excedir de 50 anys, si és inferior es poden concedir pròrrogues.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L'ús privatiu inherent a l'afectació dels béns i el que comporta la transformació o la modificació del
domini públic queden subjectes a concessió administrativa, la petició de la qual ha de resoldre's en el
termini de sis mesos, i la falta de resolució produeix efectes desestimatoris.

QUART. El procediment per dur a terme el canvi de titularitat de la concessió d'ús funerari és el
següent:

- Unitat d'enterrament.
- Nom i cognoms del difunt.
- Data d'inici de la concessió.
- Nom i adreça del titular.
- Qualsevol altre dada d'interès.

C. Així mateix el titular del dret funerari haurà d'abonar la taxa, regulada en l'Ordenança Fiscal
municipal.”.

I d’acord amb el que estableix l’article 60.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
S’ACORDA:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat de la llicència d’ús del nínxol número 1.438, ubicat al
Cementiri Municipal, per un període de 50 anys, a comptar des de la data del present acord.

Número: 2020-0008 Data: 16/01/2020

B. La Resolució d'Alcaldia concedint el canvi de titularitat de la concessió d'ús funerari es notificarà a
l'interessat i s'inscriurà així mateix el corresponent títol d'ús del dret funerari en el Llibre Registre
corresponent del cementiri, fent-se constar les següents dades:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A. Presentada sol·licitud per l'interessat en la qual faci comptar les dades de transmitent i adquirent;
l'Alcalde, com a òrgan competent, en virtut de 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,
dictarà resolució, concedint el canvi de titularitat de la concessió d'ús de l'ús funerari.

TERCER. Inscriure la modificació del títol que acredita la llicència d’ús del nínxol al Llibre
Registre del cementiri.
QUART. Requerir el pagament de la taxa que preveu l’Ordenança fiscal per un import de
18,70 €, en el termini 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 1523/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris - Canvi de titularitat
nínxol núm. 1247 a favor d'Ana Vila Santías
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atesa la sol·licitud presentada en data 11 de d’octubre de 2019, registre d’entrades 2019-ERC-1909, de canvi de nom del nínxol nº 1.247, expedient número 1523/2019.

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

Codi Validació: 42567QK2FHF24RS9MKHQKDNC5 | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 34

SEGON. Notificar a la interessada el present acord, i modificar el títol que acredita la llicència
d’ús del dret funerari.

Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, que literalment és
com segueix:
“Expedient núm.: 1523/2019
Informe de Secretaria
Procediment: Canvis de Titularitat de Drets Funeraris
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]

PRIMER. Els béns dels Ens Locals es classifiquen en béns de domini públic i béns patrimonials, sobre
la base de l'article 200 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. Segons l'article 201.1 del citat Decret pertanyen al primer grup,
els afectes a l'ús públic o als serveis públics dels Ens Locals i els que la Llei declari amb aquest
caràcter. L'apartat 3 d'aquest article entén que són afectes al servei públic aquells béns que, per la seva
naturalesa o per les disposicions particulars d'organització, s'adeqüin essencialment o exclusivament
per fi particular del servei.

L'article 5 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre
estableix que, estan afectes al servei públic els béns que, per la seva naturalesa o per les disposicions
particulars d'organització, s'adeqüin essencial o exclusivament per fi particular del servei; tal com, entre
altres, els cementiris.

L'article 218 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya indica que l'ús privatiu
inherent a l'afectació dels béns i el que suposa la transformació o la modificació del domini públic queda
subjecte a concessió administrativa. L'ús privatiu que no suposa transformació ni modificació del domini
públic queda subjecte a llicència.

En aquest sentit l'article 57 del Reglament de Patrimoni indica que l'ús privatiu és el constituït per
l'ocupació directa o immediata d'una part del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització
per altres interessats.

L'ús privatiu inherent a l'afectació dels béns i el que comporta la transformació o la modificació del
domini públic queden subjectes a concessió administrativa, la petició de la qual ha de resoldre's en el
termini de sis mesos, i la falta de resolució produeix efectes desestimatoris.

