Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/22

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

3 / de juny / 2020

Durada

Des de les 20:30 fins a les 20:45 hores

Lloc

Sala de reunions virtual

Presidida per

DAVID FONT SIMON

Secretari

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77746641V

ANNA FERRER COMA

SÍ

39362101Q

DAVID FONT SIMON

SÍ

39388643Q

David Saborido Gonzalez

NO

77732419D

JOSEP CAMPS CALVERAS

SÍ

39381475R

LLUÍS VALL CARRILLO

SÍ

39356952L

LOURDES ROSET GAMISANS

SÍ

39378755H

MIQUEL SERRA PEÑA

SÍ

40990957N

SANTI FELIUS MUÑOZ

SÍ

39343075B

TERESA TERRICABRES POUS

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. David Saborido Gonzalez:
«Motius laborals»

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

Número: 2020-0029 Data: 10/06/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 10/06/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 10/06/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 639/2020, en el qual es sol.licita llicència
per enderroc de paret sense afectació estructural i divisió d’espais al carrer Farguell, 2 de
Gironella.

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

“PROMOTOR: JUDIT VILALTA CAELLAS

Número: 2020-0029 Data: 10/06/2020

Expedient 639/2020. Llicència d'obres sense afectació estructural al carrer de Farguell,
2

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S'aprova per unanimitat

EXPEDIENT: 639/2020

PROPIETAT IMMOBLE: ------------OBRA: ENDERROC PARET- NO AFECTACIÓ ESTRUCTURAL
CONTRACTISTA: DAVID MAENCH SUBIRANA
PRESSUPOST: 2.338,10 €

Judit Vilalta Caellas, ha sol·licitat, en data 27 de maig de 2020, llicència d’obres per
enderroc de paret i fer una altre per divisió d’espais. Les obres no afecten elements
estructurals.
Examinada la documentació presentada, S’INFORMA FAVORABLEMENT la concessió de la
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SITUACIÓ: CARRER FARGUELL, 2

llicència d’obres.
Observacions: Si en el decurs de les obres, aquestes afecten algun element estructural,
caldrà aportar assumeix de direcció d’obres signat per tècnic competent en la matèria.”

S’ACORDA:

L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......... 68,51 €.

b)

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

TOTAL

.............................................................................................................. 88,51 €.

Aquesta quantitat s’haurà d’ingressar al compte de l’Ajuntament, en qualsevol oficina de les
entitats bancàries del municipi, o bé a les oficines municipals.

Un cop efectuat l’ingrés s’haurà de passar per les dependències municipals a recollir la
llicència d’obres juntament amb el resguard de l’ingrés.

TERCER. El termini per fer efectiu l’import de la llicència és d’un mes a partir de l’endemà de
rebre la notificació d’aquest acord. Si en aquest termini no s’ha fet efectiu el pagament el
rebut serà tramitat per via executiva.

Expedient 626/2020. Llicència d'obres al carrer Cadí, 47
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Ajuntament de Gironella
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SEGON. Aprovar:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Concedir llicència per enderroc de paret sense afectació estructural i divisió
d’espais al carrer Farguell, 2, expedient número 639/2020.

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 184/2020, en el qual es sol.licita llicència
per treure banyera i posar dutxa al carrer Cadí, 47 de Gironella.
Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:

“PROMOTOR: JOAN GARCIA VILLACAMPA

PROPIETAT IMMOBLE: JOAN GARCIA VILLACAMPA
OBRA: TREURE BANYERA I POSAR DUTXA
CONTRACTISTA: CONSTRUCCIONS ROGES
PRESSUPOST: 1.649,00 €

Joan Garcia Villacampa, ha sol·licitat, en data 25 de maig de 2020, llicència d’obres per
treure banyera i posar plat de dutxa a l’habitatge situat al C/ Cadí ,47.
Examinada la documentació presentada, S’INFORMA FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.

