Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/36

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

29 / de setembre / 2020

Durada

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

Lloc

Sala de reunions virtual

Presidida per

DAVID FONT SIMON

Secretari

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77746641V

ANNA FERRER COMA

SÍ

39362101Q

DAVID FONT SIMON

SÍ

39388643Q

David Saborido Gonzalez

SÍ

77732419D

JOSEP CAMPS CALVERAS

SÍ

39381475R

LLUÍS VALL CARRILLO

SÍ

39356952L

LOURDES ROSET GAMISANS

SÍ

39378755H

MIQUEL SERRA PEÑA

SÍ

40990957N

SANTI FELIUS MUÑOZ

SÍ

39343075B

TERESA TERRICABRES POUS

SÍ

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

A) PART RESOLUTIVA
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 08/10/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 08/10/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova per unanimitat

A la vista dels següents antecedents:

Document:

Recepció del projecte d’obres

Data:

28/09/2020

Observacions:

Expedient 1091/2020

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

S’ACORDA:

PRIMER:

Aprovar inicialment el projecte d’obres:

PROTECCIÓ DELS TALUSSOS DE LA ZONA SUD DEL NUCLI URBÀ DE GIRONELLA.
ROTONDA ESCORXADOR

Autors del projecte: SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

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

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1091/2020. Aprovació inicial del projecte d'obres: Protecció de talussos a la
zona sud de Gironella

Joan Carles Jabardo

Pressupost:

47.089,20 € + 9.888,73 € d’IVA = 56.977,93 €

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

Expedient 1066/2020. Certificació núm 1 i única de l'obra Reconstrucció d'escullera al riu
Llobregat
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

Vista la certificació d’obres número 1 i única, de l’obra “Reconstrucció d’escullera de pedra al
marge dret del riu Llobregat”, del contractista GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT S.A.,
que ascendeix a la quantitat de 11.080,80 €, un IVA de 2.326,97 €, essent un total de 13.407,77
€.

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

“Expedient núm.: 1066/2020
Certificació d'Obra: ESCULLERA PEDRA SECTOR ROQUES DEL RIU-MARGE DRETEPISODI GLÒRIA (2020)- (EXP 163-2020)
Procediment: Execucions de Contractes
Interessat: GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT S.A.
Data d'iniciació: 21 SETEMBRE DE 2020

CERTIFICACIÓ D'OBRA Nº 1
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Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

setembre de 2020
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Data:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Lluís Mas Pagerols

OBRA: ESCULLERA PEDRA SECTOR ROQUES DEL RIU-MARGE DRET- EPISODI
GLÒRIA (2020)

EL SERVEI TÈCNIC MUNICIPAL,”

R
E
S
O
L
C
:

PRIMER. Aprovar la 1a certificació d’obres, de l’obra “Reconstrucció d’escullera de pedra al
marge dret del riu Llobregat”, del contractista GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT S.A.,
que ascendeix a la quantitat de 11.080,80 €, un IVA de 2.326,97 €, essent un total de 13.407,77
€.

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

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

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

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.
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2. Que l'import de la Certificació de liquidació d’obra ascendeix a la quantitat de 13.407,77
€ IVA inclòs.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. Que l'import de les obres executades en el període a què correspon aquesta Certificació,
ascendeix a la quantitat de 11.080,80 euros i 2.326,97 euros d'IVA.

Ajuntament de Gironella
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Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1072/2020. Certificació de liquidació d'obra. Construcció de marquesina al
camp de futbol

Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

“Expedient núm.: 1072/2020
Certificació d'Obra: liquidació obra- construcció marquesina camp de futbol
Procediment: Execucions de Contractes
Interessat: COURTS INTERNATIONAL XXI S.L.
Data d'iniciació: 22 SETEMBRE DE 2020
CERTIFICACIÓ D'OBRA

OBRA: LIQUIDACIÓ OBRA-CONSTRUCCIÓ MARQUESINA CAMP DE FUTBOL

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist el pressupost de liquidació de l’obra “CONSTRUCCIÓ DE MARQUESINA AL CAMP DE
FUTBOL”, del contractista COURTS INTERNATIONAL XXI S.L., que ascendeix a la quantitat de
2.017,00 €, un IVA de 423,58 €, essent un total de 2.440,58 €.

2. Que l'import de la Certificació de liquidació d’obra ascendeix a la quantitat de 2.440,58 €
IVA inclòs.
La certificació de liquidació d’obra no supera el 10% de l’adjudicació de la mateixa.
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”
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1. Que l'import de les obres executades en el període a què correspon aquesta Certificació,
ascendeix a la quantitat de 2.017,00 euros i 423,58 euros d'IVA.

R
E
S
O
L
C
:

Expedient 1074/2020.Llicència urbanística de primera ocupació a l'Avgda. Catalunya,
97, 2on de Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atesa la sol·licitud de concessió de cèdula d’habitabilitat de Primera Ocupació, amb el
número de registre d’entrada 2020-E-RC-1632, en data 22 de setembre de 2020, amb
número d’expedient 1074/2020, i la documentació que l’acompanya.

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Aprovar la certificació de liquidació d’obres, de l’obra “CONSTRUCCIÓ DE
MARQUESINA AL CAMP DE FUTBOL”, del contractista COURTS INTERNATIONAL XXI S.L.,
que ascendeix a la quantitat de 2.017,00 €, un IVA de 423,58 €, essent un total de 2.440,58 €.

“Expedient núm.: 1074/2020
Informe dels Serveis Tècnics Municipals
Procediment: Llicències Urbanístiques
Tipus d'Informe: Definitiu
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
En compliment de la Provisió d'Alcaldia de data 20/ juliol/ 2020 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 SERGI FRANCH
PONS núm. de registre d'entrada 2020-E-RC-1632, núm. d'expedient 1074/2020, referent a
la llicència de Primera Ocupació de caràcter definitiu per a la realització de LLICÈNCIA
PRIMERA OCUPACIÓ-HABITATGE AVINGUDA CATALUNYA,97,2on en
Referència Cadastral
Localització

7345108DG0574N0001PF
AVINGUDA CATALUNYA,97,2on

el Tècnic que subscriu, estudiada la documentació presentada, emet el següent,
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, que literalment és com segueix:

INFORME
PRIMER. Que la Primera Ocupació que es pretén dur-se a terme en
Referència Cadastral
Localització

7345108DG0574N0001PF
AVINGUDA CATALUNYA,97,2on

En conclusió a l'exposat, informo favorablement respecte de la concessió de la llicència
Primera Ocupació de L’HABITATGE SITUAT A L’AVINGUDA CATALUNYA, 97,2on."
S’ACORDA:

PRIMER. Concedir la llicència de Primera Ocupació de l’habitatge situat a l’Avgda. Catalunya,
97, 2on.

SEGON. Notificar aquesta resolució a l’interessat.

Expedient 688/2020. Llicència d'obres al carrer Padró 23 de Gironella
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 688/2020, en el qual es sol.licita llicència
per reforma de banys i cuina de l’edifici situat al carrer Padró, 23 de Gironella.

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

“ PROMOTOR:ORIOL LÒPEZ BLANCH
Nº EXPEDIENT: 688/2020
SITUACIÓ: CARRER PADRÓ, 23
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Favorable

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

No s’observen supòsits d’infracció urbanística i l’habitatge compleix amb els requisits exigits
sobre condicions d’habitabilitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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
i el compliment de les normes per habitatge.

OBRA: REFORMA BANY, CUINA I INSTAL·LACIONS
CONTRACTISTA: -----------PRESSUPOST: 6.000 €

No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.
Abans de començar les obres s’haurà de presentar, si s’escau, 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. “
S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per reforma de banys i cuines a l’edifici situat al carrer Padró, 23.
Expedient número 688/2020.

