Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/7

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

18 / de febrer / 2020

Durada

Des de les 20:30 fins a les 21:00 hores

Lloc

Sala de reunions

Presidida per

DAVID FONT SIMON

Secretari

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77746641V

ANNA FERRER COMA

SÍ

39362101Q

DAVID FONT SIMON

SÍ

39388643Q

DAVID SABORIDO GONZÁLEZ

SÍ

77732419D

JOSEP CAMPS CALVERAS

SÍ

39381475R

LLUÍS VALL CARRILLO

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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MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (2 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 24/02/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

DAVID FONT SIMON (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 24/02/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova per unanimitat

Expedient 237/2020. Llicència d'obres al carrer de Girona, 42.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 237/2020, en el qual es sol.licita llicència
per aïllar les façanes laterals de l’edifici del carrer de Girona, 42 de Gironella.
Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:
“PROMOTOR: ANA Mª RODRIGUEZ CALVO
EXPEDIENT: 237/2020
SITUACIÓ: CARRER GIRONA, 42
PROPIETAT IMMOBLE: ANA Mª RODRIGUEZ CALVO
OBRA: AILLAMENT FAÇANES LATERALS
CONTRACTISTA: TERPOLAR AILLAMENTS
PRESSUPOST: 1.475,00 €
Ana Mº Rodriguez Calvo, ha sol·licitat, en data 4 de febrer de 2020, llicència d’obres per
aïllament de façanes laterals de l’edifici situat al C/ Girona, 42

S’ACORDA:
PRIMER. Concedir llicència d’obres per aïllar les façanes laterals de l’edifici del carrer de
Girona, 42, expedient número 237/2020.
SEGON. Aprovar:
a) L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): ........... 45,00 €
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ............................. 20,00 €
TOTAL.................................................................................................................. 65,00 €
Aquesta quantitat s’haurà d’ingressar al compte de l’Ajuntament, en qualsevol oficina de les
entitats bancàries del municipi, o bé a les oficines municipals.
Un cop efectuat l’ingrés s’haurà de passar per les dependències municipals a recollir la
llicència d’obres juntament amb el resguard de l’ingrés.
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Examinada la documentació presentada, S’INFORMA FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.
No obstant, la Corporació amb major criteri decidirà.”

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 291/2020. Llicència urbanística de primera ocupació al carrer de Salvador
Espriu, 4.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atesa la sol.licitud de concessió de cèdula d’habitabilitat de Primera Ocupació, registrada
d’entrada amb el número 2020-E-RC-263, en data 07 de febrer de 2020 a les 12:32, amb
número d’expedient 291/2020, i la documentació que l’acompanya.

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, que literalment és com segueix:
“Expedient núm.: 291/2020
Informe dels Serveis Tècnics Municipals
Procediment: Llicències Urbanístiques
Tipus d'Informe: Definitiu

Referència Cadastral
Localització

7639308DG0573N0001WB
CARRER SALVADOR ESPRIU,4

El tècnic que subscriu, estudiada la documentació presentada, emet el següent
INFORME
PRIMER. Que la Primera Ocupació que es pretén dur-se a terme és a:
Referència Cadastral
Localització

7639308DG0573N0001WB
CARRER SALVADOR ESPRIU,4

SEGON. S’han efectuat les comprovacions oportunes i s’ha constatat que les obres
executades s’han fet d’acord amb la llicència concedida i la documentació técnica presentada
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En compliment de la Provisió d'Alcaldia i del que es disposa en l'article 188.3 del Text Refós
de la Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, en
relació amb la sol·licitud presentada per JESÚS ROBLES GARCIA, núm. de registre
d'entrada 2020-E-RC-263, núm. d'expedient 291/2020, referent a la llicència de Primera
Ocupació de caràcter provisional per a la realització de LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ a:

i el compliment de les normes per habitatge unifamiliar.
No s’observen supòsits d’infracció urbanística i l’habitatge compleix amb els requisits exigits
sobre condicions d’habitabilitat.
En conclusió a l'exposat, informo favorablement respecte de la concessió de la llicència
Primera Ocupació de L’HABITATGE SITUAT AL CARRER SALVADOR ESPRIU, 4.