L'article 57.1 d'aquest Reglament considera ús privatiu, el constituït per l'ocupació directa o immediata
d'una part del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per altres interessats; i l'apartat
2 estima que l'ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini públic, queda
subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal que origina una situació de possessió
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INFORME
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D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 3 / de maig / 2019 i en compliment de lo
establecido en l'article 3.3 a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim
Jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

INFORME DE SECRETARIA

precària essencialment revocable per raons d'interès públic i amb dret a indemnització, si escau. Així
mateix, l'article 61 indica que el termini de les concessions administratives sobre el domini públic dels
ens locals no podrà excedir de 50 anys, si és inferior es poden concedir pròrrogues.

Un cementiri de propietat municipal és un bé de domini públic adscrit a un servei públic i, per tant, no
existeix una propietat privada sobre els nínxols sinó que el titular del dret funerari adquireix un dret
administratiu per via de la concessió atorgada per l'Administració Municipal.

- Els articles 200 i 201 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
- L'article 50 del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria aprovat per Decret 297/1997, de 25 de
novembre.
- Els articles 3, 57 a 61 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de
17 d'octubre.
- Els articles corresponents de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis en el
cementiri municipal.
- La Disposició Addicional Segona punt Novè 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.

Número: 2020-0008 Data: 16/01/2020

SEGON. La Legislació aplicable és la següent:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En virtut de la concessió es permet al titular d'un enterrament la facultat de conservar les restes dels
seus familiars per temps determinat en el lloc on descansen. Mecanisme aquest al qual pot acudir
l'Ajuntament en virtut de les potestats d'organització del servei funerari que li atorga el Reglament de
Policia Sanitària Mortuòria aprovat per Decret 297/1997, de 25 de novembre.

TERCER. En virtut de l'article 50 del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria aprovat per Decret
297/1997, de 25 de novembre, l'Ajuntament, com a Entitat pública titular del cementiri, adjudicarà,
d'acord amb els seus Reglaments, els diferents nínxols, fosses o mausoleus als interessats. Aquests
adquiriran en relació a aquells un dret d'ús que s'extingirà d'acord amb lo establert en la normativa de
règim local aplicable.

QUART. El procediment per dur a terme el canvi de titularitat de la concessió d'ús funerari és el
següent:

A. Presentada sol·licitud per l'interessat en la qual faci comptar les dades de transmitent i adquirent;
l'Alcalde, com a òrgan competent, en virtut de 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,
dictarà resolució, concedint el canvi de titularitat de la concessió d'ús de l'ús funerari.

B. La Resolució d'Alcaldia concedint el canvi de titularitat de la concessió d'ús funerari es notificarà a
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- [Articles corresponents del Reglament del Servei, si ho hi hagués].

l'interessat i s'inscriurà així mateix el corresponent títol d'ús del dret funerari en el Llibre Registre
corresponent del cementiri, fent-se constar les següents dades:

- Unitat d'enterrament.
- Nom i cognoms del difunt.
- Data d'inici de la concessió.
- Nom i adreça del titular.

S’ACORDA:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat de la llicència d’ús del nínxol número 1.247, ubicat al
Cementiri Municipal, per un període de 50 anys, a comptar des de la data del present acord.
SEGON. Notificar a la interessada el present acord, i modificar el títol que acredita la llicència
d’ús del dret funerari.
TERCER. Inscriure la modificació del títol que acredita la llicència d’ús del nínxol al Llibre
Registre del cementiri.
QUART. Requerir el pagament de la taxa que preveu l’Ordenança fiscal per un import de
18,70 €, en el termini 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 1255/2019. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris - Canvi de titularitat
nínxols núm. 987 i 1442 a favor de Maria Sant Torner
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atesa la sol·licitud presentada en data 29 de de juliol de 2019, registre d’entrades 2019-E-RC1539, de canvi de nom dels nínxols nº 987 i 1.442, expedient número 1255/2019.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, que literalment és
com segueix:
“Expedient núm.: 1255/2019
Informe de Secretaria
Procediment: Canvis de Titularitat de Drets Funeraris
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]
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I d’acord amb el que estableix l’article 60.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
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C. Així mateix el titular del dret funerari haurà d'abonar la taxa, regulada en l'Ordenança Fiscal
municipal.”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Qualsevol altre dada d'interès.

INFORME DE SECRETARIA

D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 3 / de maig / 2019 i en compliment de lo
establert en l'article 3.3 a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim Jurídic
dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,

L'article 218 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya indica que l'ús privatiu
inherent a l'afectació dels béns i el que suposa la transformació o la modificació del domini públic queda
subjecte a concessió administrativa. L'ús privatiu que no suposa transformació ni modificació del domini
públic queda subjecte a llicència.