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

b)

La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): .......................... 22,20 €.

TOTAL

175,80 €.

........................................................................................................ 198,00 €.

Bonificació del 50% en obres situades al nucli antic.........................................

– 99,00 €

TOTAL ............................................................................................................. 99,00 €

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.

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

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

Examinada la documentació presentada, s’informa favorablement la concessió de llicència
d’obres.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Oriol López Blanch, ha sol·licitat, en data 9 de juny de 2020, llicència d’obres per la reforma
del bany, cuina i instal·lacions de l’habitatge situat al C/ Padró, 23, sense modificacions
estructurals ni la distribució interior.

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.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1064/2020, en el qual es sol.licita llicència
per l’obra civil de substitució de pal de fusta i la formació de noves riostres a la zona del
carrer Serres de Biure de Gironella.

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

“PROMOTOR: TELEFÒNICA ESPAÑA S.A.
Nº EXPEDIENT: 1064/2020

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1064/2020. Llicència d'obres al carrer Serres de Biure, 1 de Gironella

SITUACIÓ: CARRETERA SERRES DE BIURE ,1

OBRA: SUBSTITUCIÓ PAL TIPUS 8E DE FUSTA-NOVES RIOSTRES
ENGINYERIA: TELEFÒNICA ESPAÑA S.A.
CONTRACTISTA: TELEFÒNICA ESPAÑA S.A.
PRESSUPOST: -----------------

TELEFÒNICA ESPAÑA S.A ha sol·licitat, en data 14 DE SETEMBRE DE 2020, poder
executar l’obra civil per la substitució de pal de fusta tipus 8E, i la formació de noves riostres
en la zona del C/ Serres de Biure. D’acord amb la documentació gràfica aportada i
examinada la documentació,

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

S’INFORMA FAVORABLEMENT la concessió de llicència d’obres.
OBSERVACIONS:
-Abans de l’inici de les obres que afectin obres soterrades caldrà comunicar-ho al Servei
Tècnic Municipal i al Servei d’Aigües (608 28 38 70) per concretar si l’obra afecta qualsevol
instal·lació. Igualment hauran de contactar amb altres empreses subministradores de serveis
(gas, electricitat), per coordinar les possibles afectacions de les xarxes.

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per substituir pal de fusta al carrer Serres de Biure, 1. Expedient
número 10642020.

SEGON. Aprovar:

a)

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

b)

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

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.
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TOTAL

0 €.

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

El Servei Tècnic,”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-abans de l’inici d’obres TELEFÒNICA ESPAÑA, obtindrà les autoritzacions de particulars si
és el cas.

Expedient 1069/2020. Llicència d'obres per la construcció d'un Garatge a la part
posterior de la finca Estudis Bassacs, 10 de Gironella

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1069/2020, en el qual es sol.licita llicència
per construcció de garatge situat a la part posterior de la finca del carrer Estudis Bassacs, 10
de Gironella.

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

“PROMOTOR: JUAN MANUEL ROMERO SÁNCHEZ
EXPEDIENT: 1069/2020
SITUACIÓ: CARRER ESTUDIS BASSACS ,10
PROPIETAT IMMOBLE: ---------------OBRA: CONSTRUCCIÓ GARATGE PART POSTERIOR FINCA

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Desfavorable

PRESSUPOST: ------------Juan Manuel Romero Sánchez, ha sol·licitat, en data 22 de setembre de 2020, llicència
d’obres per la construcció d’un garatge a la part posterior de la finca situada al C/ Estudis
bassacs, 10.
Examinada la documentació presentada consistent en un croquis de situació del garatge i
d’acord amb el Pla General Vigent, s’informa:
-La construcció del garatge es vol efectuar a la part posterior de la finca situada al C/ Estudis
Bassacs, 10, amb número de referència cadastral 7630105DG0573S0001FT.
-D’acord amb el Pla General vigent, la finca està situada en sòl urbà qualificada com a ZONA

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

D’EIXAMPLE SUBURBÀ (CLAU 2) amb alineació a vial en el C/ Estudis Bassacs. Aquesta
zona es tracta d’habitatges rodejats de jardí (PATIS) i en la documentació gràfica es fixen les
profunditats edificables respecte al C/ Estudis Bassacs. (s’adjunta plànol Pla General)
-La part posterior de la finca on es vol edificar el garatge, està qualificada de PATI, per la
qual cosa,
NO ÉS POSSIBLE LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES PER LA CONSTRUCCIÓ DEL

S’ACORDA:

PRIMER. Denegar llicència construcció de garatge situat a la part posterior de la finca situada
al carrer Estudis Bassacs, 10. Expedient número 1069/2020.

SEGON. Notificar la resolució a l’interessat

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

No obstant, la Corporació amb major criteri decidirà.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

GARATGE SEGONS EL CROQUIS PRESENTAT.

Expedient 1082/2020. Llicència d'obres a la pl Pi i Margall, 8 de Gironella
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1082/2020, en el qual es sol.licita llicència
per reparació del terrat de l’immoble situat a la pl.Pi i Margall, 8 de Gironella

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

“PROMOTOR: LOURDES CALVERAS SUBIRANA
EXPEDIENT: 1082/2020

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

SITUACIÓ: PLAÇA PI I MARGALL, 8
PROPIETAT IMMOBLE: LOURDES CALVERAS SUBIRANA
OBRA: REPARACIÓ TERRAT-NOVA IMPERMEABILITACIÓ I PAVIMENT
CONTRACTISTA: CONSTRUCCIONS SOLÀ CARDONA S.A.

Examinada la documentació presentada s’informa FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.
El Servei Tècnic”

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per reparació del terrat de l’immoble situat a la pl Pi i Margall, 8,
expedient número 1082/2020.

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

Lourdes Calveras Subirana, ha sol·licitat, en data 24 de setembre de 2020, llicència d’obres
per la reparació del terrat de l’immoble situat a la Plaça Pi i Margall, 8, amb nova
impermeabilització i nou paviment.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRESSUPOST: 6.438,40 €

a)

L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......... 188,58 €.

b)

La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ............................ 23,82 €.

TOTAL

.............................................................................................................. 212,40 €.

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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SEGON. Aprovar:

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

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1086/2020, en el qual es sol.licita llicència
per treure paviment i envà de l’immoble situat a l’Avgda. Catalunya, 49 1r de Gironella

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

“PROMOTOR: JORDI ANDRADE AGUDO
EXPEDIENT: 1086/2020
SITUACIÓ: AVINGUDA CATALUNYA, 49, 1r

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1086/2020. Llicència d'obres a l'Avgda. Catalunya, 49 1r de Gironella

OBRA: TREURE PAVIMENT, ENVÀ I RAJOLES CUINA
CONTRACTISTA: FRANCISCO SABORIDO NAVARRO
PRESSUPOST: 720,00 €

Jordi Andrade Agudo, ha sol·licitat, en data 24 de setembre de 2020, llicència d’obres per
treure paviment, un envà i rajoles de la cuina a l’Avinguda Catalunya, 49,1r
Examinada la documentació presentada s’informa FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.
Observacions: En cas que les obres de demolició d’envà afectin elements estructurals, caldrà
aportar assumeix de direcció d’obres signat per tècnic competent.

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

El Servei Tècnic”

S’ACORDA:

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.

