Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/41

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

12 / de novembre / 2019

Durada

Des de les 21:00 fins a les 21:35 hores

Lloc

Sala de reunions

Presidida per

DAVID FONT SIMON

Secretari

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77746641V

ANNA FERRER COMA

SÍ

39362101Q

DAVID FONT SIMON

SÍ

39388643Q

DAVID SABORIDO GONZÁLEZ

SÍ

77732419D

JOSEP CAMPS CALVERAS

SÍ

39381475R

LLUÍS VALL CARRILLO

SÍ

39356952L

Lurdes 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: 2020-0007 Data: 16/01/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 16/01/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 16/01/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova per unanimitat

Vist el pressupost de liquidació de l’obra “Condicionament del local El Blat” Lot 1. Obra civil, del
contractista BERGAVIA S.L., que ascendeix a la quantitat de 11.591,65 €, un IVA de 2.434,25 €,
essent un total de 14.025,90 €.
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, que literalment és com segueix:
“EXP: 1283/2019
OBRA: CONDICIONAMENT LOCAL DEL BLAT - LOT 1 - OBRA CIVIL
INFORME: LIQUIDACIÓ D’OBRA
ADJUDICATARI OBRA: BERGAVIA S.L.
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DE L’OBRA
“CONDICIONAMENT LOCAL DEL BLAT”-OBRA CIVIL –LOT Nº 1- EXP 78/2018.
PRIMER. L’empresa Bergavia S.L. contractista de dites obres va començar l’execució de les
mateixes, d’acord amb l’acta de replanteig, en data 15 d’octubre de 2018, havent-se executat
segons les condicions del plec i amb satisfacció dels tècnics que subscriuen aquest informe.
SEGON. L’import líquid total (SENSE IVA) de les obres certificades fins a la data del final
d’obra, ascendeix a la quantitat de 115.917,20 €, corresponents al 100% del valor de l’obra
adjudicada.
TERCER. En el decurs de les obres, i en algunes partides d’obra, s’ha produït un increment
d’amidament i de millora producte de la pròpia naturalesa d’execució d’obres de rehabilitació,
on els elements ocults impedeixen la seva mesura i càlcul definitiu en fase de projecte.
Aquests increments d’amidaments que han sorgit són deguts a raons de programa funcional,
conjuntural i normatiu per el correcte funcionament de l’equipament.
A banda que en aquest informe es descriurà i valorarà exactament aquests increments,
concretament, s’ha millorat la instal·lació de tractament d’aire climatitzat de la unitat exterior per
tal de augmentar i millorar les prestacions de confortabilitat de l’espai interior.
També s’han produït increments d’amidament en les partides de pressupost de parets
estructurals, sostres de la caixa escènica, ampliació tarima escenari, pintura interior i en
particular la instal·lació elèctrica per tal de poder legalitzar la instal·lació d’acord amb la
normativa vigent.
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1283/2019. Liquidació de l'obra: Condicionament del local El Blat, Lot 1. Obra
civil

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA........... 12.597,56 €
BAIXA 7,99%............................................................................ -1.005,92 €
TOTAL....................................................................................... 11.591,65 €
IVA 21 %..................................................................................... 2.434,25 €
TOTAL LIQUIDACIÓ OBRA.....................................................
EL SERVEI TÈCNIC MUNICIPAL”

14.025,90 €

R
E
S
O
L
C
:
PRIMER. Aprovar la certificació de liquidació d’obres, de l’obra “Condicionament del local El
Blat” Lot 1. Obra civil, que ascendeix a la quantitat de 11.591,65 €, un IVA de 2.434,25 €, essent
un total de 14.025,90 €.
SEGON. Autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.
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CAPÍTOL I –ENDERROCS
Partida K218A410. Enderroc de cel ras. Degut a la correcte definició de la caixa escènica i els passos d’instal·lacions
elèctriques i audiovisuals ha calgut augmentar aquesta els enderrocs de fals sostre
125 m2 x 5,05 €............................................................... 631,25 €
CAPÍTOL II-RAM DE PALETA
Partida E4F22557. Paret estructural. S’ha produït excés d’amidament atès que per sustentar elements de la caixa
escènica els elements existents no eren viables i calia assegurar la instal·lació.
2,80 m3 x 419,98 €........................................................... 1.175,94 €
Partida 145C1162. Llosa formigó armat. Per tal de donar accés adequat i segur al nou escenari ha calgut ampliar
aquest per incorporar les escales de forma correcte.
8 m2 x 80,83 € ................................................................... 646,64 €
CAPÍTOL III- ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Partida E44A5315. Acer en perfils IPN-HEB o similar. S’ha hagut d’incrementar aquesta partida en formació estructura
de sustentació de la màquina de climatització atès el seu elevat pes.
610 kg x 2,83 €............................................................... 1.726,30 €
CAPÍTOL IV-PAVIMENT I MOBILIARI
Partida K9QAU010. Tarima de posts de fusta de flandes.
8 m2 x 55, 74 €.................................................................. 445,92 €
Partida EQ5AU010. Taulell resines sintètiques. S’ha incrementat l’amidament per adequar l’entrada a l’espai de públic i
incorporar zona de bar i annexos
10 m2 x 90,76 €.................................................................... 907,60 €
CAPÍTOL V- SOSTRES
Partida E842YX4H. Cel ras registrable fibres minerals. Per tal d’adequar la caixa escènica i laterals de la sala, s’ha
incrementat l’amidament d’aquesta partida.
65 m2 x 38,53 € ................................................................ 2.504,45 €
CAPÍTOL VI- INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT
Partida 1G224200. Instal·lació elèctrica. (previsió inicial de 8511,81€).
Aquesta previsió s’ha hagut d’incrementar per tal de legalitzar totes les instal·lacions d’acord amb la inspecció de l’ECA,
resituant els quadres, modificant línies elèctriques i augmentant dispositius de seguretat.
P:A: ....................................................................................... 3.784,68 €
CAPITOL VIII- ACABATS
Partida E898J2A0. Pintat paraments. Per completar i adequar els colors de tots els interiors s’ha incrementat
l’amidament pintat la sala de recepció del local.
125 m2 x 4,51 €..................................................................... 563,75 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUART. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ LIQUIDACIÓ OBRA