En aquest sentit l'article 57 del Reglament de Patrimoni indica que l'ús privatiu és el constituït per
l'ocupació directa o immediata d'una part del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització
per altres interessats.

L'ús privatiu inherent a l'afectació dels béns i el que comporta la transformació o la modificació del
domini públic queden subjectes a concessió administrativa, la petició de la qual ha de resoldre's en el
termini de sis mesos, i la falta de resolució produeix efectes desestimatoris.

L'article 57.1 d'aquest Reglament considera ús privatiu, el constituït per l'ocupació directa o immediata
d'una part del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per altres interessats; i l'apartat
2 estima que l'ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini públic, queda
subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal que origina una situació de possessió
precària essencialment revocable per raons d'interès públic i amb dret a indemnització, si escau. Així
mateix, l'article 61 indica que el termini de les concessions administratives sobre el domini públic dels
ens locals no podrà excedir de 50 anys, si és inferior es poden concedir pròrrogues.

Un cementiri de propietat municipal és un bé de domini públic adscrit a un servei públic i, per tant, no
existeix una propietat privada sobre els nínxols sinó que el titular del dret funerari adquireix un dret
administratiu per via de la concessió atorgada per l'Administració Municipal.

En virtut de la concessió es permet al titular d'un enterrament la facultat de conservar les restes dels
seus familiars per temps determinat en el lloc on descansen. Mecanisme aquest al qual pot acudir
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L'article 5 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre
estableix que, estan afectes al servei públic els béns que, per la seva naturalesa o per les disposicions
particulars d'organització, s'adeqüin essencial o exclusivament per fi particular del servei; tal com, entre
altres, els cementiris.
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PRIMER. Els béns dels Ens Locals es classifiquen en béns de domini públic i béns patrimonials, sobre
la base de l'article 200 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. Segons l'article 201.1 del citat Decret pertanyen al primer grup,
els afectes a l'ús públic o als serveis públics dels Ens Locals i els que la Llei declari amb aquest
caràcter. L'apartat 3 d'aquest article entén que són afectes al servei públic aquells béns que, per la seva
naturalesa o per les disposicions particulars d'organització, s'adeqüin essencialment o exclusivament
per fi particular del servei.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

INFORME

l'Ajuntament en virtut de les potestats d'organització del servei funerari que li atorga el Reglament de
Policia Sanitària Mortuòria aprovat per Decret 297/1997, de 25 de novembre.

SEGON. La Legislació aplicable és la següent:

- Els articles 200 i 201 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

- La Disposició Addicional Segona punt Novè 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.
- [Articles corresponents del Reglament del Servei, si ho hi hagués].

TERCER. En virtut de l'article 50 del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria aprovat per Decret
297/1997, de 25 de novembre, l'Ajuntament, com a Entitat pública titular del cementiri, adjudicarà,
d'acord amb els seus Reglaments, els diferents nínxols, fosses o mausoleus als interessats. Aquests
adquiriran en relació a aquells un dret d'ús que s'extingirà d'acord amb lo establert en la normativa de
règim local aplicable.

QUART. El procediment per dur a terme el canvi de titularitat de la concessió d'ús funerari és el
següent:

A. Presentada sol·licitud per l'interessat en la qual faci comptar les dades de transmitent i adquirent;
l'Alcalde, com a òrgan competent, en virtut de 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,
dictarà resolució, concedint el canvi de titularitat de la concessió d'ús de l'ús funerari.

B. La Resolució d'Alcaldia concedint el canvi de titularitat de la concessió d'ús funerari es notificarà a
l'interessat i s'inscriurà així mateix el corresponent títol d'ús del dret funerari en el Llibre Registre
corresponent del cementiri, fent-se constar les següents dades:

- Unitat d'enterrament.
- Nom i cognoms del difunt.
- Data d'inici de la concessió.
- Nom i adreça del titular.
- Qualsevol altre dada d'interès.
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- Els articles corresponents de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis en el
cementiri municipal.
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- Els articles 3, 57 a 61 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de
17 d'octubre.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- L'article 50 del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria aprovat per Decret 297/1997, de 25 de
novembre.