Número: 2020-0029 Data: 10/06/2020

SITUACIÓ: CARRER CADÍ ,47

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

EXPEDIENT: 626/2020

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per treure banyera i posar dutxa al carrer Cadí, 47, expedient
número 626/2020.

SEGON. Aprovar:

a)

L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......... 48,31 €.

b)

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

TOTAL

.............................................................................................................. 68,31 €.
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No obstant, la Corporació amb major criteri decidirà.”

Aquesta quantitat s’haurà d’ingressar al compte de l’Ajuntament, en qualsevol oficina de les
entitats bancàries del municipi, o bé a les oficines municipals.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 625/2020, en el qual es sol.licita llicència
per formació d’envà a la pl. tercera de la ctra. de Vic, 19 de Gironella.

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

“PROMOTOR: ÀNGEL PÉREZ GALDRAN
EXPEDIENT: 625/2020
SITUACIÓ: CARRETRA VIC,-19,3ª
PROPIETAT IMMOBLE: ÀNGEL PÉREZ GALDRAN
OBRA: FORMACIÓ ENVÀ PL. TERCERA CTRA. VIC, 19
CONTRACTISTA: CONSTRUCCIONES JOSEPU
PRESSUPOST: 350,00 €

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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TERCER. El termini per fer efectiu l’import de la llicència és d’un mes a partir de l’endemà de
rebre la notificació d’aquest acord. Si en aquest termini no s’ha fet efectiu el pagament el
rebut serà tramitat per via executiva.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Un cop efectuat l’ingrés s’haurà de passar per les dependències municipals a recollir la
llicència d’obres juntament amb el resguard de l’ingrés.

Àngel Pérez Galdran, ha sol·licitat, en data 24 de maig de 2020, llicència d’obres per
formació d’envà a la pl tercera de la Ctra Vic, 19, sense cap afectació estructural.
Examinada la documentació presentada, S’INFORMA FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.

SEGON. Aprovar:

a)

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

TERCER. El termini per fer efectiu l’import de la llicència és d’un mes a partir de l’endemà de
rebre la notificació d’aquest acord. Si en aquest termini no s’ha fet efectiu el pagament el
rebut serà tramitat per via executiva.

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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PRIMER. Concedir llicència per formació d’envà a la ctra de Vic, 19, expedient número
625/2020.
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S’ACORDA:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

No obstant, la Corporació amb major criteri decidirà.”

Expedient 652/2020. Llicència d'obres menors al carrer Llarg núm. 69 de Viladomiu Nou

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 652/2020, en el qual es sol.licita llicència
per nova distribució interior sense afectació estructural de l’habitatge situat al Carrer Llarg,
núm. 69 de Viladomiu Nou.

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

“INTERESSAT: JOAN VILADOMAT LÓPEZ
EXPEDIENT: 652/2020
SITUACIÓ: CARRER LLARG VILADOMIU NOU 69
PROPIETARI/A: JOAN VILADOMAT LÓPEZ
OBRA: NOVA DISTRIBUCIÓ INTERIOR SENSE AFECTACIÓ ESTRUCTURAL

Número: 2020-0029 Data: 10/06/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

PRESSUPOST: 32.500,00 €

JOAN VILADOMAT LÓPEZ ha sol.licitat, en data 1 de juny de 2020, llicència d’obres per les
obres de distribució interior sense afectació estructural de l’habitatge del carrer Llarg de
Viladomiu Nou núm. 69
Examinada la documentació presentada es constata que és correcte. Per això, s’informa
FAVORABLEMENT la concessió de la llicència d’obres.
Abans de començar les obres s’haurà de presentar a l’ajuntament la corresponent sol.licitud
d’ocupació de la via pública indicant els dies i tipus d’ocupació i el núm. d’expedient.
No obstant, la Corporació amb major criteri resoldrà.
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CONTRACTISTA: CONSTRUCCIONS SOLÀ CARDONA

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per nova distribució interior sense afectació estructural de
l’habitatge situat al Carrer Llarg, núm. 69 de Viladomiu Nou. Expedient número 652/2020.

b)

La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): .......................... 120,25 €.

