Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/23

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

9 / de juny / 2020

Durada

Des de les 19:30 fins a les 20:00 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

NO

39362101Q

DAVID FONT SIMON

SÍ

39388643Q

David Saborido Gonzalez

SÍ

77732419D

JOSEP CAMPS CALVERAS

SÍ

39381475R

LLUÍS VALL CARRILLO

SÍ

39356952L

LOURDES ROSET GAMISANS

SÍ

39378755H

MIQUEL SERRA PEÑA

SÍ

40990957N

SANTI FELIUS MUÑOZ

SÍ

39343075B

TERESA TERRICABRES POUS

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. ANNA FERRER COMA:
«Motius personals»

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: 2020-0030 Data: 17/06/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 17/06/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 17/06/2020
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 670/2020, en el qual es sol.licita llicència
per formació de paret sense afectació estructural a la ctra. de Vic, 17 de Gironella.

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

“INTERESSAT: ANGEL PEREZ GALDRAN
EXPEDIENT: 670/2020

Número: 2020-0030 Data: 17/06/2020

Expedient 670/2020. Llicència d'obres menors a la ctra. de Vic, 17 de Gironella

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S'aprova per unanimitat

PROPIETARI/A: OBRA: FORMACIÓ D’ENVÀ SENSE AFECTACIÓ ESTRUCTURAL
CONTRACTISTA: CONSTRUCCIONS JOSEPU
PRESSUPOST: 509,00 €

ANGEL PEREZ GALDRAN ha sol.licitat, en data 4 de juny de 2020, llicència d’obres per les
obres de formació d’envà a l’immoble situat a la ctra. de Vic, 17 de Gironella.
Examinada la documentació presentada es constata que és correcte. Per això, s’informa
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SITUACIÓ: CTRA DE VIC, 17

FAVORABLEMENT la concessió de la llicència d’obres.
Caldrà si s’escau, en el moment de començar les obres, demanar llicència d’ocupació de la
via pública per materials de construcció / contenidor de runa fent esment del número
d’expedient 670/2020 i de la durada de l’ocupació.

PRIMER. Concedir llicència per formació de paret sense afectació estructural a la ctra. de Vic,
17, expedient número 670/2020.

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 €.

Número: 2020-0030 Data: 17/06/2020

S’ACORDA:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

No obstant, la Corporació amb major criteri resoldrà.”

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 663/2020. Llicència d'obres per reforma de local comercial a l'avgda.
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Aquesta quantitat s’haurà d’ingressar al compte de l’Ajuntament, en qualsevol oficina de les
entitats bancàries del municipi, o bé a les oficines municipals.

Catalunya, 23 de Gironella.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“INTERESSAT: VICENÇ COSTA SISTACH
EXPEDIENT: 663/2020
SITUACIÓ: AVGDA CATALUNYA, 23
PROPIETARI/A: OBRA: REFORMA DE LOCAL COMERCIAL SENSE AFECTACIÓ ESTRUCTURAL
CONTRACTISTA: -

Número: 2020-0030 Data: 17/06/2020

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 663/2020, en el qual es sol.licita llicència
per enderroc de paret sense afectació estructural i reforma de local comercial a l’avgda.
Catalunya, 23 de Gironella.

VICENÇ COSTA SISTACH ha sol.licitat, en data 4 de juny de 2020, llicència d’obres per les
obres de reforma de local comercial (planta baixa) situat a l’avgda Catalunya, 23 de Gironella.
Examinada la documentació presentada es constata que és correcte. Per això, s’informa
FAVORABLEMENT la concessió de la llicència d’obres.
Caldrà, en el moment de començar les obres, demanar llicència d’ocupació de la via pública
per materials de construcció / contenidor de runa fent esment del número d’expedient
663/2020 i de la durada de l’ocupació.
No obstant, la Corporació amb major criteri resoldrà.”

S’ACORDA:
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PRESSUPOST: 6.230,00 €

PRIMER. Concedir llicència per enderroc de paret sense afectació estructural i reforma de
local comercial a l’avgda. Catalunya 23, expedient número 663/2020.

b)

La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ........................... 23,05 €.

TOTAL

.............................................................................................................. 205,59 €.

