Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/44

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

24 / de novembre / 2020

Durada

Des de les 20:00 fins a les 20:15 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: 2020-0051 Data: 21/12/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 21/12/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 21/12/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova per unanimitat

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist que, amb data 13/10/2020 a les 11:18, registre d’entrada 2020-E-RC-1740 es va
presentar per

PILAR LATRINA SALA

Sol·licitud de llicència urbanística per a la constitució o modificació d'un règim de propietat
horitzontal i per a la formalització d'altres operacions jurídiques de la finca situada en:

Localització:

Carrer Barcelona, 18

Ref cadastral:

7631112DG0573S0001OT

Vist que, de conformitat amb el que es disposa en la Provisió de data 14 / de setembre /
2020, va ser emès informe de Secretaria referent al procediment a seguir i a la Legislació
aplicable en el procediment de concessió de llicència urbanística per a la constitució o
modificació d'un règim de propietat horitzontal i per a la formalització d'altres operacions
jurídiques, que literalment és com segueix:

“D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 14 / d’octubre / 2020 i en
compliment d'allò que s'ha fixat en l'article 3.3 a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de
caràcter nacional emeto el següent,

INFORME
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Interessat:

Número: 2020-0051 Data: 21/12/2020

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1160/2020. Llicència de divisió horitzontal al carrer Barcelona, 18 de cal
Bassacs

SEGON. La Legislació aplicable és la següent:

— Els articles 187 a 189 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
— Els articles 4 a 16 i 30 a 32 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística,
aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig.
— L'article 53.1.r) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
— Els articles 71 a 85 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Número: 2020-0051 Data: 21/12/2020

Conforme a l'article 30 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per
Decret 64/2014, de 13 de maig, estan subjectes a llicència urbanística prèvia la constitució o
la modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, sobre un edifici o un
conjunt immobiliari i qualsevols altra operació o negoci jurídic que, directament o
indirectament, comporti un increment del nombre d'habitatges, establiments o altres elements
susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència
urbanística anterior. A aquests efectes, les places d'aparcament i els trasters solament s'han
de tenir en compte si el planejament urbanístic o les ordenances municipals d'edificació
regulen el seu nombre o la dimensió.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Estan subjectes a llicència urbanística prèvia, la constitució o la modificació d'un
règim de propietat horitzontal, simple o complexa.

— L'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.

TERCER. La competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques
s'ajusten al que estableix la legislació de règim local. El sentit positiu del silenci administratiu
en aquesta matèria s'entén sense perjudici del que disposa l'article 5.2 del Text refós de la
Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i en el marc
del que estableix la legislació aplicable sobre procediment administratiu comú.

QUART. L'òrgan competent per atorgar llicències serà l'Alcalde, segons el previst en l'article
53.1.r) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del
Règim Local.
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— La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions de
Catalunya.

CINQUÈ. El procediment a seguir és el següent:

D. Serà preceptiu informe de Secretaria sempre que els informes tècnic i jurídic siguin
contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable i en els supòsits de
falta d'una altra assistència lletrada.

E. Emesos els informes, correspon a l'Alcalde resoldre sobre l'atorgament de la llicència, de
conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles 53.1 r) del Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 72.1 del
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny.

F. La llicència haurà d'atorgar-se en el termini màxim d'un mes tal com estableix l'article 32
del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística aprovat per Decret 64/2014, de 13
de maig.”

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir la llicència urbanística de divisió horitzontal a

Interessat
SALA

PILAR
37.597.278 Y

LATRILLA

Ajuntament de Gironella
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Número: 2020-0051 Data: 21/12/2020

C. Els interessats que puguin resultar afectats per l'atorgament de la llicència podran
comparèixer en el procediment i formular les al·legacions i presentar els documents que
creguin oportuns. Se'ls concedirà audiència de les actuacions als interessats que resultin
identificats en l'expedient o que ho hagin estat pels quals s'han personat, perquè en el termini
de deu dies puguin formular al·legacions.
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B. En el cas de què es necessiti informe d'una altra Administració hauran de remetre's deu
dies abans, com a màxim, de la data en què es compleixin els terminis per resoldre
l'expedient de la llicència.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A. Presentada la sol·licitud de concessió de llicencia urbanística per a la constitució o
modificació d'un règim de propietat horitzontal i per a la formalització d'altres operacions
jurídiques, i incoat el procediment, serà necessari Informe Tècnic i Jurídic dels Serveis
Municipals en el qual es farà constar si és necessari algun informe o l'autorització d'una altra
Administració.