Expedient 1098/2020. Llicència d'obres al carrer Verdaguer, 29 de Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1098/2020, en el qual es sol.licita llicència

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

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

a)
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SEGON. Aprovar:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Concedir llicència per treure paviment i envà a l’immoble situat a l’Avgda. Catalunya
49 1r, expedient número 1086/2020.

per canviar claraboia de l’immoble situat al carrer Verdaguer, 29 de Gironella

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

“PROMOTOR: COMUNITAT DE PROPIETARIS
EXPEDIENT: 1098/2020

CONTRACTISTA: CONSTRUCCIÓS SOLÀ CARDONA S.A.
PRESSUPOST: 3.562,00 €

Comunicat de propietaris del C/ Verdaguer, 29, ha sol·licitat, en data 28 de setembre de
2020, llicència d’obres per canviar la claraboia malmesa del C/ Verdaguer, 29
Examinada la documentació presentada, S’INFORMA FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.
No obstant, la Corporació amb major criteri decidirà.”

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per canviar claraboia a l’immoble situat al carrer Verdaguer, 29,
expedient número 1098/2020.

SEGON. Aprovar:

a)

L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......... 104,36 €.

b)

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

TOTAL

.............................................................................................................. 124,36 €.
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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OBRA: CANVIAR CLARABOIA
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PROPIETAT IMMOBLE: COMUNITAT DE VEINS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SITUACIÓ: CARRER VERDAGUER 29

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 1084/2020, en el qual es sol.licita llicència
per reparació de degoters de la coberta de l’immoble situat a l’Avgda. Catalunya, 14 de
Gironella

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

“PROMOTOR: JOSEP PARCERISA FARGAS
EXPEDIENT: 1084/2020
SITUACIÓ: AVINGUDA CATALUNYA, 14
PROPIETAT IMMOBLE: JOSEP PARCERISA FARGAS
OBRA: REPARACIÓ DEGOTERS COBERTA
CONTRACTISTA: JOSEP MADRONA

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

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

Expedient 1084/2020. Llicència d'obres per reparar coberta a l'Avgda. Catalunya, 14 de
Gironella
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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.

PRESSUPOST: 450,00 €

Josep Parcerisa Fargas, ha sol·licitat, en data 24 de setembre de 2020, llicència d’obres per
la reparació de degoters de la coberta de l’edifici situat a l’Avinguda Catalunya, 14.
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

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

PRIMER. Concedir llicència per reparació de la coberta de l’immoble situat a l’Avgda.
Catalunya 14, expedient número 1084/2020.
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S’ACORDA:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El Servei Tècnic”

Expedient 1100/2020. Aprovació de factures relació número 13

Expedient 1080/2020. Baixa per descàrrec comptable Impost sobre béns immobles
rústics i Impost sobre béns immobles urbans exercici 2017
Favorable

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 rústics i
Impost sobre béns immobles urbans, exercici 2017 per import total de 101,92€, el detall del
qual és el següent:
Número d’abonaré : 9201020-91311632 import: 101,92€
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 immobles rústics i
Impost sobre béns immobles urbans, exercici 2020, per un import total de 101,92€, 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 1089/2020. Baixa per descàrrec comptable Impost sobre béns immobles
rústics 2020.
Favorable

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 rústics ,
exercici 2020 per import total de 10,98€, el detall del qual és el següent:
Número d’abonaré : 8981034-90976524 import: 10,98€

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Vista la relació de factures, amb número de document i data que tot seguit es detalla:
De la número 1635 de data 31 d’agost de 2020 a la factura número 1814 de data 15 de
setembre de 2020, per un import de 50.632.76€
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 50.632,76€
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.

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

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 immobles rústics ,
exercici 2020, per un import total de 10,98€, el valor relacionat anteriorment.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Oficina de Berga, de l’ORGT de la Diputació de Barcelona
als efectes escaients.

Tipus de
votació:
Unanimitat/Asse
ntiment

Atès que per Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 2020, es va aprovar la publicació
de la resolució provisional per a la concessió d’ajuts per material i llibres corresponents al
curs escolar 2020/2021.
Una vegada revisades les sol·licituds presentades juntament amb la documentació requerida
i després d’aplicar el protocol d’ajuts individuals aprovat per aquest Ajuntament.
Vist l’informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social en relació a les sol·licituds presentades, que
es reprodueix a continuació.
“S’informa que un cop revisades les sol·licituds juntament amb la documentació requerida, els barems

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 638/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva. Resolució definitiva
de la concessió d'ajuts per material i llibres corresponents al curs escolar 2020/2021.

de puntuació per l’atorgament dels ajuts s’han obtingut a partir de la valoració del protocol d’ajuts

1.- Situació econòmica: 6 punts

Per determinar el nivell d’ingressos s’utilitza l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC =
569,12€/mensuals) multiplicat per 1,5

2.- Situació sociofamiliar: 4

La resolució d’aquests ajuts és definitiva
SOL.LICITUDS APROVADES DEFINITIVAMENT
NIF
PUNTUACIO
SOL.LICITANT IMPORT SOL.LICITAT
PROTOCOL
028L
130€
4.4 punts

IMPORT
CONCEDIT
65€

Ajuntament de Gironella
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individuals aprovat per aquest Ajuntament. Valorant així:

65€
32.50€
69.65€
62.18€

852L
852L
741Q
741Q
761G
761G
8147
8147
8147
280Y
607G
737G
737G
680M
680M
994Y

254.45€
185.15€
147.30€
127.35€
116.30€
147.35€
157.35€
107.40€
82.20€
71.70€
75€
65€
272.24€
263.31€
185.15€
130€

6.3 punts
6.3 punts
7.4 punts
7.4 puts
4.3 punts
4.3 punts
10 punts
10 punts
10 punts
5.4 punts
0 punts
6.1 punts
6.1 punts
2.8 punts
2.8 punts
5 punts

178.12€
129.61€
103.11€
89.15€
58.15€
73.68€
149.48€
102.03€
78.09€
35.85€
0€
45.50€
190.92€
78.99€
55.55€
65€

994Y
279F
279F

90€
113.40€
71.70€

5 punts
4.3 punts
4.3 punts

45€
56.70€
35.85€

506Z

85€

6.9 punts

59.50€

506Z
317E
317E
008Y
055P
055P
085W
869H
869H
855D
855D
855D
603V
603V
603V
9131

119.50€
113.40€
71.70€
65€
50€
50€
113.40€
181.15€
107.40€
75€
113.40€
113.40€
85€
272.74€
185.15€
185.15€

6.9 punts
5.4 punts
5.4 punts
7.4 punts
8 punts
8 punts
5.9 punts
4 punts
4 punts
8 punts
8 punts
8 punts
4.6 punts
4.6 punts
4.6 punts
9.8 punts

83.65€
56.70€
35.85€
45.50€
47.50€
47.50€
56.70€
90.58€
53.40€
71.25€
107.73€
107.73€
42.50€
136.37€
92.58€
175.85€

9131

272.74€

9.8 punts

259.10€

785S

116.30€

7 punts

81.41€

188S

99.40€

7.4 punts

69.58€

188S
153X
153X
277Y
277Y
137L

82.20€
113.40€
66.30€
71.70€
71.70€
113.40€

7.4 punts
9 punts
9 punts
5 punts
5 punts
3.5 punts

57.54€
107.73€
62.99€
35.85€
35.85€
34.02€

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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4.4 punts
4.4 punts
5 punts
5 punts
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130€
65€
139.30€
124.35€