C. Així mateix el titular del dret funerari haurà d'abonar la taxa, regulada en l'Ordenança Fiscal
municipal.”.

I d’acord amb el que estableix l’article 60.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

TERCER. Inscriure la modificació del títol que acredita la llicència d’ús del nínxol al Llibre
Registre del cementiri.
QUART. Requerir el pagament de la taxa que preveu l’Ordenança fiscal per un import de
18,70 €, en el termini 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 1093/2019. Extincions de Drets Funeraris - Cessió a l'Ajuntament del nínxol
554
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atesa la sol·licitud presentada en data 4 de juliol de 2019, registre d’entrades 2019-E-RC1323, de cessió a l’Ajuntament del nínxol nº 554, expedient número 1093/2019.
Atès que s’ha publicat al B.O.P. de data 24 de juliol de 2019, edicte referent a la cessió a
l’Ajuntament del nínxol nº 554, pel període de 30 dies, sense que s’hagi produït cap oposició
o al·legació.
Expedient núm.: 1093/2019
Informe de Secretaria
Procediment: Extincions de Drets Funeraris
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]

INFORME DE SECRETARIA

D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 8 / de juliol / 2019 i en compliment de lo
establert en l'article 3.3.a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,
INFORME
PRIMER. L'extinció dels drets funeraris pot realitzar-se per diferents causes, com són:
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SEGON. Notificar a la interessada el present acord, i modificar el títol que acredita la llicència
d’ús del dret funerari.
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PRIMER. Concedir el canvi de titularitat de la llicència d’ús dels nínxols número 987 i 1.442,
ubicat al Cementiri Municipal, per un període de 50 anys, a comptar des de la data del
present acord.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA:

— Pel transcurs del període fixat en les concessions no renovables.
— Pel transcurs del període fixat en les concessions renovables sense procedir a exercir el dret de
renovació.

— Per renúncia expressa del titular/és de la concessió.
— Per haver de procedir a derrocar els nínxols per ruïna o per incompliment de les condicions mínimes

mortuòria.

— El Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
— El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.

— La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

— L'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
— El Reglament municipal
TERCER. L'article 2 del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya aprovat per Decret
336/1988, de 17 d'octubre, assenyala que els béns de les Entitats Locals es classifiquen en béns de
domini públic i béns patrimonials, i l'article 3.1 estableix que els primers seran d'ús o de servei públic.
L'article 5 d'aquest text legal estableix que els béns de servei públic són els que s'adeqüin essencial o
exclusivament per fi particular del servei, tal com escorxadors, mercats, hospitals, museus, escoles,
cementiris i camps d'esport.
L'article 57 del citat Reglament regula la utilització dels béns de domini públic i considera ús privatiu el
constituït per l'ocupació directa o immediata d'una part del domini públic, de manera que limiti o exclogui
la utilització per altres interessats. L'article 59 assenyala que l'ús privatiu dels béns de domini públic
està subjecte a concessió administrativa. I finalment, l'article 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre,
del Patrimoni de les Administracions Públiques (de caràcter bàsic) estableix que les determina que no
es podrà atorgar concessió per temps indefinit, i que el termini màxim de durada de les concessions
serà de setanta-cinc anys, tret que la Normativa especial assenyali un altre menor.
Un cementiri de propietat municipal és un bé de domini públic adscrit a un servei públic i, per tant, no
existeix una propietat privada sobre nínxols o sepultures sinó que el titular del dret funerari adquireix un
dret administratiu per via de concessió administrativa atorgada per l'Administració Municipal.
No obstant això, la concessió dels drets funeraris no és una autèntica concessió d'un servei públic
municipal ni l'autorització concreta d'utilització del domini públic, sinó un mecanisme jurídic en virtut del
qual es permet al titular d'un enterrament la facultat de conservar les restes dels seus familiars per
temps determinat en el lloc on descansen, mecanisme aquest al qual pot acudir l'Ajuntament en virtut
de les potestats d'organització del servei funerari que li atorga el Decret 297/1997, de 25 de novembre
pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.
QUART. En tot cas, les concessions atorgades sobre el domini públic, d'acord amb el que es preveu en
l'article 70 del Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre,
s'extingeixen:
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— El Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària
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SEGON. La Legislació aplicable en el procediment és la següent:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

de salubritat o per augmentar el nombre de nínxols disponibles.

a) Per venciment del termini.
b) Per desaparició del bé sobre el que ha estat atorgada.
c) Per desafectació del bé.
d) Per renúncia del concessionari.
e) Per revocació de la concessió.