TOTAL

952,25 €.

.............................................................................................................. 1.072,50 €.

Aquesta quantitat s’haurà d’ingressar al compte de l’Ajuntament, en qualsevol oficina de les
entitats bancàries del municipi, o bé a les oficines municipals.

Un cop efectuat l’ingrés s’haurà de passar per les dependències municipals a recollir la
llicència d’obres juntament amb el resguard de l’ingrés.

TERCER. El termini per fer efectiu l’import de la llicència és d’un mes a partir de l’endemà de
rebre la notificació d’aquest acord. Si en aquest termini no s’ha fet efectiu el pagament el
rebut serà tramitat per via executiva.

Expedient 587/2020. Llicència d'obres. Construcció d'una piscina al carrer Moixeró, 46
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 587/2020, en el qual es sol.licita llicència
per construcció de piscina al carrer Moixeró, 46 de Gironella.

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. Aprovar:

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

“PROMOTOR: JAUME VILARDAGA PARCERISA
Nº EXPEDIENT: 587/2020
SITUACIÓ: CARRER MOIXERÒ, 46

CONTRACTISTA: ----------------PRESSUPOST: 3.177,35 €

Jaume Vilardaga Parcerisa, ha sol·licitat, en data 7 de maig de 2020, llicència d’obres per la
construcció d’una piscina al C/ Moixerò, 46
En data 11 de maig de 2020, es va requerir completar la documentació presentada per
continuar la tramitació de l’expedient.
En data 29 de maig de 2020 ha presentat memòria i plànols de la piscina a construir.
Examinada la nova documentació presentada de memòria i plànols s’informa
FAVORABLEMENT la concessió de llicència d’obres

Número: 2020-0029 Data: 10/06/2020

OBRA: CONSTRUCCIÓ PISCINA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPIETAT IMMOBLE: JAUME VILARDAGA PARCERISA

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per construcció de piscina al carrer Moixeró, 46 expedient
número 587/2020.

SEGON. Aprovar:

a)

L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......... 93,10 €.

b)

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

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

Codi Validació: HJFY5WC6J4D6PQRFZRX3SZR9J | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 19

El Servei Tècnic Municipal”

TOTAL

.............................................................................................................. 113,10 €.

Aquesta quantitat s’haurà d’ingressar al compte de l’Ajuntament, en qualsevol oficina de les
entitats bancàries del municipi, o bé a les oficines municipals.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1134/2018, en el qual es sol.licita llicència
per Reparació de coberta i manteniment de façanes a la masia cal Roget de Gironella.

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

“PROMOTOR: FREDUMARC S.L.
EXPEDIENT: 1134/2018
SITUACIÓ: MASIA CAL ROGET (DISEMINAT)
PROPIETAT IMMOBLE: FREDUMARC S.L.
OBRA: REPARACIÓ COBERTA I MANTENIMENT FAÇANES
ARQUITECTE TÈCNIC: ÀNGEL ASENSIO FIGOLS

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Expedient 1134/2018. Llicència d'obres a la masia de cal Roget
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TERCER. El termini per fer efectiu l’import de la llicència és d’un mes a partir de l’endemà de
rebre la notificació d’aquest acord. Si en aquest termini no s’ha fet efectiu el pagament el
rebut serà tramitat per via executiva.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Un cop efectuat l’ingrés s’haurà de passar per les dependències municipals a recollir la
llicència d’obres juntament amb el resguard de l’ingrés.

CONTRACTISTA: ---------------------PRESSUPOST: 9.325 €

FREDUMARC S.L., ha sol·licitat, en data 10 d’agost de 2018, llicència d’obres per la
reparació de la coberta i manteniment de les façanes d’una edificació annexa a la masia
coneguda com cal Roget.