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

028L
028L
885R
885R

410T

65€

9.4 punts

61.75€

410T

254.45€

9.4 punts

241.73€

410T

241.01€

9.4 punts

228.96€

185.15€

9.4 punts

175.89€

102X

85€

4.6 punts

42.50€

102X

272.74€

4.6 punts

136.37€

102X

241.96€

4.6 punts

120.98€

415M
415M
553Y
553Y
734L
370H
370H
370H
806F
806F
1255
1255
228S
228S
939S
939S
624F
624F
629G

71.70€
90€
85€
113.40€
127.35€
65€
113.40€
71.70€
75€
85€
75€
241.01€
85€
130€
113.40€
113.40€
96.30€
130€
55€

10 punts
10 punts
4.7 punts
4.7 punts
0 punts
4.7 punts
4.7 punts
4.7 punts
8 punts
8 punts
8.3 punts
8.3 punts
4.4 punts
4.4 punts
0 punts
0 punts
4.8 punts
4.8 punts
6.5 punts

68.12€
85.50€
42.50€
56.70€
0€
32.50€
56.70€
35.85€
71.25€
80.75€
71.25€
228.96€
42.50€
65€
0€
0€
48.15€
65€
38.50€

629G
731J
731J
685Q
685Q
685Q
671B
718L
678J
561R
042M
042M
341N
341N
341N
698B
698B
4834
4834
596R
769Q
769Q

75€
272.74€
65€
85€
254.45€
185.15€
119.30€
65€
99.40€
65€
101.15€
124.15€
51.15€
127.35€
79.40€
185.15€
185.15€
85€
241.01€
101.40€
85€
79.40€

6.5 punts
3.9 punts
3.9 punts
8 punts
8 punts
8 punts
6 punts
6 punts
7.8 punts
5 punts
0 punts
0 punts
6.6 punts
6.6 punts
6.6 punts
3.5 punts
3.5 punts
6.6 punts
6.6 punts
3.1 punts
8 punts
8 punts

52.50€
81.82€
19.50€
80.75€
241.73€
175.89€
83.51€
45.50€
69.58€
32.50€
0€
0€
35.81€
89.15€
55.58€
55.55€
55.55€
59.50€
168.71€
30.42€
80.75€
75.43€

410T

21.51€

Ajuntament de Gironella
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3.5 punts
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71.70€

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

137L

319J

90€

6.2 punts

63€

7.265.72€

0 punts

0€

127.35€

0 punts

0€

939S

113.40€

0 punts

0€

939S

113.40€

0 punts

0€

042M

101.15€

0 punts

0€

042M

113.40€

0 punts

0€

SOL.LICITUDS DENEGADES PER NO CUMPLIR REQUISITS DE LA
CONVOCATÒRIA ( Escolarització No obligatòria- Batxillerat)
NIF SOL.LICITANT
028L

“.
S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar definitivament les següents sol.licituds:
SOL.LICITUDS APROVADES DEFINITIVAMENT
NIF
IMPORT
PUNTUACIO
SOL.LICITANT
SOL.LICITAT
PROTOCOL
028L
130€
4.4 punts
028L
130€
4.4 punts
028L
65€
4.4 punts
885R
139.30€
5 punts
885R
124.35€
5 punts
852L
254.45€
6.3 punts
852L
185.15€
6.3 punts
741Q
147.30€
7.4 punts
741Q
127.35€
7.4 puts
761G
116.30€
4.3 punts
761G
147.35€
4.3 punts
8147
157.35€
10 punts
8147
107.40€
10 punts
8147
82.20€
10 punts
280Y
71.70€
5.4 punts

IMPORT
CONCEDIT
65€
65€
32.50€
69.65€
62.18€
178.12€
129.61€
103.11€
89.15€
58.15€
73.68€
149.48€
102.03€
78.09€
35.85€
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75€

734L
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607G

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SOL.LICITUDS DENEGADES PER TENIR INGRESSOS SUPERIORS A
L’INDICADOR DE RENDA DE SUFICIÈNCIA
NIF
PUNTUACIO
IMPORT
SOL.LICITANT IMPORT SOL.LICITAT
PROTOCOL
CONCEDIT

0€
45.50€
190.92€
78.99€
55.55€
65€
45€
56.70€
35.85€
59.50€
83.65€
56.70€
35.85€
45.50€
47.50€
47.50€
56.70€
90.58€
53.40€
71.25€
107.73€
107.73€
42.50€
136.37€
92.58€
175.85€
259.10€
81.41€
69.58€
57.54€
107.73€
62.99€
35.85€
35.85€
34.02€
21.51€
61.75€
241.73€
228.96€
175.89€
42.50€
136.37€
120.98€
68.12€
85.50€
42.50€
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0 punts
6.1 punts
6.1 punts
2.8 punts
2.8 punts
5 punts
5 punts
4.3 punts
4.3 punts
6.9 punts
6.9 punts
5.4 punts
5.4 punts
7.4 punts
8 punts
8 punts
5.9 punts
4 punts
4 punts
8 punts
8 punts
8 punts
4.6 punts
4.6 punts
4.6 punts
9.8 punts
9.8 punts
7 punts
7.4 punts
7.4 punts
9 punts
9 punts
5 punts
5 punts
3.5 punts
3.5 punts
9.4 punts
9.4 punts
9.4 punts
9.4 punts
4.6 punts
4.6 punts
4.6 punts
10 punts
10 punts
4.7 punts
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75€
65€
272.24€
263.31€
185.15€
130€
90€
113.40€
71.70€
85€
119.50€
113.40€
71.70€
65€
50€
50€
113.40€
181.15€
107.40€
75€
113.40€
113.40€
85€
272.74€
185.15€
185.15€
272.74€
116.30€
99.40€
82.20€
113.40€
66.30€
71.70€
71.70€
113.40€
71.70€
65€
254.45€
241.01€
185.15€
85€
272.74€
241.96€
71.70€
90€
85€

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

607G
737G
737G
680M
680M
994Y
994Y
279F
279F
506Z
506Z
317E
317E
008Y
055P
055P
085W
869H
869H
855D
855D
855D
603V
603V
603V
9131
9131
785S
188S
188S
153X
153X
277Y
277Y
137L
137L
410T
410T
410T
410T
102X
102X
102X
415M
415M
553Y

56.70€
0€
32.50€
56.70€
35.85€
71.25€
80.75€
71.25€
228.96€
42.50€
65€
0€
0€
48.15€
65€
38.50€
52.50€
81.82€
19.50€
80.75€
241.73€
175.89€
83.51€
45.50€
69.58€
32.50€
0€
0€
35.81€
89.15€
55.58€
55.55€
55.55€
59.50€
168.71€
30.42€
80.75€
75.43€
63€

7.265.72€
SEGON. Denegar les següents sol.licituds per tenir ingressos superiors a l’indicador de renda
de suficiencia:
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4.7 punts
0 punts
4.7 punts
4.7 punts
4.7 punts
8 punts
8 punts
8.3 punts
8.3 punts
4.4 punts
4.4 punts
0 punts
0 punts
4.8 punts
4.8 punts
6.5 punts
6.5 punts
3.9 punts
3.9 punts
8 punts
8 punts
8 punts
6 punts
6 punts
7.8 punts
5 punts
0 punts
0 punts
6.6 punts
6.6 punts
6.6 punts
3.5 punts
3.5 punts
6.6 punts
6.6 punts
3.1 punts
8 punts
8 punts
6.2 punts
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113.40€
127.35€
65€
113.40€
71.70€
75€
85€
75€
241.01€
85€
130€
113.40€
113.40€
96.30€
130€
55€
75€
272.74€
65€
85€
254.45€
185.15€
119.30€
65€
99.40€
65€
101.15€
124.15€
51.15€
127.35€
79.40€
185.15€
185.15€
85€
241.01€
101.40€
85€
79.40€
90€
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553Y
734L
370H
370H
370H
806F
806F
1255
1255
228S
228S
939S
939S
624F
624F
629G
629G
731J
731J
685Q
685Q
685Q
671B
718L
678J
561R
042M
042M
341N
341N
341N
698B
698B
4834
4834
596R
769Q
769Q
319J

SOL.LICITUDS DENEGADES PER NO CUMPLIR REQUISITS DE LA
CONVOCATÒRIA ( Escolarització No obligatòria- Batxillerat)
NIF SOL.LICITANT
028L

QUART. Publicar aquests acords al Tauler Electrònic de l’Ajuntament de Gironella i notificar
els presents acords als interessats.