Sobre la finca referenciada, la qual té les següents característiques:

La seva superfície de solar és de 96,22 m².

Entitats resultants de la divisió horitzontal:
ENTITAT NÚM.1 TRASTER-1/GARATGE. PLANTA BAIXA. Si accedeix per una porta des del
C/ Estudis. Té una superfície construïda de VINT-I-TRES METRES QUADRATS AMB VINT-IQUATRE DECÍMETRES QUADRATS. (23,24 m 2) i una superfície útil de DIVUIT METRES
QUADRATS AMB QUARANTA-UN DECÍMETRES QUADRATS.( 18,41 m 2) . Llinda: nord
amb l’escala comunitària i espai comú, sud amb C/ Estudis, est, amb l’entitat núm. 2 i oest
amb l’immoble del C/ Tarragona,49.
Se li assigna un valor privatiu en relació al total de l’immoble del 7,24%
ENTITAT NÚM.2 GARATGE. PLANTA BAIXA. Si accedeix por una porta des de l’escala

Número: 2020-0051 Data: 21/12/2020

SEGON. Aprovar, sobre la finca de referència, la realització de la següent divisió:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Finca amb nº de referència cadastral 7631112DG0573S0001OT

comunitària i per una altre porta pel C/ Barcelona. Té una superfície construïda de
m2) i una superfície útil de QUARANTA-CINC METRES QUADRATS AMB VUITANTA-TRES
DECÍMETRES QUADRATS.( 45,83 m2) . Llinda: nord amb l’escala comunitària i espai comú,
sud amb C/ Estudis, est, amb el C/ Barcelona i oest en part amb l’entitat núm.2 i en part amb
l’escala comunitària i espai comú.
Se li assigna un valor privatiu en relació al total de l’immoble del 18,00%
ENTITAT NÚM.3. HABITATGE Planta 1a. Habitatge planta primera, al qual s’hi accedeix des
de l’escala comunitària. Està compost de: rebedor-distribuïdor, estar-menjador, cuina, tres
habitacions i un bany. Té una

superfície construïda de NORANTA-CINC METRES

QUADRATS AMB VUITANTA-VUIT DECÍMETRES QUADRATS. (95,88 m 2) i una superfície
útil de VUITANTA-QUATRE METRES QUADRATS AMB VUITANTA-NOU DECÍMETRES
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CINQUANTA-UN METRES QUADRATS AMB DOTZE DECÍMETRES QUADRATS. (51,12

QUADRATS. (84,89 m2). A la façana que dona al C/ Estudis té un balcó amb una superfície
de 7,79 m2 i la que dona al C/ Barcelona un balcó amb una superfície de 6,42 m 2. Llinda:
nord en part amb l’immoble del C/ Barcelona,16 i en paret amb l’escala comunitària, sud amb
la projecció vertical del C/ Estudis, est, amb la projecció vertical del C/ Barcelona i oest en
part amb l’immoble del C/ Tarragona 49 i en part amb l’escala comunitària.
Se li assigna un valor privatiu en relació al total de l’immoble del 33,35%

habitacions i un bany. Té una

superfície construïda de NORANTA-CINC METRES

QUADRATS AMB VUITANTA-VUIT DECÍMETRES QUADRATS. (95,88 m 2) i una superfície
útil de VUITANTA-QUATRE METRES QUADRATS AMB VUITANTA-NOU DECÍMETRES
QUADRATS. (84,89 m2). A la façana que dona al C/ Estudis té un balcó amb una superfície
de 7,79 m2 i la que dona al C/ Barcelona un balcó amb una superfície de 6,42 m 2. Llinda:
nord en part amb l’immoble del C/ Barcelona,16 i en paret amb l’escala comunitària, sud amb
la projecció vertical del C/ Estudis, est, amb la projecció vertical del C/ Barcelona i oest en
part amb l’immoble del C/ Tarragona 49 i en part amb l’escala comunitària.
Se li assigna un valor privatiu en relació al total de l’immoble del 33,35%
ENTITAT NÚM.5 .TRASTER-2. SOTACOBERTA. Si accedeix des de l’escala comunitària. Té
una superfície construïda de TRENTA-QUATRE METRES QUADRATS AMB SET