D’acord amb l’article 50.1 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de
la Llei d’urbanisme que estableix: “En el procediment d’atorgament de llicències, la comissió
territorial d’urbanisme que pertoqui ha d’informar sobre els projectes relatius a la
reconstrucció i rehabilitació de les construccions que estableix l’article 47.3, llevat que
aquests projectes només comportin obres de conservació, d’adequació, de millorament o de
manteniment d’un ús existent admès per l’ordenament urbanístic.”
El projecte presentat comporta obres de conservació i manteniment, -nomes es tracta de la
reparació de la coberta i del manteniment de les façanes-, per tant està subjecte únicament a
llicència municipal.
Examinada la documentació presentada (projecte tècnic visat), es constata que les obres
proposades són correctes. Per això, s’informa FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.

Número: 2020-0029 Data: 10/06/2020

La masia de Cal Roget, està situada en una finca quins terrenys estan classificats com Sòl
No Urbanitzable i qualificats de Sòl Agrícola (SA), a la zona de cal Blau, al vigent Pla
General.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Al maig de 2020 ha presentat un projecte modificat que recull les esmenes indicades a
l’informe tècnic de data 15 d’octubre de 2018.

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per Reparació de coberta i manteniment de façanes a la masia
cal Roget de Gironella, expedient número 1134/2018.

SEGON. Aprovar:

a)

L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): ....... 273,22 €.

b)

La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ........................... 34,50 €.
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No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.”

TOTAL

.............................................................................................................. 307,72 €.

Aquesta quantitat s’haurà d’ingressar al compte de l’Ajuntament, en qualsevol oficina de les
entitats bancàries del municipi, o bé a les oficines municipals.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que en data 28 de maig de 2020, registre d’entrades 2020-E-RC-826 es va sol·licitar
l'ocupació del sòl, volada i subsòl de la via pública, expedient número 642/2020.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals van emetre informe en què es comprovava el cost
real i efectiu de la taxa corresponent que ha de fer efectiva el subjecte passiu, que literalment
és com segueix:
“Títol: Informe sobre Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i Subsòl
de la Via Pública
Naturalesa de l'Informe: Definitiu
Autor: LLUÍS MAS PAGEROLS
Data d'Elaboració: 29 de maig de 2020
Presentada l'Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i Subsòl de la
Via Pública, per SALVADOR ROCA ALSINA en data 28 de maig de 2020, s'ha de realitzar,
una comprovació administrativa de conformitat amb els criteris que estableix l'article 57 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, per determinar el cost real i efectiu per
establir la base imposable per practicar la liquidació definitiva. Per tot això s’emet el següent
INFORME
PRIMER. Determinació de la quantia de la liquidació definitiva.
AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA.
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Expedient 642/2020. Ocupació amb cistella elevadora a la ctra. de Casserres, 28
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TERCER. El termini per fer efectiu l’import de la llicència és d’un mes a partir de l’endemà de
rebre la notificació d’aquest acord. Si en aquest termini no s’ha fet efectiu el pagament el
rebut serà tramitat per via executiva.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Un cop efectuat l’ingrés s’haurà de passar per les dependències municipals a recollir la
llicència d’obres juntament amb el resguard de l’ingrés.

A) Base Imposable (dies d’aprofitament)
B) Tarifa cinquena (grues, grues mòbils, cistelles)
LIQUIDACIÓ (AxB) o bé mínims

1 dia
10 €/dia ( mín. 15 €)
15,00 €

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

15,00 €
15,00 €

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE”
S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar la liquidació definitiva de la taxa per llicència d'ocupació del sòl, volada i
subsòl de la via pública amb el detall següent:

DADES DEL SUBJECTE PASSIU: SALVADOR ROCA ALSINA
CIF:36307673 B
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA
A) Base Imposable (durada de l’aprofitament)
1 dies
B) Tarifa
10 €/dia o bé mínims (15€)
IMPORT DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA (AxB)
15,00 €
IMPORT TOTAL DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
15,00 €
IMPORT TOTAL DE L'AUTOLIQUIDACIÓ
15,00 €
INGRÉS
15,00 €
Aquesta quantitat s’haurà d’ingressar al compte de l’Ajuntament, en qualsevol oficina de les
entitats bancàries del municipi, o bé a les oficines municipals.
El termini per fer efectiu l’import de les taxes esmentades, és d’un mes a partir de l’endemà
de rebre la notificació d’aquest acord. Si en aquest termini no s’ha fet efectiu el pagament el
rebut serà tramitat per via executiva.
SEGON. Notificar aquesta resolució i requerir el pagament a l'obligat tributari la quantitat
assenyalada tot expressant-ne els mitjans d'impugnació que poden exercir, l'òrgan davant del
qual s'hagin de presentar i el termini per a la seva interposició, i el lloc, termini i forma en què
s'ha de satisfer el deute tributari.
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IMPORT AUTOLIQUIDACIÓ
IMPORT LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
INGRÉS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. Com a resultat de la liquidació definitiva, SALVADOR ROCA ALSINA ha d'ingressar
la quantitat de 15,00 €.

Expedient 314/2020. Acceptació ajuts Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Control de les colònies de gats. Codi XGL: 20/Y/289823 – 1.000,00€.
Verificació i control de les activitats a Gironella. Codi XGL: 20/Y/287713 –

-

2.500,00€.
Beques esportives per prevenir el risc d’exclusió social. Codi XGL 20/Y/286511 –

-

8.000,00€.
Cicle de passejades per a la gent gran. Coodi XGL: 20/Y/286745 – 1.500,00€.
Apunta’t a l’esport d’aventura. Estades esportives d’estiu per a la cohesió social.

-

Codi XGL: 20/Y/286865. 6.000,00€.
Reforma, condicionament i rehabilitació d’habitatges municipals o cedits. Codi XGL:

-

20/Y/287965 – 24.000,00€.
Finançament en l’àmbit de la igualtat de gènere i LGTBI. Codi XGL: 20/Y/287353 –

-

555,00€.
Finançament per les accions d’abordatge de les violències masclistes. Codi XGL:

-

20/Y/287543 – 945,00€.
Gironella als camps nazis. Codi XGL: 20/Y/286326 – 1.400,00€.
Espectacle l’11 de setembre i Gironella. Codi XGL: 20/Y/286461 – 3.000,00€.
Adequació acústica de la segona planta del Casal de La Llar. Codi XGL:

-

20/Y/285501 – 4.141,47€.
Millores en l’eficiència energética en edificis municipals. Codi XGL: 20/Y/285455 –

-

4.241,90€.
Actuacions de millora de la mobilitat urbana de Gironella. Codi XGL: 20/Y/287852 –

-

33.922,74€.
Ruta del modernisme i creixement urbà de Gironella. Codi XGL: 20/Y/286093 –

-

8.700,00€.
Suport al comerç i les fires de Gironella. Codi XGL: 20/Y/285787 – 3.950,00€
Finançament en l’àmbit de la convivència, diversitat i drets civils. Codi XGL:

-

20/Y/286965 – 3.188,00€.
Prevenció de riscos en la relació a la promoció de la salut. Codi XGL: 20/Y/288575
– 5.925,00€.
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Atès que en l’Annex 1 del dictamen s’aprova la concessió de 120.469,11 euros, distribuits en
aquestes actuacions:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que amb data 28 de maig de 2020 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha
aprovat el dictamen sobre la concessió d’ajuts econòmics en règim de concurrència
competitiva del “Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020”.