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

TERCER. Denegar les següents sol.licituds per no cumplir requisits de la convocatoria
(Escolaritzció No obligatòria-Batxillerat):

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SOL.LICITUDS DENEGADES PER TENIR INGRESSOS SUPERIORS A
L’INDICADOR DE RENDA DE SUFICIÈNCIA
NIF
PUNTUACIO
IMPORT
SOL.LICITANT IMPORT SOL.LICITAT
PROTOCOL
CONCEDIT
607G
75€
0 punts
0€
734L
127.35€
0 punts
0€
939S
113.40€
0 punts
0€
939S
113.40€
0 punts
0€
042M
101.15€
0 punts
0€
042M
113.40€
0 punts
0€

Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

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 29 de setembre de 2020.
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:

Ajuntament de Gironella
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Expedient 596/2020. Concessio provisional ajuts per pal·liar els efectes de la Covid-19

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.

Data
d'Entrada

Import
subvenció

…..232F

JAIME CLOTET PERDIGON

2020-E-RC-1344

20/05/2020 – 500,00€
11:08

SEGON. Desestimar la sol·licitud de concessió de subvenció formulada pels sol·licitants que
figuren a continuació per no cumplir el requisit establert al punt cinquè, apartat a, de les bases
especifiques reguladores de les subvencions del Pla de Reactivació Municipal de Gironella del
text literal com segueix: <<En cas que l’empresa no hagi decrementat la facturació un mínim del
10% no es pot presentar.>>

CIF

Registre
d'Entrada

Nom

Data d'Entrada

…..144X

DAMIÀ MESTRES ROCA

2020-E-RC1376

30/07/2020 – 11:11

…..144X

DAMIÀ MESTRES ROCA

2020-E-RC1381

30/07/2020 – 16:21

TERCER. Desestimar la sol·licitud de concessió de subvenció formulada pels sol·licitants que
figuren a continuació per no cumplir el requisits establert al punt primer, de les bases
especifiques reguladores de les subvencions del Pla de Reactivació Municipal de Gironella del
text literal com segueix: <<Acreditar, amb anterioritat a l'atorgament de la subvenció, que es
troba al corrent de les obligacions fiscals i tributàries amb l'Ajuntament, l'Agència Tributària i la
Seguretat Social.>>
CIF
…..1104

Registre
d'Entrada

Nom
ROC DE LLUNA, SCP

Data d'Entrada

2020-E-RC-134 30/07/2020 – 22:19

CUART. Desestimar la sol·licitud de concessió de subvenció formulada pels sol·licitants que
figuren a continuació ja que les despeses i ingresos no es corresponen amb l’activitat donada
d’alta al muncipi de Gironella, “activitat d’oficina amb codi O821”.

CIF
…..7017

Registre
d'Entrada

Nom
BERGUEDÀ OFF ROAD

Data d'Entrada

2020-E-RC-725 18/05/2020 – 10:20

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Registre d'Entrada
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Nom

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CIF

CINQUÈ. Desestimar la sol·licitud de concessió de subvenció formulada pels sol·licitants que
figuren a continuació per no cumplir el requisit establert al punt 10.4 de les bases especifiques
reguladores de les subvencions del Pla de Reactivació Municipal de Gironella del text literal com
segueix: <<En el cas que la sol·licitud no reuneixi tota la documentació requerida a les bases,
es farà un requeriment formal i es donarà un termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de
la recepció de la notificació per esmenar-ho. En el cas que no se subsani dins d’aquest termini
s’entendrà per desistida la petició de subvenció.>>

2020-E-RC1379

30/07/2020 – 14:49

SISÈ. 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.

Expedient 1032/2020. Autoritzacions de Venda Ambulant. Sol·licitud d'ocupació de via
pública per la col·locació de tres parades. Sofia Estruga Alvarez.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la documentació aportada per SOFIA ESTRUGA ALVAREZ, adjunta a la seva sol·licitud
de llicència d’ocupació de la via pública per a la col·locació de tres parades de venda de
material per la punta al coixí i altres labors creatives, 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, previ
pagament de la taxa de 22 € / dia a SOFIA ESTRUGA ALVAREZ, amb DNI 37285809A, amb
domicili a Borredà, Caseriu Casa Molí de Cirera, per a la instal·lació de 3 parades de venda
de material per la punta al coixí i altres labors creatives.

Ajuntament de Gironella
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HICHAM LAMKADMI

Data d'Entrada
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…..008D

Registre
d'Entrada

Nom

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CIF

SEGON. La superfície per la qual es concedeix la llicència és de 6 m2, 7 m2 i 9 m2 i
s'adequarà a la sol·licitud que es va presentar pel sol·licitant.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt

Vista la instància presentada per Tallers Encants en data 20 d’agost de 2020, registre
d’entrades nº 2020-E-RC-1474, expedient número 1016/2020, sol·licitant:

Local del Blat.
Dies: 8,15,22 i 29 de setembre de 2020.
6,13,20 i 27 d’octubre de 2020.
3,10,17 i 24 de novembre de 2020.

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Expedient 1016/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat per
realitzar un taller de cant. Tallers Encants.
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER. Notificar a l'interessat de la concessió de la llicència d'ocupació de la via pública
PLAÇA DE L'ESTACIÓ.

1 i 15 de desembre de 2020.
Horari: De les 19:15h a les 21:15h.

Mesures de neteja, desinfecció i ventilació exigibles a les activitats associatives.

El titular de l’activitat ha d’assegurar que s’adopten les mesures de neteja i desinfecció
adequades a les característiques i intensitat d’ús dels espais que ocupa.

a. Es recomana conscienciar les persones associades per tal que donin compliment al
protocol de seguretat, higiene, distanciament físic, control d‘accés i concentració de persones,
i que faci el seguiment del compliment de les mesures.
b. Les associacions han de posar a disposició de les persones associades dispensadors de
gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri
de Sanitat, a l'entrada de l'establiment, local o espai, i hauran d'estar sempre en condicions
d'ús.

c. Advertiment de l’ús de mascareta quirúrgica, per donar compliment a la RESOLUCIÓ
SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i
organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per
SARS-CoV-2. Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada d’acord a
l’establert a la pàgina de Salut. Cal tenir presents, a més, les condicions següents:

a. Ús per persones de 6 anys en endavant (només a l’apartat de públic)

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Vist tot allò que fa referència a les activitats de les associacions culturals i entitats de cultura
popular en espais tancats i sense presència de públic.
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Vist els plans de represa del sector cultural, la cultura popular i les associacions culturals
aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial al risc en data 17 de juliol de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Activitat: Taller de cant.

b. No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat
respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització de la mascareta.

f. La neteja i desinfecció dels lavabos es durà a terme a l'inici i al final de cada sessió, amb
una atenció especial a la seva ventilació d’acord amb les recomanacions de les autoritats
sanitàries.