Número: 2020-0051 Data: 21/12/2020

de l’escala comunitària. Està compost de: rebedor-distribuïdor, estar-menjador, cuina, tres

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ENTITAT NÚM.4. HABITATGE Planta 2a. Habitatge planta segona, al qual s’hi accedeix des

DECÍMETRES QUADRATS. (34,07 m 2) i una superfície útil de VINT METRES QUADRATS
AMB QUARANTA-NOU DECÍMETRES QUADRATS. ( 20,49 m 2). La terrassa que dona als

del C/ Girona,9, en part amb cel obert i en part amb escala comunitària, , sud amb la
projecció vertical del C/ Estudis, est, amb la projecció vertical del C/ Barcelona i oest en part
amb l’immoble del C/ Tarragona 49 i en part amb l’escala comunitària.
Se li assigna un valor privatiu en relació al total de l’immoble del 8,06%

TERCER. Notificar la present resolució al titular i als interessats, amb indicació dels recursos
pertinents.
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carrers Estudis i Barcelona te una superfície de 18,26 m 2. Llinda: nord en part amb l’immoble

Atès que en data 19 de novembre de 2020, registre d’entrades 2020-E-RC-1965 es va
sol·licitar l'ocupació del sòl, volada i subsòl de la via pública, expedient número 1365/2020.
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 MONTSERRAT HERNANDEZ PUJOL en data 19 de novembre de 2020, s'ha
de realitzar, una comprovació administrativa de conformitat amb els criteris que estableix
l'article 57 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, per determinar el cost
real i efectiu per establir la base imposable per practicar la liquidació definitiva. Per tot això
s’emet el següent

INFORME

PRIMER. Determinació de la quantia de la liquidació definitiva.

AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA.

Ajuntament de Gironella
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Número: 2020-0051 Data: 21/12/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1365/2020. Llicència d'ocupació al carrer Quatre Cases, 4 de Gironella

A) Base Imposable (dies d’aprofitament)
B) Tarifa segona (materials de construcció, contenidors)
LIQUIDACIÓ (AxB o bé mínims)

5 DIES: (19, 23 nov)
3 €/DIA (mínim 15 €)
15,00 €

TOTAL A INGRESSAR:

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: MONTSERRAT HERNANDEZ PUJOL
CIF:45.918.934 D
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA
A) Base Imposable (durada de l’aprofitament)
5 dies
B) Tarifa
3 €/dia o bé mínims (15€)
IMPORT DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA (AxB)
15,00 €
IMPORT TOTAL DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
15,00 €
IMPORT TOTAL DE L'AUTOLIQUIDACIÓ
15,00 €
INGRÉS
15,00 €

Aquesta quantitat s’haurà d’ingressar al compte de l’Ajuntament, en qualsevol oficina de les
entitats bancàries del municipi, o bé a les oficines municipals.
El termini per fer efectiu l’import de les taxes esmentades, és d’un mes a partir de l’endemà
de rebre la notificació d’aquest acord. Si en aquest termini no s’ha fet efectiu el pagament el
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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SEGON. Com a resultat de la liquidació definitiva, MONTSERRAT HERNANDEZ PUJOL ha
d'ingressar la quantitat de 15,00 €.