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 657/2020. Llicència d'obres. Construcció de piscina a l'avgda. Pirineus, 4 de
Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 657/2020, en el qual es sol.licita llicència
per Construcció de piscina a l’Avgda. Pirineus, 4 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:

“INTERESSAT: JOSEP ROCA PURSALS
EXPEDIENT: 657/2020
SITUACIÓ: AVGDA PIRINEUS, 4

CONTRACTISTA: ELL MATEIX
PRESSUPOST: 7.962,78 €

JOSEP ROCA PURSALS ha sol.licitat, en data 3 de JUNY de 2020, llicència d’obres per la
construcció de piscina a la parcela situada a l’avgda Pirineus, 4.
Examinada la documentació presentada (Projecte arquitecte tècnic) es constata que és
correcte. Per això, s’informa FAVORABLEMENT la concessió de la llicència d’obres.
No obstant, la Corporació amb major criteri resoldrà.”

Número: 2020-0030 Data: 17/06/2020

OBRA: IMPLANTACIÓ DE PISCINA A LA PARCELA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPIETARI/A: JOSEP ROCA PURSALS

PRIMER. Concedir llicència per construcció de piscina a l’Avgda. Pirineus 4, expedient
número 657/2020.

SEGON. Aprovar:

a)

L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): ......... 233,31 €.

b)

La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ........................... 29,46 €.

TOTAL

.............................................................................................................. 262,77 €.
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S’ACORDA:

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

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

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assenti
ment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 660/2020, en el qual es sol.licita llicència
per repassar teulada. Substitució de teules i llates al carrer Pont Vell, 13 de Gironella.

Número: 2020-0030 Data: 17/06/2020

Expedient 660/2020. Llicències Urbanístiques. Substitució de teules i llates al carrer
Pont Vell

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

“INTERESSAT: ANTONI ROSIÑOL TORNER
EXPEDIENT: 660/2020
SITUACIÓ: CARRER PONT VELL, 13
PROPIETARI/A: ANTONI ROSIÑOL TORNER
OBRA: REPASSAR TEULADA. SUBSTITUCIÓ DE TEULES I LLATES
CONTRACTISTA: ELL MATEIX
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Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:

PRESSUPOST: 400 €

ANTONI ROSIÑOL TORNER ha sol.licitat, en data 4 de JUNY de 2020, llicència d’obres per
repassar teulada. Substitució de teules i llates sense afectació estructural.

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per repassar teulada al carrer Pont Vell, 13. Expedient número
660/2020

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 €.
c)

La reducció del 50% de l’import en edificacions del casc antic..................... -32,50 €

TOTAL ..................................................................................................................

32,50 €

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.

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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No obstant, la Corporació amb major criteri resoldrà.”
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L’obra està enclavada al casc antic. És per això que caldrà complir la normativa sobre
materials i colors admesos en aquesta zona. (No s’admeten canals ni tubs de desguàs de
color blanc).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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.

Atès que en data 4 de juny de 2020, registre d’entrades 2020-E-RC-890 es va sol·licitar
l'ocupació del sòl, volada i subsòl de la via pública, expedient número 662/2020.
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: 5 de juny de 2020
Presentada l'Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i Subsòl de la
Via Pública, per JORDI VILÀ SUÑÉ en data 4 de juny 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.
A) Base Imposable (dies d’aprofitament)
B) Tarifa cinquena (grues, grues mòbils, cistelles)
LIQUIDACIÓ (AxB)

2 dies
10 €/dia
20,00 €

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

20,00 €
20,00 €

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 662/2020. Ocupació amb cistella al carrer Olvan Alt, 11 de Gironella

SEGON. Com a resultat de la liquidació definitiva, JORDI VILÀ SUÑÉ ha d'ingressar la
quantitat de 20,00 €.
IMPORT AUTOLIQUIDACIÓ
IMPORT LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
INGRÉS

20,00 €
20,00 €
20,00 €

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE”
S’ACORDA:

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

Número: 2020-0030 Data: 17/06/2020

DADES DEL SUBJECTE PASSIU: JORDI VILÀ SUÑÉ
CIF:39.318.956 L
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA
A) Base Imposable (durada de l’aprofitament)
2 dies
B) Tarifa
10 €/dia o bé mínims (15€)
IMPORT DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA (AxB)
20,00 €
IMPORT TOTAL DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
20,00 €
IMPORT TOTAL DE L'AUTOLIQUIDACIÓ
20,00 €
INGRÉS
20,00 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Aprovar la liquidació definitiva de la taxa per llicència d'ocupació del sòl, volada i
subsòl de la via pública amb el detall següent:

SEGON. Notificar aquesta resolució i requerir el pagament a l'obligat tributari la quantitat
assenyalada tot expressant-ne els mitjans d'impugnació que poden exercir, l'òrgan davant del
qual s'hagin de presentar i el termini per a la seva interposició, i el lloc, termini i forma en què
s'ha de satisfer el deute tributari.