SISÈ. El procediment per a la tramitació dels drets funeraris és el següent:

A. Rebut l'escrit de renúncia, es notificarà als titulars que no ho hagin subscrit, en cas que existeixin, a
l'efecte de possibilitar la seva adhesió al mateix. En aquesta notificació se'ls advertirà que davant la
renúncia de tots els titulars de la concessió podrà procedir-se a l'exhumació de les restes i la seva
posterior inhumació en la fossa comuna, i que en cas de no adherir-se a la renúncia, els drets sobre la
concessió dels renunciants acreixeran en favor de la resta de titulars.
Igualment podrà practicar-se la referida notificació als familiars coneguts del difunt que, àdhuc no
figurant com a titulars de la concessió, puguin estar interessats a conservar-la.
Per al cas de què aquests siguin desconeguts, s'ignori el lloc de la notificació o el mitjà, o bé, intentada
la notificació, no s'hagués pogut practicar; així com per obrir un període d'informació pública, es
procedirà a la publicació d'un anunci en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, d'acord amb el que es
preveu en l'article 44 i 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
B. Rebudes les al·legacions o les observacions presentades, es declararà renunciats en la concessió
d'ús funerari als titulars que haguessin subscrit l'escrit de renúncia i als quals després del tràmit
d'audiència s'haguessin adherit al mateix, i es resoldrà, segons sigui procedent:

— Sobre l'extinció de la concessió quan tots els seus titulars haguessin renunciat a ella i no s'hagi
reclamat la titularitat per cap interessat, podent procedir a l'exhumació de les restes per a la seva
inhumació en la fossa comuna;

— O sobre la necessitat de declarar l'acreixement dels drets dels renunciants en favor de la resta de
titulars o d'iniciar el corresponent expedient de canvi de titularitat de la concessió quan existeixin
interessats disposats a fer-se càrrec d'aquesta.
I d’acord amb el que estableix l’article 60.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat pel
Decret 336/1988, de 17 d’octubre:

S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’extinció dels drets funeraris del nínxol nº 554, passant aquest a ser de
titularitat municipal.
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En els supòsits en què existeixi una pluralitat de titulars sobre els drets funeraris, la renúncia a aquests
únicament produirà la seva extinció quan hagi estat subscrita per tots els titulars. Quan algun d'ells no
ho faci, s'entendrà que la renúncia és parcial i que el dret dels renunciants acreixerà en favor de la
resta.
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CINQUÈ. S'entén per dret funerari les concessions d'ús sobre les diferents unitats d'enterrament. El dret
funerari sobre tota classe d'unitats d'enterrament, quedarà garantit mitjançant la seva inscripció en el
Llibre Registre del Cementiri.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

f) Per resolució judicial.

SEGON. Notificar a la interessada el present acord.

Expedient 1614/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del casal de la gent
gran "La Llar" per realitzar un curs de cuina saludable. Banc del Temps del Berguedà.

Vista la instància presentada pel Banc del Temps del Berguedà en data 30 d’octubre de 2019,
registre d’entrades nº 2019-E-RC-2040, expedient número 1614/2019, sol.licitant:
Casal de la gent gran “La Llar”.
Dies: 19 de novembre de 2019.
17 de desembre de 2019.
Horari: De les 19:00h a les 20:30h.
Activitat: Taller de cuina saludable.
S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar l’ús del casal de la gent gran “La Llar”, sense supervisió municipal
directa, els dies 19 de novembre de 2019 i 17 de desembre de 2019, de les 19:00h a les
20:30h, per a la realització de l’activitat del taller de cuina saludable.

Número: 2020-0008 Data: 16/01/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el casal de la gent gran “La Llar”, només per a la
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de neteja.
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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SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de
l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat anterior.