a. Tots els lavabos hauran de disposar de sabó o gel hidroalcohòlic amb dosificador i
tovalloles d’un sol ús.
b. L’aforament dels lavabos s’anunciarà visiblement a l’entrada. L’ús serà individual, excepte
en aquells supòsits de persones que puguin necessitar assistència, a les quals es permetrà la
utilització també per una persona acompanyant. En el cas que els lavabos superin els 4m2, i
que comptin amb més d’una cabina/urinari, l’ocupació màxima serà 50% del nombre de
cabines/urinaris. Caldrà mantenir durant l’ús una distància de 1,5 m.

g. En les tasques de neteja i desinfecció dels espais es prestarà especial atenció a les zones
d'ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents, d'acord amb les següents pautes:

a. S'utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol
dels desinfectants amb activitat virucida que es troben al mercat i que han estat autoritzats i
registrats pel Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aquest producte es respectaran les indicacions de
l'etiqueta. Les mesures de neteja i desinfecció hauran de contemplar les especificitats dels
espais en què es desenvolupa l’activitat.
b. Després de cada neteja i desinfecció, els materials emprats i els equips de protecció
utilitzats es rebutjaran de forma segura, procedint-se posteriorment al rentat de mans.

Ajuntament de Gironella
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e. Quan acabi la sessió i després de la neteja, desinfecció i ventilació, els espais quedaran
tancats per garantir que es mantenen higienitzats fins a l’inici de la sessió següent.
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d. S'ha de realitzar una neteja, desinfecció i ventilació de les sales tancades i dels recintes a
l'aire lliure abans de cada reunió, assemblea, trobada, assaig, actuació, etc. En el cas de
realitzar diverses sessions, abans de cadascuna d'elles s’haurà de procedir a una nova
desinfecció prèvia a l'entrada de persones, en els termes assenyalats en aquest protocol.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

c. Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia
per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de conducta que facin inviable la seva
utilització.

c. Les mesures de neteja, desinfecció i ventilació s'estendran també a zones privades, com
ara vestuaris, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans.

Informació per a la neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.

j. Es suggereix complementar les normes de neteja i desinfecció d’acord a l’establert pel
Departament de Salut https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019ncov/administracio-local/

S’ACORDA:

PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, els dies
8,15,22 i 29 de setembre de 2020, 6,13,20 i 27 d’octubre de 2020, 3,10,17 i 24 de novembre
de 2020 i 1 i 15 de desembre de 2020, de les 19:15h a les 21:15h per a la realització de
l’activitat del taller de cant.

Ajuntament de Gironella
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i. Informació per a la neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
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h. La ventilació s’ha de fer de manera periòdica i com a mínim tres vegades al dia per espai
de 10 minuts, i sempre abans de cada nova funció.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

d. La neteja i desinfecció es durà a terme en les màximes condicions que ventilació que pugui
proporcionar l’espai o equipament.

SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat previ pagament de la taxa de 280€ 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 Local del Blat, només per a la realització de les
tasques pròpies de l’activitat sol·licitada.

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.

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de neteja.

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

Expedient 1013/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Pavelló Poliesportiu
Municipal per realitzar entrenaments de futbol sala. F. Xavier Baraldés Moreno.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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

Vista la instància presentada per F. Xavier Baraldés Moreno en data 17 d’agost de 2020,
registre d’entrades nº 2020-E-RC-1465, expedient número 1013/2020, sol.licitant:

Pavelló Poliesportiu Municipal.

Vist el Pla d’Acció pel Desconfinament Esportiu de Catalunya aprovat pel Comitè Tècnic del
Pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb
potencial alt risc en data 29 de juny de 2020.

D’acord amb el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència
sanitària provocada per la COVID-19 i l’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya,
així com també estableix la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten
mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la
contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat
Física ha adoptat les mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de
transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 al sector esportiu.

Vist l’annex incorporat al PLA D’ACCIÓ DEL DESCONFINAMENT ESPORTIU DE
CATALUNYA aprovat pel comitè tècnic del PROCICAT el passat 13 de juny de 2020.

Vist tot allò que fa referència als criteris generals per a la pràctica de l’activitat física i
esportiva organitzada.

1. Es prioritzarà el desenvolupament de la pràctica de l’activitat física i esportiva organitzada
a instal·lacions a l’aire lliure, en entorns naturals i espais urbans practicables expressament
habilitats al seu efecte, sempre garantint les mesures de distanciament, seguretat i salut
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

Activitat: Entrenaments de futbol sala.
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Horari: De les 21:00h a les 22:00h.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Dia: Dimarts.

establertes en el present punt, així com les indicades per les autoritats competents.

Als efectes del present, s’entendrà com a grups estables i permanents, aquells grups
d’esportistes que, de forma continuada, hagin tingut contacte estret en la pràctica esportiva i
cap dels seus membres hagi presentat la simptomatologia clínica de la COVID-19 durant el
període d’estabilització del grup, és a dir 14 dies. En aquest sentit, s’haurà de tenir una
especial cura durant els primers 14 dies del grup de contacte (si no han tingut abans) fins a
l’estabilització del grup. Tindran consideració de grups estables als efectes descrits, els
equips, els grups i les parelles d’entrenament que per raó d’edat, categoria o criteris tècnics
desenvolupin les activitats de forma conjunta i continuada en el temps.

4. Tota entitat promotora d’activitat esportiva haurà de garantir la traçabilitat dels grups
estables així com dels esportistes que hi participin mitjançant la protocol·lització de les
mesures que permetin identificar els esportistes, tenir el control de la simptomatologia clínica i
dels seus possibles contactes de risc.

5. Les persones que participin en activitats esportives organitzades hauran de declarar
responsablement que en els darrers 14 dies no s’ha tingut cap simptomatologia compatible
amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones que ho hagin
estat ni haver tingut contacte estret amb persones afectades per la mateixa, així com obligarse a posar en coneixement en el cas de tenir símptomes o haver estat positiu.
6. Serà d’aplicació el present punt a totes aquelles activitats de formació no reglada que
estiguin vinculades en titulacions de l’àmbit esportiu.

Vist tot allò que fa referència a la pràctica de l’activitat física i esportiva a les instal·lacions i

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

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

3. En els casos que no sigui possible garantir el distanciament establert entre persones, la
pràctica d’activitat esportiva podrà efectuar-se en grups estables i permanents.
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Als efectes del present, aquesta distància haurà d’incrementar-se en aquells casos que la
intensitat o el tipologia de pràctica física o esportiva així ho requereixi, tot seguint les mesures
publicades per la Secretaria General de l’Esport i de Activitat Física.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Pel desenvolupament de tota pràctica i activitat esportiva, es preservarà la distància física
interpersonal de seguretat en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de
2,5 m2 per persona.

centres esportius

1. Es podran desenvolupar activitats esportives en istal·lacions i centres esportius de caràcter
individuals com col·lectives sempre que es garanteixi la distància física interpersonal de 2,5
m2 per persona. Aquesta distància podrà reduir-se si les persones practicants fan ús de
mascareta i en els espais tancats es podrà reduir a un mínim d’1 metre.

4. Es podran fer ús dels vestidors i de les dutxes de les instal·lacions esportives, sense
distinció, garantint una superfície d’ús de 3 m2 per persona, tan en espai de dutxa com en el
de vestidor mateix.

S’ACORDA:

PRIMER.- Autoritzar l’ús del Pavelló Poliesportiu Municipal, sense supervisió municipal
directa, els dimarts de les 21:00h a les 22:00h, per a la realització de l’activitat dels
entrenaments de futbol sala.
SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat previ pagament de la taxa de 20 €/ hora 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 Pavelló Poliesportiu Municipal, només per a la
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.