Expedient 622/2020. Certificació d'obra núm. 1. Reforma de l'espai annex. Aula Llar
d'infants Estel de Gironella
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment
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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.

Vista la certificació d’obres número 1, de l’obra “Reforma de l’espai annex. Aula Llar d’infants
Estel”, del contractista SERVIOBRES QUERALT S.L.U., que ascendeix a la quantitat de

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

“Expedient núm.: 622/2020
Certificació d'Obra nº 1
Procediment: Execucions de Contractes
Interessat: SERVIOBRES QUERALT S.L.U.
Data d'iniciació: 3 DE JUNY DE 2020

CERTIFICACIÓ D'OBRA ORDINÀRIA Nº 1

Número: 2020-0030 Data: 17/06/2020

45.988,10 €, un IVA de 9.657,50 €, essent un total de 55.645,60 €.

OBRA: REFORMA DE L’ESPAI ANNEX AULA LLAR D’INFANTS ESTEL

ascendeix a la quantitat de 45.988,10 euros i 9.657,50 euros d'IVA.
2. Que l'import de la Certificació ascendeix a la quantitat de 55.645,60 € IVA inclòs.
3. Que es compleixen, si pertoca, els requisits previstos en l'article 103 de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques i en el plec de clàusules administratives
particulars del contracte.
EL SERVEI TÈCNIC MUNICIPAL”

R
E

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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1. Que l'import de les obres executades en el període a què correspon aquesta Certificació,

S
O
L
C
:

PRIMER. Aprovar la 1a certificació d’obres, de l’obra “Reforma de l’espai annex. Aula Llar

Expedient 686/2020. Llicència d'ocupació de dues places d'aparcament a l'avgda.
Catalunya, 97
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que en data 08 de juny de 2020, registre d’entrades 2020-E-RC-907 es va sol·licitar
l'ocupació del sòl, volada i subsòl de la via pública, expedient número 686/2020.
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
Presentada l'Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i Subsòl de la
Via Pública, per JOSEP ROCA PURSALS en data 08 de juny 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

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

Número: 2020-0030 Data: 17/06/2020

SEGON. Autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.
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total de 55.645,60 €.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

d’infants Estel”, que ascendeix a la quantitat de 45.988,10 €, un IVA de 9.657,50 €, essent un

INFORME
PRIMER. Determinació de la quantia de la liquidació definitiva.
AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA.
A) Base Imposable (dies d’aprofitament)
B) Tarifa segona (materials de construcció, contenidors)
LIQUIDACIÓ (AxB o bé mínims)

2 DIES: (10, 11 juny)
3 €/DIA (mínim 15 €)
15,00 €

SEGON. Com a resultat de la liquidació definitiva, JOSEP ROCA PURSALS ha d'ingressar la
quantitat de 15,00 €.
IMPORT AUTOLIQUIDACIÓ
IMPORT LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
INGRÉS

15,00 €
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: JOSEP ROCA PURSALS
CIF:B65903957
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA
A) Base Imposable (durada de l’aprofitament)
2 dies
B) Tarifa
3 €/dia o bé mínims (15€)
IMPORT DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA (AxB) o bé mínims
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.

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Taxa per Llicència d'Ocupació
TOTAL A INGRESSAR

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TOTAL A INGRESSAR:

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.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist que per part de l’ORGT de la Diputació de Barcelona, es gestiona per delegació d’aquest
Ajuntament el cobrament de valors pel concepte d’Impost sobre béns immobles urbans
exercici 2020 per import total de principal de 76,48€, el detall del qual és el següent:
Número d’abonaré : 8981025-89252540 import: 76,48€
Vistes les circumstàncies d’aquest valor obrant a l’expedient municipal.
En virtut dels citats antecedents i de les atribucions que tinc conferides.
S’ACORDA:
Primer.- Procedir al descàrrec comptable del concepte d’Impost sobre béns immoble urbans
exercici 2020, per un import total de principal 76,48€, el valor relacionat anteriorment.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Oficina de Berga, de l’ORGT de la Diputació de Barcelona
als efectes escaients.