-

Actuacions anuals pel control sanitari al municipi. Codi XGL: 20/Y/288832 –
7.500,00€.

a favor de l’Ajuntament de Gironella.
Atès que al punt 3.1 d’aquesta resolució es requereix l’acceptació expressa de l’ajut per part
dels beneficiaris

-

Control de les colònies de gats. Codi XGL: 20/Y/289823 – 1.000,00€.
Verificació i control de les activitats a Gironella. Codi XGL: 20/Y/287713 –

-

2.500,00€.
Beques esportives per prevenir el risc d’exclusió social. Codi XGL 20/Y/286511 –

-

8.000,00€.
Cicle de passejades per a la gent gran. Coodi XGL: 20/Y/286745 – 1.500,00€.
Apunta’t a l’esport d’aventura. Estades esportives d’estiu per a la cohesió social.

-

Codi XGL: 20/Y/286865. 6.000,00€.
Reforma, condicionament i rehabilitació d’habitatges municipals o cedits. Codi XGL:

-

20/Y/287965 – 24.000,00€.
Finançament en l’àmbit de la igualtat de gènere i LGTBI. Codi XGL: 20/Y/287353 –

-

555,00€.
Finançament per les accions d’abordatge de les violències masclistes. Codi XGL:

-

20/Y/287543 – 945,00€.
Gironella als camps nazis. Codi XGL: 20/Y/286326 – 1.400,00€.
Espectacle l’11 de setembre i Gironella. Codi XGL: 20/Y/286461 – 3.000,00€.
Adequació acústica de la segona planta del Casal de La Llar. Codi XGL:

-

20/Y/285501 – 4.141,47€.
Millores en l’eficiència energética en edificis municipals. Codi XGL: 20/Y/285455 –

-

4.241,90€.
Actuacions de millora de la mobilitat urbana de Gironella. Codi XGL: 20/Y/287852 –

-

33.922,74€.
Ruta del modernisme i creixement urbà de Gironella. Codi XGL: 20/Y/286093 –

-

8.700,00€.
Suport al comerç i les fires de Gironella. Codi XGL: 20/Y/285787 – 3.950,00€
Finançament en l’àmbit de la convivència, diversitat i drets civils. Codi XGL:
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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PRIMER. Acceptar expressament de la concessió de les ajudes del “Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020”, per import total de 120.469,11 euros, distribuït en aquestes
actuacions:
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S’ACORDA:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Examinada la documentació que l'acompanya,

-

20/Y/286965 – 3.188,00€.
Prevenció de riscos en la relació a la promoció de la salut. Codi XGL: 20/Y/288575

-

– 5.925,00€.
Actuacions anuals pel control sanitari al municipi. Codi XGL: 20/Y/288832 –
7.500,00€.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que amb data 28 de maig de 2020 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha
adoptat un acord sobre l’aprovació de les concessions del “Programa Específic “Cap Municipi
Enrere” suport integral contra Covid-19”.
Atès que en l’acord tercer de la part resolutiva s’aprova la quantitat de 20.540,23 euros,
distribuïts en dues línies:
-

Línia de suport 1: Codi XGL: 20/X/290845 – 14.378,16 €
Línia de suport 2: Codi XGL: 20/X/290531 – 6.162,07 €

Número: 2020-0029 Data: 10/06/2020

Expedient 646/2020. Acceptació de la concessió del Programa Complementari “Cap
municipi enrere”, de suport integral als governs locals contra la COVID-19

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. Facultar a l’Alcalde - President perquè presenti la corresponent documentació
d’acceptació de l’esmentat ajut en els termes i amb les condicions establertes al Dictamen
d’aprovació de les concessions del “Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020” de la
Diputació de Barcelona.

Atès que en l'acord cinquè del dictamen s’aproven les condicions que regeixen l’avançament
d’un pagament condicionat a l’acceptació del citat ajut dins el marc del “Programa Específic
“Cap Municipi Enrere” suport integral contra Covid-19” aprovat en l’acord segon del dictamen.
Examinada la documentació que l'acompanya,
S’ACORDA:
PRIMER. Acceptar expressament de la concessió de l’ajut del “Programa Específic “Cap
Municipi Enrere” suport integral contra Covid-19”, per import total de 20.540,23 euros,
distribuït en dues línies:
-

Línia de suport 1: Codi XGL: 20/X/290845 – 14.378,16 €
Línia de suport 2: Codi XGL: 20/X/290531 – 6.162,07 €

SEGON. Facultar a l’Alcalde - President perquè presenti la corresponent documentació
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Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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a favor de l’Ajuntament de Gironella.

d’acceptació de l’esmentat ajut en els termes i amb les condicions establertes al Dictamen
d’aprovació de les concessions del “Programa Específic “Cap Municipi Enrere” suport integral
contra Covid-19” de la Diputació de Barcelona.