Número: 2020-0051 Data: 21/12/2020

15,00 €
15,00 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Taxa per Llicència d'Ocupació
TOTAL A INGRESSAR

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

A la vista dels següents antecedents:
Document
Sol·licitud de l'interessat

Data/Núm.
13/11/2020
11:40
/2020-E-RC1935

Observacions

Vista la documentació que acompanya l’expedient,
S’ACORDA:
PRIMER. Atorgar Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos,
per a tinença d'un
Nom
Espècie
Raça
Sexe
Color
Naixement
Núm. xip

JAGGER
GOS
AMERICAN STAFFORDSHIRE BULL TERRIER
Mascle
NEGRE
20/07/2020
941000025094222

a JOSE PUJOLS ESPONELLA propietari d'aquest. Aquesta llicència haurà de ser renovada
cada cinc anys, amb la finalitat de comprovar que l'interessat continua complint els requisits
que se li van exigir per a la seva obtenció.
SEGON. Obtinguda la llicència el propietari, tindran l'obligació d'identificar i registrar al
mateix.
TERCER. El titular de la llicència té l'obligació de sol·licitar la inscripció en el Registre
Municipal d'Animals de Companyia secció d'Animals Potencialment Perillosos dins dels
quinze dies següents a la data en què hagi obtingut la corresponent llicència.

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

Número: 2020-0051 Data: 21/12/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Codi Validació: 9LXMZRX6HJNJMWSZ6A23CCZJ3 | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 20

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1344/2020. Llicències d'Animals Potencialment Perillosos. AMERICAN
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER

QUART. En el dors de la llicència han de constar totes les obligacions que han de complir els
titulars d'una Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos.
CINQUÈ. Donar trasllat de la inscripció en el Registre Municipal d'Animals Potencialment
Perillosos al Registre de la Comunitat Autònoma als efectes oportuns.

Expedient 1380/2020. Despeses, Dietes i Assistències.Relació nº9 mes de novembre.

Vistos els comprovants de despeses aportats pel personal de l’Ajuntament .
S’ACORDA:
PRIMER. Donar conformitat a la mateixa, i en conseqüència, aprovar el compte de despeses
presentat per la Tresorera de la Corporació per un import de 1.038,90 € i autoritzar el
pagament amb càrrec a les partides pressupostàries corresponents del vigent Pressupost
Municipal.

Expedient 1019/2020. Autoritzacions de Venda Ambulant. Sol·licitud per instal·lar una
xurreria a la Plaça de l'Estació. Albert Arumí Coma.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la documentació aportada per ALBERT ARUMÍ COMA, adjunta a la seva sol·licitud de
llicència d’ocupació de la via pública XURRERIA ANNA per a la col·locació d’una xurreria, es
va iniciar el corresponent expedient.

Vista la RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Vist tot allò que fa referència a les mesures de prevenció i higiene en centres de treball

1. S'obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar al màxim la mobilitat
laboral de persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques
necessàries per fer-ho possible. A aquest efecte, han d'implementar treball a distància o
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Vista la relació número 9 perquè s’indemnitzi a personal de l’Ajuntament , envers els
desplaçaments efectuats, per un import de 1.038,90 €

Número: 2020-0051 Data: 21/12/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

teletreball, llevat quan és impossible desenvolupar l'activitat laboral a distància o bé quan no
es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho. En aquest darrer cas, s'han d'establir
horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similars.

c) Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o
desinfectants ambactivitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.

d) L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o
obert al públic, d'acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual
s'estableixen noves mesures en l'ús de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de la COVID-19, o bé quan hi ha desplaçaments per l'interior del centre de treball.
En el cas d'espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu
lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat no n'és obligatori l'ús, sense perjudici
de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les
empreses.
e) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones
treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi
més afluència.

Vist tot allò que fa referència a les empreses de serveis i comerç minorista:

1. La prestació de serveis s'ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els
clients. No obstant, es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals impliqui

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

Número: 2020-0051 Data: 21/12/2020

b) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de
treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d'acord amb els
protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries i, en especial, dels espais
comuns dels centres de treball, restringint-ne o esglaonant-ne l'ús per evitar aglomeracions,
intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans es permeti el
distanciament entre persones o establint zones d'entrada i sortida diferenciades, entre
d'altres.
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a) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el
manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I, quan això no sigui possible,
han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell
del risc.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta
de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, han
d'adoptar, als centres de treball, entre d'altres, les mesures següents:

un contacte personal proper sempre que es concertin amb cita prèvia de forma individual i
que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de protecció
adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l'activitat s'hauran d'extremar les
mesures higièniques.