Expedient 1648/2019. Llicència d'obres per fer cuina i bany a Viladomiu Nou 68 1er 1a.

S’ACORDA:
PRIMER. Concedir llicència per obres de fer cuina i bany a Viladomiu Nou, 86 1er 1a.,
expedient número 1648/2019.
SEGON. Aprovar:
a) L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93%): ........... 126,02 €.
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ............
20,00 €.
TOTAL.......................................................................................
146,02 €.
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 1619/2019. Certificació d'obra nº3. Reforma de la plaça Estació de Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assenti
ment
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Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1648/2019, en el qual es sol.licita llicència per
obres de fer cuina i bany a Viladomiu Nou, 86 1er 1a.
Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:
“PROMOTOR: JOSEP CANAL PRAT
EXPEDIENT: 1648/2019
SITUACIÓ: COLÒNIA VILADOMIU NOU 86, 1-1º
PROPIETAT IMMOBLE: JOSEP CANAL PRAT
OBRA: FER CUINA BANY NOUS
CONTRACTISTA: GISER XXI
PRESSUPOST: 4.301,00 €
Josep Canal Prat, ha sol·licitat, en data 7 de novembre de 2019, llicència d’obres per fer el
bany i la cuina noves a l’habitatge situat a la Colònia Viladomiu Nou, 86,1-1ª
Examinada la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.
No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.

Número: 2020-0007 Data: 16/01/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Vista la certificació d’obra nº3 de l’obra “Reforma de la Plaça Estació”, del contractista
EXCAVACIONS DUOCASTELLA S.L. que ascendeix a la quantitat de 80.770,01 €, un IVA de
16.961,70 €, essent un total de 97.731,71 €.
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, que literalment és com segueix:
“Expedient núm.: 1619/2019
Certificació d'Obra nº 3
Procediment: Execucions de Contractes

CERTIFICACIÓ D'OBRA ORDINÀRIA Nº 3
OBRA: REFORMA DE LA PLAÇA DE L’ESTACIÓ
1. Que l'import de les obres executades en el període a què correspon aquesta Certificació,
ascendeix a la quantitat de 80.770,01 euros i 16.961,70 euros d'IVA.
2. Que l'import de la Certificació ascendeix a la quantitat de 97.731,71 € IVA inclòs, d’acord
amb l’informe de revisió emès per la Direcció Facultativa de l’obra.
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”
RESOLC:
PRIMER. Aprovar la 3ª certificació d’obres, de l’obra “Reforma de la Plaça Estació”, del
contractista EXCAVACIONS DUOCASTELLA S.L. que ascendeix a la quantitat de 80.770,01
€, un IVA de 16.961,70 €, essent un total de 97.731,71 €.

Número: 2020-0007 Data: 16/01/2020

Data d'iniciació: 7 DE NOVEMBRE DE 2019

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Interessat: EXCAVACIONS DUOCASTELLA S.L.

Expedient 1638/2019. Rectificació rebut aigua 3r.trim.2019 núm.comptador 10125311
per fuita.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb número de registre
d’entrades 2075/2019, en data 5 de novembre de 2019, amb número d’expedient 1638/2019,
en la qual s’exposa que el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2019, ha vingut amb un consum molt elevat degut a una fuita, la qual ja ha estat reparada.
En relació a la reclamació presentada per la Sra. Carme Faig Sola, sobre el rebut d’aigua del 3r.
trimestre de 2019, ja que li ve amb un consum de 81 m3, i després de fer les comprovacions oportunes
ha detectat que hi havia una fuita, presentant la factura de la reparació de la mateixa.
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SEGON. Autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