Expedient 596/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva. Concessio prvisional ajuts per
paliar els efectes de la Covid-19
Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

A la vista de les propostes presentades fins a data 2 de juny de 2020.

Número: 2020-0029 Data: 10/06/2020

A la vista de l’acord de Junta de Govern Local de data 12 de maig de 2020, en la quaL s’aprovaren les
bases i la convocatòria d’ajudes per paliar els efectes de la Covid-19 en el teixit econòmic, comercial i
d’autònoms del municipi.

Vist quant antecedeix, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, el que subscriu proposa a la Junta de Govern Local els seguents
acords provisionals:

CIF

Nom

Registre
d'Entrada

Data d'Entrada

Import
subvenció

…..818N

MERÇE CARDONA PUIG

2020-E-RC-734

18/05/2020 16:37

350,00 €

…..272H

RAMON VALLS

2020-E-RC-801

25/05/2020 12:38

350,00 €

…..549J

JAUME COMA CANALS

2020-E-RC-867

01/06/2020 13:47

350,00 €

SEGON. Desestimar la sol·licitud de concessió de subvenció formulada pels sol·licitants que figuren a
continuació, pels motius que així mateix s'indiquen:

CIF

Nom

Registre
d'Entrada

Data d'Entrada

Motiu de
l'exclusió

…..388V

DAVID AGREDANO FERNANDEZ

2020-E-RC-802

25/05/2020 14:05

Decrement
inferior al 10%
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PRIMER. Concedir les subvencions en matèria de BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES
SUBVENCIONS DEL PLA DE REACTIVACIÓ MUNICIPAL DE GIRONELLA 2020 a les sol·licituds que
figuren a continuació, per l'import que s'indica i per a l'activitat que així mateix s'assenyala.

…..5787

ANTONI PONT SL

2020-E-RC-817

27/05/2020 09:07

Decrement
inferior al 10%

TERCER. Notificar aquesta proposta d’acord provisional als sol·licitants, tal com s'estableix en la
convocatòria, concedint-los un termini de deu dies perquè puguin presentar les al·legacions que estimi
oportunes.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista dels següents antecedents:
Document
Sol·licitud de l'Interessat
Informe dels Serveis Tècnics Municipals

Data/Núm.
17/05/2020
01/06/2020

Observacions

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe-proposta de Secretaria, i de
conformitat amb l’establert en l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del
Règim Local,
S’ACORDA
PRIMER. Autoritzar llicència d'ocupació de la via pública en
PLAÇA PI I MARGALL, 10.

a
Interessat

JORDI SANCHEZ FONTS

52161942N

per la INSTAL·LACIÓ D'UNA TERRASSA AMB TENDALS PERMANENTS A LA ZONA DE
CÀRREGA I DESCÀRREGA DAVANT DE FORN "EL CRUIXENT"
SEGON. La superfície per la qual es concedeix la llicència és de 22 m2 i s'adequarà al plànol
elaborat pels Serveis Tècnics Municipals.
TERCER. Notificar a l'interessat la resolució de l'expedient.

B) ACTIVITAT DE CONTROL
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Localització

Número: 2020-0029 Data: 10/06/2020

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 611/2020. Llicències d'Ocupació. Instal·lació d'una terrassa amb tendals
permanents davant del Forn "El Cruixent"
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número: 2020-0029 Data: 10/06/2020

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