S’ACORDA:

PRIMER. CONCEDIR la llicència de Primera Ocupació de l’habitatge unifamiliar situat a:

Referència Cadastral
Localització

7639308DG0573N0001WB
CARRER SALVADOR ESPRIU,4

SEGON. Notificar aquesta resolució a l’interessat.

Expedient 295/2020. Modificació de la quota de residus domèstics al carrer del Roser,
18.
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Amb data 7 de febrer de 2020, a les 12:40 h. es va presentar sol.licitud de canvi de quota
de la TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS de l’exercici de 2020, de l’habitatge
amb referència cadastral 7642104DG0574S0001RX (Carrer del Roser, 18)
Amb data 10 de febrer de 2020, va ser emès informe del Servei Tècnic Municipal,
comunicant que l’habitatge amb número de referència cadastral 7745214DG0574N
(Carrer del Padró 24, 1r 1a), no disposa de comptador d’aigua ni de comptador
d’electricitat, que literalment és com segueix:
“EXPEDIENT: 295/2020
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
NATURALESA: INSPECCIÓ HABITATGE
SITUACIÓ: CARRER ROSER, 18
REFERÈNCIA CADASTRAL: 7642104DG0574S0001RX
AUTOR: JOAN CARLES JABARDO
DATA: 10 DE FEBRER DE 2020
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Favorable

INFORME
En data 10 de febrer de 2020 s’ha inspeccionat l’habitatge situat al C/ Roser, 18, amb nº
de referència cadastral 7642104DG0574S0001RX i s’ha constatat que no disposa de
comptador d’aigua ni de comptador d’electricitat.”
S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar la liquidació tributària per l’exercici 2020 de la taxa per gestió de residus
domèstics (locals i habitatges buits) dels immobles amb número de referència cadastral
7642104DG0574S0001RX (Carrer del Roser, 18) per un import de 56,95 €.
SEGON. Notificar aquesta Resolució a l’interessat, amb indicació
dels recursos que procedeixin.

Expedient 310/2020. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, Exp. Familiar
2013/248.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. (Exp. Familiar 2013/248) del Municipi de Gironella,
demanant un ajut econòmic per adquirir un val de transport per diverses visites mèdiques
programades a Berga, pel tractament que necessita.

“S’informa la unitat de convivència està formada per un adult.
Família unipersonal amb pocs ingressos econòmics. El sol·licitant (Exp. Familiar 2013/248) exposa que
té dificultats per assumir les despeses de la vida diària.
A causa de la situació de salut, la sol·licitant té diverses visites mèdiques programades, per la qual cosa
ha de desplaçar-se freqüentment a Berga.
Per aquest motiu, sol·licita un ajut econòmic per l’adquisició d’un val de transport per assistir a les
sessions per al tractament que necessita.
Després d’aplicar el protocol de valoració de necessitats econòmiques, els hi correspon el 100% de
l’ajut sol·licitat. És per això que
DEMANEM
Que l’Ajuntament de Gironella concedeixi a l’interessat un ajut de 15.10 €. ”.
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Vist l’informe emès per l’EBAS, que es reprodueix a continuació:

Atès que la família unipersonal (Exp. Familiar 2013/248), li correspon el 100% de l’ajut
sol·licitat després d’aplicar el protocol d’ajuts i prestacions econòmiques de caràcter social.
S’ACORDA:
PRIMER. Concedir un ajut econòmic a la interessada per un val de transport per diverses
visites mèdiques a Berga pel tractament que necessita, per un import de 15,10 Euros.
SEGON. Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

Expedient 301/2020. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, Exp. Familiar
2017/111.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. (Exp. Familiar 2017/111) del Municipi de Gironella,
demanant un ajut econòmic pel pagament de la taxa per gestió de residus domèstics segona
fracció 2019.
Vist l’informe emès per l’EBAS, que es reprodueix a continuació:
“S’informa que la unitat de convivència està formada per un adult.
Família unipersonal amb pocs ingressos econòmics. El sol·licitant (Exp. Familiar 2017/111) exposa que
té dificultats per assumir les despeses de la vida diària i demana ajut per fer front al pagament de la taxa
per gestió de residus domèstics -2a fracció- 2019 (54,10€).