3. L'obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes queda condicionada
que redueixin al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat. S'exclouen
d'aquesta limitació els establiments comercials minoristes d'alimentació, de begudes, de
productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies,
ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d'automòbil, telecomunicacions,
perruqueries i centres d'estètica, i centres de jardineria, que poden romandre oberts d'acord
amb les mesures de distància establertes en el Pla sectorial de comerç, aprovat pel Comitè
de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.
Tots els establiments han d'aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció
i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat
pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

4. Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via
internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l'interior
del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui
possible, el lliurament ha d'evitar el contacte directe amb el client mitjançant la recollida a la
porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat.

Vista la resta de documentació que obra en l’expedient,

S’ACORDA

Ajuntament de Gironella
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També poden obrir al públic aquells establiments comercials que es trobin dins dels centres o
recintes comercials i que comptin amb accés directe i independent des de la via pública, amb
un aforament màxim del 30%.
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Els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials o recintes
comercials i estiguin dedicats exclusivament a la venda de productes d'alimentació, de
begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies,
ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de
perruqueria i d'estètica, centres de veterinària i equipaments culturals i esportius poden
romandre oberts.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Se suspèn l'obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials.

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

Expedient 1172/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat per
realitzar un festival de poesia. Associació Cultural Calamarts en Tinta.
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per l'Associació Cultural Calamarts en Tinta en data 15
d’octubre de 2020, registre d’entrades nº 2020-E-RC-1757, expedient número 1172/2020
sol.licitant:

Local del Blat.
Dia: 27 de novembre de 2020.
Hora: De les 18:00h a les 22:00h.
Activitat: Festival de poesia.

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

Número: 2020-0051 Data: 21/12/2020

SEGON. La superfície per la qual es concedeix la llicència és de 5 metres i s'adequarà a la
sol·licitud que es va presentar pel sol·licitant.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Atorgar llicència d'ocupació de la via pública a PLAÇA DE L'ESTACIÓ, davant de
l'establiment denominat comercialment com XURRERIA ANNA, a ALBERT ARUMÍ COMA,
amb DNI 77742811M, domicili en CARRER SANT ROC 8, per a la instal·lació d’una xurreria.
Amb l’advertiment de que els peticionaris han d’acomplir totes les normes bàsiques de
protecció sanitària decretades i procedir a la neteja i desinfecció després de cada ús i al
finalitzar l’activitat.

Vista la resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8277, de 21.11.2020).

PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, el dia 27 de
novembre de 2020, de les 18:00h a les 22:00h per a la realització de l’activitat del Festival de
Poesia.

SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de
l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat anterior.

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.

Número: 2020-0051 Data: 21/12/2020

S’ACORDA:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist que, segons es detalla en el punt 1 de l'apartat 11, els locals i espais en què es
desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres cinemes i
auditoris, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l'aire lliure, i els
espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, poden obrir limitant
l'aforament al 50% de l'autoritzat i amb un nombre màxim de 500 persones per sessió o
actuació, totes assegudes i sempre que es garanteixi una bona ventilació dels espais
mitjançant venilació natural o altres sistemes de ventilació.

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

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

amb els termes de l’esmentat Reglament.

VUITÈ.- És obligatori la incorporació del logotip oficial de l’Ajuntament de Gironella en
qualsevol tipus de cartelleria, sigui en format físic o digital.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per l’Associació Cultural La Closca Teatre en data 20 de
novembre de 2020, registre d’entrades nº 2020-E-RC-1980, expedient número 1374/2020,
sol·licitant:

Local del Blat.
Dies: 23 i 30 de novembre de 2020. 7,14 i 21 de desembre de 2020.

Horari: De les 18:30h a les 19:30h.
Activitat: Classes i formació teatral.

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

Número: 2020-0051 Data: 21/12/2020

Favorable
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Expedient 1374/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat per
realitzar classes i formació teatral. Associació Cultural La Closca Teatre.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Vista la Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8277, de 21.11.2020).