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

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

3. El titular de cada instal·lació esportiva, sense distinció, haurà de disposar i actuar d’acord
amb un protocol propi que contempli les normes bàsiques de prevenció i higiene (neteja i
desinfecció), així com mesures de limitació d’accés, d’aforament, d’organització interna i de
protecció dels practicants, personal tècnic i professionals de la instal·lació en base a les
mesures dictades per les autoritats sanitàries així com l’administració esportiva.
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2. Cada titular de la instal·lació esportiva o centre esportiu haurà de garantir la pràctica
esportiva per a persones vulnerables o sensibles d’acord amb els criteris establerts per les
autoritats sanitàries, en condicions de seguretat adequades a la pròpia vulnerabilitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Als efectes del present s’haurà de garantir una ventilació creuada, circulació d’aire constant i
en funció de la concurrència d’ús, d’acord amb les mesures establertes per les autoritats
sanitàries, la desinfecció i neteja dels implements i materials esportius utilitzats després de
cada sessió.

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 1068/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud de la Sala d'Actes de la
Biblioteca Municipal per realitzar una reunió. Buscalla Angleril S.L.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per Buscalla Angleril S.L en data 24 de setembre de 2020,
registre d’entrades nº 2020-E-RC-1625, expedient número 1068/2020, sol·licitant:

Ajuntament de Gironella
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Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

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.

Sala d’actes de la Biblioteca Municipal.
Dia: 1 d’octubre de 2020.
Horari: De les 17:00h a les 18:30h.

Respecte a les sales de lectura i zones comunes de les biblioteques, s’han de complir els
següents requisits:

a.Respectar les distàncies físiques interpersonals i la densitat màxima que preveu la
normativa de represa, que s’estableixen en 1,5 metres, en general, o a l’equivalent d’un espai
de seguretat de 2,5 m2 per persona. La capacitat màxima de la sala d’estudi s’ha de calcular
en relació a l’espai que s’ofereix per aquesta activitat, no sobre la capacitat màxima de la
biblioteca.

b.No es podran mantenir distàncies inferiors a 1 m en espais tancats, excepte entre persones
que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual o bé per desenvolupar
aquelles activitats professionals o d’atenció a persones que requereixen una distància inferior.

c.En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat de 1,5 m entre persones que
no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual és obligatori l’ús de la
mascareta. És obligat l’ús de mascareta en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat
d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que entre persones que no mantenen una
relació i un contacte propers de forma molt habitual, no sigui possible mantenir una distància
física interpersonal de seguretat de 1,5 m.

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Vist tot allò que fa referència a les mesures per a la racionalització dels espais i el seu ús en
condicions de distanciament físic
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Vist el document aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades
a malalties transmissibles emergents amb potencial al risc en data 3 de juliol de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Activitat: Reunió.

d.Cal que s’assenyalin clarament els seients disponibles (anul·lant cadires, si cal, i senyalant
les que es poden utilitzar)

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.

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

Ajuntament de Gironella
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PRIMER.- Autoritzar l’ús de la Sala d’Actes de la Biblioteca Municipal, sense supervisió
municipal directa, el dia 1 d’octubre de 2020, de les 17:00h 18:30h, per a la realització de
l’activitat de la reunió.

Codi Validació: 97DZK64N3469DHWFNSGDDEGWF | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 40 de 51

S’ACORDA:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

e.Les activitats docents, culturals, de lleure i/o de qualsevol altre mena que organitzi la
biblioteca es duran a terme en les mateixes condicions de distància física interpersonal i
d’ocupació que prescriu la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, i les que es
prescriguin en els plans sectorials que les afectin.

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.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per Ramon Rotges Guinó en data 7 de setembre de 2020,
registre d’entrades nº 2020-E-RC-1548, expedient número 1021/2020, sol.licitant:

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

Expedient 1021/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Pavelló Poliesportiu
Municipal per realitzar entrenaments de futbol sala. Ramon Rotges Guinó.

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.

Dia: Dilluns.
Horari: De les 21:00h a les 22:00h.
Activitat: Entrenaments de futbol sala.

Vist el Pla d’Acció pel Desconfinament Esportiu de Catalunya aprovat pel Comitè Tècnic del

Ajuntament de Gironella
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Pavelló Poliesportiu Municipal.

Pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb
potencial alt risc en data 29 de juny de 2020.

1. Es prioritzarà el desenvolupament de la pràctica de l’activitat física i esportiva organitzada
a instal·lacions a l’aire lliure, en entorns naturals i espais urbans practicables expressament
habilitats al seu efecte, sempre garantint les mesures de distanciament, seguretat i salut
establertes en el present punt, així com les indicades per les autoritats competents.

2. Pel desenvolupament de tota pràctica i activitat esportiva, es preservarà la distància física
interpersonal de seguretat en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de
2,5 m2 per persona.

Als efectes del present, aquesta distància haurà d’incrementar-se en aquells casos que la
intensitat o el tipologia de pràctica física o esportiva així ho requereixi, tot seguint les mesures
publicades per la Secretaria General de l’Esport i de Activitat Física.

3. En els casos que no sigui possible garantir el distanciament establert entre persones, la
pràctica d’activitat esportiva podrà efectuar-se en grups estables i permanents.
Als efectes del present, s’entendrà com a grups estables i permanents, aquells grups
d’esportistes que, de forma continuada, hagin tingut contacte estret en la pràctica esportiva i
cap dels seus membres hagi presentat la simptomatologia clínica de la COVID-19 durant el
període d’estabilització del grup, és a dir 14 dies. En aquest sentit, s’haurà de tenir una
especial cura durant els primers 14 dies del grup de contacte (si no han tingut abans) fins a
l’estabilització del grup. Tindran consideració de grups estables als efectes descrits, els
equips, els grups i les parelles d’entrenament que per raó d’edat, categoria o criteris tècnics
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Vist tot allò que fa referència als criteris generals per a la pràctica de l’activitat física i
esportiva organitzada.
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Vist l’annex incorporat al PLA D’ACCIÓ DEL DESCONFINAMENT ESPORTIU DE
CATALUNYA aprovat pel comitè tècnic del PROCICAT el passat 13 de juny de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

D’acord amb el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència
sanitària provocada per la COVID-19 i l’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya,
així com també estableix la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten
mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la
contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat
Física ha adoptat les mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de
transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 al sector esportiu.

desenvolupin les activitats de forma conjunta i continuada en el temps.

Vist tot allò que fa referència a la pràctica de l’activitat física i esportiva a les instal·lacions i
centres esportius

1. Es podran desenvolupar activitats esportives en istal·lacions i centres esportius de caràcter
individuals com col·lectives sempre que es garanteixi la distància física interpersonal de 2,5
m2 per persona. Aquesta distància podrà reduir-se si les persones practicants fan ús de
mascareta i en els espais tancats es podrà reduir a un mínim d’1 metre.
Als efectes del present s’haurà de garantir una ventilació creuada, circulació d’aire constant i
en funció de la concurrència d’ús, d’acord amb les mesures establertes per les autoritats
sanitàries, la desinfecció i neteja dels implements i materials esportius utilitzats després de
cada sessió.

2. Cada titular de la instal·lació esportiva o centre esportiu haurà de garantir la pràctica
esportiva per a persones vulnerables o sensibles d’acord amb els criteris establerts per les
autoritats sanitàries, en condicions de seguretat adequades a la pròpia vulnerabilitat.