Que l’Ajuntament de Gironella concedeixi a l’interessat un ajut de 27,05€ (50%) per fer front al
pagament de la taxa per gestió de residus domèstics -2a fracció-2019”.

Atès que la família unipersonal (Exp. Familiar 2017/111), té dificultats per assumir les
despeses de la vida diària, i atès que li correspon el 50% de l’ajut sol·licitat, després
d’aplicar el protocol d’ajuts i prestacions econòmiques de caràcter social.
S’ACORDA:
PRIMER. Concedir un ajut econòmic a l’interessat pel pagament de la taxa per gestió de
residus domèstics, segona fracció 2019, per un import de 27,05 Euros.
SEGON. Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.
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DEMANEM

Expedient 325/2020. Desplaçaments i dietes mes de febrer de 2020.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la relació número 3,perquè s’indemnitzi a personal laboral i càrrecs electes , envers els
desplaçaments i dietes efectuats, per un import de 394,46 €
Vistos els comprovants de despeses aportats pel personal laboral i càrrecs electes.
S’ACORDA:
PRIMER. Donar conformitat a la mateixa, i en conseqüència, aprovar el compte de despeses
presentat per la Tresorera de la Corporació per un import de 394,46 € i autoritzar el pagament
amb càrrec a les partides pressupostàries corresponents del vigent Pressupost Municipal.

Expedient 328/2020. Aprovació de factures relació número 1/2020
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la relació de factures, amb número de document i data que tot seguit es detalla:
De la número 58 de data 31 de desembre de 2019 a la factura número 00019 de data 14 de
febrer de 2020, per un import de 135.146,91€
S’ACORDA:
PRIMER. De conformitat amb l’article 58 del Reial Decret 500/1990,de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, en matèries de pressupostos, es reconeix l’obligació
continguda en la relació esmentada per un import total de 135.146,91€
SEGON. En aplicació de l’article 61 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, s’ordena el pagament de les
factures relacionades amb càrrec a l’aplicació pressupostària detallada en la relació del vigent
pressupost municipal.

Expedient 311/2020. Targetes i Reserves d'Aparcament per a Discapacitats, Exp.
Familiar 2009/37.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la sol·licitud i la documentació presentada per la Sra. (Exp. Familiar 2009/37) del
Municipi de Gironella, demanant la renovació de la targeta d’aparcament reservat per a
persones amb discapacitat.
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Favorable

Vist l’informe emès per l’EBAS, que es reprodueix a continuació:
“S’informa que la Senyora amb l’Exp. Familiar 2009/37, ha presentat en aquest ajuntament una
sol·licitud de renovació de la tarja 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 2009/37), compleix tots els requisits que estableix la
normativa vigent per a poder obtenir i utilitzar la renovació de la targeta d’aparcament
reservat per a persones amb discapacitat.
SEGON. Aprovar i autoritzar l’esmentada expedició de la renovació de la targeta
d’aparcament reservat per a persones amb discapacitat.

Expedient 312/2020. Alta, Baixa i Modificació de Dades dels Padrons Fiscals.
Rectificació rebut aigua 4rt trimestre 2019 nº de comptador 388172.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l’informe emès pel tècnic del serveis d’abastament d’aigua potable, que literalment és
com segueix: “Antoni Ortega Martinez, com a tècnic que realitza tasques del servei d’abastament
a)
b)

d)

d’aigua potable de Gironella, a través de l’empresa Rial, SL, amb número de DNI 77743450T.
INFORMO:
Data: 30/01/2020
S’ha procedit a la revisió del comptador:
Núm: 388172
Emplaçament: Carrer Pont Vell 14
Titular: Antonio Riera Gamisans
Trimestre: 4t. trim/19
Lectura factura: 174
Lectura revisió: 143
Resultat: incorrecte”

S’ACORDA:
PRIMER.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4rt. trimestre
de 2019, número de comptador 388172, desglossat de la següent forma:
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Vista la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb número de registre
d’entrades 196/2020, en data 30 de gener de 2020, amb número d’expedient 312/2020, en la
qual s’exposa la disconformitat amb el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4rt.
trimestre de 2019, número de comptador 388172, ja que la lectura actual és de 143 m3
d’aigua i en el rebut hi ha la lectura de 174 m3 d’aigua.