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

Vista la instància presentada per Creu Roja Berguedà en data 30 d’octubre de 2019, registre
d’entrades nº 2019-E-RC-2032, expedient número 1611/2019, sol.licitant:
Casal de la gent gran "La Llar".
Dies i horari: 4 de desembre de 2019. De les 19:00h a les 23:00h.
13 de desembre de 2019. De les 11:00h a les 12:00h.
Activitat: Campanya de joguines de Creu Roja.
S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar l’ús del casal de la gent gran "La Llar", sense supervisió municipal
directa, el dia 4 de desembre de 2019, de les 19:00h a les 23:00h, i el dia 13 de desembre de
2019, de les 11:00h a les 12:00h, per a la realització de l’activitat de la campanya de joguines
de Creu Roja.
SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de
l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat anterior.
TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el casal de la gent gran "La Llar", només per a la
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de neteja.
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.

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

Número: 2020-0008 Data: 16/01/2020

Tipus de votació:
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Favorable
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Expedient 1611/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del casal de la gent
gran "La Llar" per realitzar la campanya de joguines de Creu Roja. Creu Roja Berguedà.

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.
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.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per l’Associació de Gent Gran La Gerundella en data 4 de
novembre, registre d’entrades nº 2019-E-RC-2063, expedient número 1626/2019 sol.licitant:
Casal de la gent gran “La Llar”.
Dia: 15 de desembre de 2019.
Horari: De les 12:00h a les 20:00h.
Activitat: Dinar prenadal i ball.
Material: 100 cadires i 20 taules.
S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar l’ús del casal de la gent gran “La Llar”, sense supervisió municipal
directa, el dia 15 de desembre de 2019, de les 12:00h a les 20:00h, per a la realització de
l’activitat del dinar de prenadal i ball.
SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de
l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat anterior.
TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el casal de la gent gran “La Llar”, només per a la
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de neteja.
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 €
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Favorable
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Expedient 1626/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del casal de la gent
gran "La Llar" i material per realitzar el dinar de prenadal i ball. Associació de Gent
Gran La Gerundella.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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.- Concedir l’ús del material següent:
-

100 cadires i 20 taules.

Expedient 1607/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud de l'Església Vella per
realitzar assajos de música. Escola Municipal de Música de Puig-Reig.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per l’Escola Municipal de Música de Puig-Reig en data 29
d’octubre de 2019, registre d’entrades nº 2019-E-RC-2022, expedient número 1607/2019,
sol.licitant:
Església Vella.
Dia: 21 de novembre de 2019.
Hora: De les 17:15h a les 19:30h.
Activitat: Assajos de música.
S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar l’ús de l’Església Vella, sense supervisió municipal directa, el dia 21 de
novembre de 2019, de les 17:15h a les 19:30h, per a la realització de l’activitat dels assajos
de música.
SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de
l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat anterior.
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DESÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de les
activitats vinculades a l’ús autoritzat.
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NOVÈ.- És obligatori la incorporació del logotip oficial de l’Ajuntament de Gironella en
qualsevol tipus de cartelleria, sigui en format físic o digital.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

VUITÈ.- 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.

TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar l’Església Vella, només per a la realització de les
tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de neteja.
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.

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

Expedient 1596/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat per
realitzar un festival de poesia. Associació Cultural Calamarts en Tinta.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per l’Associació Cultural Calamarts en Tinta en data 29
d’octubre de 2019, registre d’entrades nº 2019-E-RC-2016, expedient número 1596/2019,
sol.licitant:
Local del Blat.
Dia: 15 de novembre de 2019.
Horari: De les 18:00h a les 23:00h.
Activitat: Festival de poesia.

S’ACORDA:
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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.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, el dia 15 de
novembre de 2019, de les 18:00h a les 23:00h, per la realització de l’activitat del festival de
poesia.
SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de
l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat anterior.

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.
VUITÈ.- És obligatori la incorporació del logotip oficial de l’Ajuntament de Gironella en
qualsevol tipus de cartelleria, sigui en format físic o digital.
NOVÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de
l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.

Expedient 1198/2019. Estrategia berguedana 2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

El Consell Comarcal del Berguedà i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà van
redactar i estan aplicant l’ ESTRATÈGIA BERGUEDANA 2015-2020.
Durant aquests anys s’ha anat aplicant l’estratègia derivada del document.
Davant la necessitat de tenir aprovada l’ Estratègia,
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar l’Estratègia Berguedana 2020 -eB2020-
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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.
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QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de neteja.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.
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No hi ha assumptes

Número: 2020-0008 Data: 16/01/2020
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