2. Els arxius, les biblioteques, els museus, les sales d'exposicions, les galeries d'art i els
centres de creació i arts visuals romanen oberts i limiten l'aforament al 50% de l'autoritzat.
En cap cas, en aquests espais es poden organitzar altres activitats culturals amb
assistència de públic.

3. Les instal·lacions i els equipaments esportius poden obrir i utilitzar-se sempre que es
compleixin les condicions següents:

- Es garanteixi que no se supera el percentatge següent de l'aforament autoritzat: que és
del 50% en les instal·lacions i els equipaments a l'aire lliure i del 30% en les instal·lacions i
equipament en espais tancats, incloent-hi tant els usuaris de les instal·lacions esportives
com el públic assistent.
- S'estableixi un control d'accés.
- Es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres
sistemes de ventilació.
- Romanguin tancats els vestidors, excepte per a les persones usuàries del servei de
piscina, si n'hi ha.
- En els establiments i equipaments en espais tancats s'ha de concertar cita prèvia.
- Es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla
d'actuació del PROCICAT.
Queda prohibida la utilització d'equipaments esportius que no estiguin supervisats.
No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment

Ajuntament de Gironella
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Es manté la suspensió de l'obertura al públic dels establiments amb llicència per a l'exercici
de les activitats recreatives musicals de cafè teatre, cafè concert i sales de concert.
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1. Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i
musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, tant en recintes tancats com a
l'aire lliure, i els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics,
poden obrir limitant l'aforament al 50% de l'autoritzat i amb un nombre màxim de 500
persones per sessió o actuació, sempre que es garanteixi una bona ventilació dels espais
tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist tot allò que fa referència a les activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i
esportives:

esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments
esportius que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

6. Se suspenen la resta d'activitats recreatives que puguin reunir més de sis persones que
no pertanyin a la mateixa bombolla de convivència o que puguin suposar un contacte
personal proper.

S’ACORDA:

PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, els dies 23 i 30
de novembre de 2020, i 7,14 i 21 de desembre de 2020, de les 18:30h a les 19:30h, per a la
realització de l’activitat de les classes i formació teatral.

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.

Ajuntament de Gironella
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Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts
seguint les pautes d'ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais. No es
permet l'ús d'aquests espais a partir de les 20:00 hores.
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5. Es manté al tancament al públic dels parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus
d'estructures no permanents desmuntables, com també dels establiments d'activitats
lúdiques infantils privades en espais tancats.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4. S'estableix l'ajornament de totes les competicions esportives previstes per ser
realitzades a Catalunya durant el període de vigència d'aquesta Resolució, a excepció de
les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals que s'han de celebrar
sense assistència de públic.

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.

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
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Número: 2020-0051 Data: 21/12/2020

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.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. (Exp. Familiar 2009/77) del Municipi de Gironella,
demanant un ajut econòmic pel pagament de la taxa per gestió de residus domèstics segona
fracció 2020.
Vist l’informe emès per l’EBAS, que es reprodueix a continuació:
“S’informa que la unitat de convivència està formada per dos adults i dos menors.
Família amb pocs ingressos econòmics. El sol·licitant (Exp. Familiar 2009/77) exposa que té dificultats
per assumir les despeses de la vida diària i demana ajut per fer front al pagament de la taxa per gestió
de residus domèstics -2a fracció-2020 (56,95€).
DEMANEM
Que l’Ajuntament de Gironella concedeixi a l’interessat un ajut de 54,10€ (95%) per fer front al
pagament de la taxa per gestió de residus domèstics -2a fracció 2020”.

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

Número: 2020-0051 Data: 21/12/2020

Favorable
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Expedient 1341/2020. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, Exp. Familiar
2009/77.

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.

Atès que la família (Exp. Familiar 2009/77), té dificultats per assumir les despeses de la vida
diària, i atès que li correspon el 95% de l’ajut sol·licitat, després d’aplicar el protocol d’ajuts i
prestacions econòmiques de caràcter social.
S’ACORDA:
PRIMER. Concedir un ajut econòmic a l’interessat pel pagament de la taxa per gestió de
residus domèstics, segona fracció 2020, per un import de 54,10 Euros.

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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No hi ha assumptes
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