Expedient 658/2020. Baixa per descàrrec comptable Impost sobre béns immobles
urbans exercici 2020.
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist que per part de l’ORGT de la Diputació de Barcelona, es gestiona per delegació d’aquest
Ajuntament el cobrament de valors pel concepte d’Impost sobre béns immobles urbans
exercici 2020 per import total de principal de 1.115,18€, el detall del qual és el següent:
Número d’abonaré : 8981025-89253080 import: 1.115,18€
Vistes les circumstàncies d’aquest valor obrant a l’expedient municipal.
En virtut dels citats antecedents i de les atribucions que tinc conferides.
S’ACORDA:
Primer.- Procedir al descàrrec comptable del concepte d’Impost sobre béns immoble urbans
exercici 2020, per un import total de principal 1.115,18€, el valor relacionat anteriorment.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Oficina de Berga, de l’ORGT de la Diputació de Barcelona
als efectes escaients.

Expedient 349/2020. Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball. Taquillers
piscina municipal
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Favorable

Número: 2020-0030 Data: 17/06/2020

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 655/2020. Baixa per descàrrec comptable Impost sobre béns immobles
urbans exercici 2020.

Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

A la vista dels següents antecedents:

Observacions

Característiques de la plaça objecto de la convocatòria:

Denominació del lloc
Data de contracte
Data finalització
Naturalesa Personal Laboral
Sistema selectiu

TAQULLERS
- Dos taquillers del 22 de juny al 10 de setembre
3.3. L'horari és de dilluns a diumenge, amb horaris
variables, torns setmanals
Temporal
Concurs

Examinades les bases de la convocatòria en relació amb la selecció de personal referenciada, i
de conformitat amb l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local,

Número: 2020-0030 Data: 17/06/2020

Data/Núm.
09/06/2020

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Document
Bases Generals de la Convocatòria

PRIMER. Aprovar les bases que regeixen el procés de selecció.

SEGON. Convocar les proves, comunicant-ho als Organismes corresponents que han de formar
part del Tribunal a l'efecte de que designin 1 membres per formar part de l'òrgan de selecció de
la referida convocatòria.

TERCER. Publicar el text íntegre de les bases que han de regir el procés selectiu en el Tauler
d'anuncis, i s'anunciarà el nombre de places per categories i el lloc on estaran exposades les
bases de les convocatòries,

Ajuntament de Gironella
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S’ACORDA:

QUART. Vista la comunicació de [els Organismes corresponents que han de formar part del
Tribunal], designar els membres del Tribunal que han de Jutjar les corresponents proves,
notificar-los la resolució de designació, perquè en prengui coneixement, i publicar la composició
del Tribunal.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CINQUE. 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 el Tauler
d'anuncis,

Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

Número: 2020-0030 Data: 17/06/2020

Expedient 596/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva. Concessió provisional ajuts per
paliar els efectes de la Covid-19

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.
A la vista de les propostes presentades fins a data 9 de juny de 2020.

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.

CIF

Nom

Registre
d'Entrada

Data d'Entrada

Import
subvenció

…..264W

MARIA ISABEL GALERA GARCIA

2020-E-RC-742

18/05/2020 21:57

200,00 €

…..234E

MARIA JESÚS PEREZ GARCIA

2020-E-RC-910

8/06/2020 13:09

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:

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

Codi Validació: 5P2ZKWNX7QQCSKM3X6M325F6L | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 18

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

Motiu de
l'exclusió

…..499P

AGUSTÍ AMILLS

2020-E-RC-754

20/05/2020 9:01

Decrement
inferior al 10%

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist que, per Acord del Ple de la Corporació, va ser aprovada l'Ordenança específica per a la
concessió de subvencions en matèria de AJUTS PER A MATERIAL I LLIBRESExaminada la documentació que l'acompanya, , i de conformitat amb l’establert en l'article 23
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en l'Ordenança per a la
concessió de subvencions en matèria AJUTS PER A MATERIAL I LLIBRES,
RESOLC
PRIMER. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per procediment de
concurrència competitiva en matèria de CONVOCATORIA PER ALS AJUTS PER A
MATERIAL I LLIBRES- CURS 2020-2021,

Número: 2020-0030 Data: 17/06/2020

Expedient 638/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva. Ajut per material i
llibres . Curs 2020-2021

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Exercici
2020

Aplicació pressupostària
323.48000

Import
10.000 €

IVA/IGIC
0%

Total
10.000 €

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES
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SEGON. Aprovar la despesa de 10.000 €, a la qual ascendeix l'import de la subvenció.
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Número: 2020-0030 Data: 17/06/2020

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

No hi ha assumptes
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