Subministre .................
28,20 €
Conservació ................
4,05 €
Clavegueram ...............
1,50 €
Lloguer.........................
3,30 €
IVA s/.cons i clav.. 21%
1,86 €
IVA 10% s/. subm. ......
2,82 €
Cànon 1r.tram (27 m3)
12,94 €
Cànon 2n.tram (4 m3)
4,41 €
IVA 10% s/. cànon .......
1,73 €
Total ............................. 60,81 €
SEGON.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4rt. trimestre de
2019, número de comptador 388172, quedant desglossat de la següent forma:
Subministre .................... 9,00 €
Conservació ................... 4,05 €
Clavegueram …………….
1,50 €
Lloguer............................. 3,30 €
IVA s/.cons. i clav.21% ..
1,86 €
IVA 10% s/. subm. .........
0,90 €
Cànon 1r.tram (18 m3) ..
8,62 €
IVA 10% s/. cànon .........
0,86 €
Total ............................... 30,09 €

TERCER.- Retornar als interessats l’import de 30,72 €, en concepte del rebut del servei
d’abastament d’aigua potable del 4rt. trimestre de 2019, número de comptador 388172.

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

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la documentació aportada per ALBERT ARUMÍ COMA, adjunta a la seva sol·licitud de
llicència d’ocupació de la via pública XURRERIA ANNA per a la col·locació d’una xurreria, es
va iniciar el corresponent expedient.
Vista la resta de documentació que obra en l’expedient,
S’ACORDA
PRIMER. Atorgar llicència d'ocupació de la via pública a PLAÇA DE L'ESTACIÓ, davant de
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Expedient 41/2020. Autoritzacions de Venda Ambulant. Xurreria Anna Gironella.
Carnestoltes 2020.

l'establiment denominat comercialment com XURRERIA ANNA, a ALBERT ARUMÍ COMA,
amb DNI 77742811M, domicili en CARRER SANT ROC 8, per a la instal·lació d’una xurreria.
SEGON. La superfície per la qual es concedeix la llicència és de 5 metres i s'adequarà a la
sol·licitud que es va presentar pel sol·licitant.
TERCER. Notificar a l'interessat de la concessió de la llicència d'ocupació de la via pública
PLAÇA DE L'ESTACIÓ.

Expedient 323/2020. Subvencions Directes o Nominatives.Tasques ATS a Viladomiu
Nou mesos de gener i febrer de 2020.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que en el Pressupost Municipal per a l’exercici 2020 l’aplicació 439.48910 està dotada
per a l’atorgament de la concessió de subvencions de manera directa a:
Associació de Veïns de Viladomiu Nou per les tasques que realitza l’ATS en aquest indret i
amb un import mensual de 150,25€
S’ACORDA:

Associació de Veïns de Viladomiu Nou la subvenció per les tasques de l’ATS en l’indret i per
un import de 300,50€, corresponent als mesos de gener i febrer de 2020.
SEGON.Notificar als interessats l’atorgament de la concessió de la subvenció.

Expedient 313/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud de la sala d'actes de la
Biblioteca Municipal per realitzar un acte de cloenda. IES Pere Fontdevila.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per l’IES Pere Fontdevila en data 14 de febrer de 2020, registre
d’entrades nº 2020-E-RC-299, expedient número 313/2020, sol.licitant:
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PRIMER.Atorgar, amb càrrec a l’aplicació 439.48910 del pressupost de despeses de la
Corporació, la següent subvenció a:

Sala d’actes de la Biblioteca Municipal.
Dia: 24 de febrer de 2020.
Horari: De les 18:00h a les 20:00h.
Activitat: Acte de cloenda.
S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar l’ús de la sala d’actes de la Biblioteca Municipal, sense supervisió
municipal directa, el dia 24 de febrer de 2020, de les 18:00h a les 20:00h, per a la realització
de l’activitat de l’acte de cloenda.
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 la sala d’actes de la Biblioteca Municipal, 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.

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.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes
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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.
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C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