3. El titular de cada instal·lació esportiva, sense distinció, haurà de disposar i actuar d’acord
amb un protocol propi que contempli les normes bàsiques de prevenció i higiene (neteja i
desinfecció), així com mesures de limitació d’accés, d’aforament, d’organització interna i de
protecció dels practicants, personal tècnic i professionals de la instal·lació en base a les
mesures dictades per les autoritats sanitàries així com l’administració esportiva.
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6. Serà d’aplicació el present punt a totes aquelles activitats de formació no reglada que
estiguin vinculades en titulacions de l’àmbit esportiu.

Codi Validació: 97DZK64N3469DHWFNSGDDEGWF | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 43 de 51

5. Les persones que participin en activitats esportives organitzades hauran de declarar
responsablement que en els darrers 14 dies no s’ha tingut cap simptomatologia compatible
amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones que ho hagin
estat ni haver tingut contacte estret amb persones afectades per la mateixa, així com obligarse a posar en coneixement en el cas de tenir símptomes o haver estat positiu.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4. Tota entitat promotora d’activitat esportiva haurà de garantir la traçabilitat dels grups
estables així com dels esportistes que hi participin mitjançant la protocol·lització de les
mesures que permetin identificar els esportistes, tenir el control de la simptomatologia clínica i
dels seus possibles contactes de risc.

4. Es podran fer ús dels vestidors i de les dutxes de les instal·lacions esportives, sense
distinció, garantint una superfície d’ús de 3 m2 per persona, tan en espai de dutxa com en el
de vestidor mateix.

TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el Pavelló Poliesportiu 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.

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.

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

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat previ pagament de la taxa de 20 €/ hora al sol.licitant per a
la realització de l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat anterior.
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PRIMER.- Autoritzar l’ús del Pavelló Poliesportiu Municipal, sense supervisió municipal
directa, els dilluns de les 21:00h a les 22:00h, per a la realització de l’activitat dels
entrenaments de futbol sala.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA:

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

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada pel Banc del Temps del Berguedà en data 28 de setembre de
2020, registre d’entrades nº 2020-E-RC-1664, expedient número 1105/2020, sol·licitant:

Sala d’actes de la Biblioteca Municipal.
Dia: 6 d’octubre de 2020.
Horari: De les 18:00h a les 19:00h.

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1105/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud de la Sala d'Actes de la
Biblioteca Municipal per realitzar una xerrada. Banc del Temps del Berguedà.

Vist el document aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades
a malalties transmissibles emergents amb potencial al risc en data 3 de juliol de 2020.

Vist tot allò que fa referència a les mesures per a la racionalització dels espais i el seu ús en
condicions de distanciament físic

Respecte a les sales de lectura i zones comunes de les biblioteques, s’han de complir els
següents requisits:

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

d.Cal que s’assenyalin clarament els seients disponibles (anul·lant cadires, si cal, i senyalant
les que es poden utilitzar)

e.Les activitats docents, culturals, de lleure i/o de qualsevol altre mena que organitzi la
biblioteca es duran a terme en les mateixes condicions de distància física interpersonal i
d’ocupació que prescriu la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, i les que es
prescriguin en els plans sectorials que les afectin.

S’ACORDA:

PRIMER.- Autoritzar l’ús de la Sala d’Actes de la Biblioteca Municipal, sense supervisió
municipal directa, el dia 6 d’octubre de 2020, de les 18:00h 19:00h, per a la realització de
l’activitat de la xerrada.

SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de

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

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

c.En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat de 1,5 m entre persones que
no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual és obligatori l’ús de la
mascareta. És obligat l’ús de mascareta en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat
d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que entre persones que no mantenen una
relació i un contacte propers de forma molt habitual, no sigui possible mantenir una distància
física interpersonal de seguretat de 1,5 m.

Codi Validació: 97DZK64N3469DHWFNSGDDEGWF | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 46 de 51

b.No es podran mantenir distàncies inferiors a 1 m en espais tancats, excepte entre persones
que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual o bé per desenvolupar
aquelles activitats professionals o d’atenció a persones que requereixen una distància inferior.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a.Respectar les distàncies físiques interpersonals i la densitat màxima que preveu la
normativa de represa, que s’estableixen en 1,5 metres, en general, o a l’equivalent d’un espai
de seguretat de 2,5 m2 per persona. La capacitat màxima de la sala d’estudi s’ha de calcular
en relació a l’espai que s’ofereix per aquesta activitat, no sobre la capacitat màxima de la
biblioteca.

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.

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.

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

Expedient 1099/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud de la Sala d'Actes de la
Biblioteca Municipal per realitzar activitats de música. Marta Figols.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

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.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de neteja.

Vista la instància presentada per Marta Figols en data 28 de setembre de 2020, registre
d’entrades nº 2020-E-RC-1662, expedient número 1099/2020, sol·licitant:

Sala d’actes de la Biblioteca Municipal.

4 de desembre de 2020.
8 de gener de 2021.
5 de febrer de 2021.
5 de març de 2021.
9 d’abril de 2021.
7 de maig de 2021.

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

6 de novembre de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Dies: 2 d’octubre de 2020.

Horari: De les 11:00h a les 12:00h. De les 16:00h a les 19:00h
Activitat: Activitats de música.

Vist el document aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades
a malalties transmissibles emergents amb potencial al risc en data 3 de juliol de 2020.

Vist tot allò que fa referència a les mesures per a la racionalització dels espais i el seu ús en
condicions de distanciament físic

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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11 de juny de 2021.

c.En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat de 1,5 m entre persones que
no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual és obligatori l’ús de la
mascareta. És obligat l’ús de mascareta en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat
d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que entre persones que no mantenen una
relació i un contacte propers de forma molt habitual, no sigui possible mantenir una distància
física interpersonal de seguretat de 1,5 m.

d.Cal que s’assenyalin clarament els seients disponibles (anul·lant cadires, si cal, i senyalant
les que es poden utilitzar)

e.Les activitats docents, culturals, de lleure i/o de qualsevol altre mena que organitzi la
biblioteca es duran a terme en les mateixes condicions de distància física interpersonal i
d’ocupació que prescriu la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, i les que es
prescriguin en els plans sectorials que les afectin.

S’ACORDA:

PRIMER.- Autoritzar l’ús de la Sala d’Actes de la Biblioteca Municipal, sense supervisió
municipal directa, els dies 2 d’octubre de 2020, 6 de novembre de 2020, 4 de desembre de
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

b.No es podran mantenir distàncies inferiors a 1 m en espais tancats, excepte entre persones
que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual o bé per desenvolupar
aquelles activitats professionals o d’atenció a persones que requereixen una distància inferior.
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a.Respectar les distàncies físiques interpersonals i la densitat màxima que preveu la
normativa de represa, que s’estableixen en 1,5 metres, en general, o a l’equivalent d’un espai
de seguretat de 2,5 m2 per persona. La capacitat màxima de la sala d’estudi s’ha de calcular
en relació a l’espai que s’ofereix per aquesta activitat, no sobre la capacitat màxima de la
biblioteca.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Respecte a les sales de lectura i zones comunes de les biblioteques, s’han de complir els
següents requisits:

2020, 8 de gener de 2021, 5 de febrer de 2021, 5 de març de 2021, 9 d’abril de 2021, 7 de
maig de 2021, 11 de juny de 2021, de les 11:00h a les 12:00h i de les 16:00h a les 19:00h per
a la realització de l’activitat de música.

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.

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.

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

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020

QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de neteja.

Codi Validació: 97DZK64N3469DHWFNSGDDEGWF | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 50 de 51

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de Gironella

Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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No hi ha assumptes

Número: 2020-0042 Data: 08/10/2020
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