D’acord amb el Reglament del Servei Municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable, en cas de fuita
es facturarà en relació amb la mitjana dels tres períodes de facturació anteriors al moment de detectarse l’anomalia.
Comprovades aquestes dades s’ha verificat en el programa que en el període del 4r. Trimestre de 2018,
el consum va ser de 4 m3, al 1r. trimestre de 2019 el consum va ser de 5 m3 i al 2n. trimestre de 2019
el consum va ser de 17 m3, essent el consum mig de 9 m3, i s’ha procedit a rectificar el rebut d’aigua
del 3r. trimestre de 2019, amb un consum de 9 m3 (lectura anterior 362 – lectura actual 371)

S’ACORDA:

SEGON.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2019, comptador número 101253111, quedant desglossat de la següent forma:
Subministre ....................
9,00 €
Conservació ...................
4,05 €
Clavegueram ..................
1,50 €
IVA s/.cons. i clav. 21%...
1,17 €
IVA 10% s/. subm. .........
0,90 €
Cànon 1r.tram (18 m3) ...
8,62 €
Cànon Fuita Domèstic (72m3)40,93 €
IVA 10% s/. cànon .........
4,95 €
Total ...............................
71,12 €
TERCER.- Comunicar al interessat que hi ha pendent de pagament l’import de 71,12, en
concepte del rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de 2019, número
de comptador 10125311 i que el període per a tal de fer-lo efectiu a les Oficines Municipals
de Gironella és el següent:
-

Per a les liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data
de notificació fins al dia 20 del mes següent o l’hàbil immediat posterior.
Per a les liquidacions notificades entre els dies 16 i l’últim de cada mes, des de la
data de notificació fins el 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil posterior.

QUART.- Comunicar els presents acords a l’interessat pel seu coneixement i efectes
oportuns.
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Subministre ...................
Conservació ..................
Clavegueram .................
IVA s/.cons. i clav. 21%
IVA 10% s/. subm. ........
Cànon 1r.tram (27 m3) .
Cànon 2n.tram (18 m3)..
Cànon 3r. tram (9 m3)....
Cànon 4r. tram (27 m3)...
IVA 10% s/. cànon ........
Total ..............................

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2019, número de comptador 10125311, desglossat de la següent forma:

Expedient 1658/2019. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, Exp. Familiar
2019/00158.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“S’informa en relació al suport econòmic per a llibres i material escolar per un menor escolaritzat a
l’Escola Sant Marc- Bassacs.
Segons els requisits estipulats en les bases reguladores dels ajuts de llibres i material escolar de
l’Ajuntament de Gironella, en casos excepcionals es podrà atorgar un ajut de llibres i material quan els
Serveis Socials ho considerin i ho proposin mitjançant un informe motivat:
La família està formada per dos adults i dos infants.
El nucli familiar (Exp. 2019/00158) presenta moltes dificultats econòmiques per assumir les despeses de
la vida diària i no pot assumir els cost econòmic de llibres i material escolar que són necessaris per
l’escolarització del menor.
A partir de la documentació aportada es constata que el nucli presenta una greu situació de
vulnerabilitat econòmica.
.
DEMANEM
Que l’Ajuntament de Gironella concedeixi a l’interessada un ajut de 142.21€ en concepte de llibres i
material escolar”.

Número: 2020-0007 Data: 16/01/2020

Vist l’informe emès per l’EBAS, que es reprodueix a continuació:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. (Exp. Familiar 2019/00158) del Municipi de Gironella,
demanant un ajut econòmic en concepte de llibres i material escolar, per una menor del
Municipi de Gironella, i escolaritzada a l’Escola Sant Marc de Bassacs.

S’ACORDA:
PRIMER. Concedir un ajut econòmic a la interessada en concepte de llibres i material escolar,
per una menor del Municipi de Gironella, i escolaritzada a l’Escola Sant Marc de Bassacs, per
un import de 142,21 Euros.
SEGON. Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

Expedient 1622/2019. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, Exp. Familiar
2016/00754.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Atès que la família (Exp. Familiar 2019/00158), a partir de la documentació aportada es
constata que el nucli presenta una greu situació de vulnerabilitat econòmica.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. (Exp. Familiar 2016/00754) del Municipi de Gironella,
demanant un ajut econòmic per menjador escolar corresponent al mes de novembre 2019,
per una menor del Municipi de Gironella i escolaritzada a l’Escola FEDAC de Gironella.
Vist l’informe emès per l’EBAS, que es reprodueix a continuació:
“S’informa En relació al suport econòmic per menjador escolar d’una menor escolaritzada a l’Escola

El nucli familiar té un pla de treball i seguiment establert per part d’aquest EBAS.
Després d’aplicar el protocol d’ajuts i prestacions econòmiques de caràcter social, li correspon el 100 %
de l’ajut sol·licitat.
DEMANEM
Que es concedeix un ajut econòmic per a la menor en concepte de menjador escolar, sent de 138€”.

Atès que la família (Exp. Familiar 2016/00754), li correspon el 100% de l’ajut sol·licitat
després d’aplicar el protocol d’ajuts i prestacions econòmiques de caràcter social.
S’ACORDA:
PRIMER. Concedir un ajut econòmic a la interessada en concepte de menjador escolar
corresponent al mes de novembre de 2019, per una menor del Municipi de Gironella, i
escolaritzada a l’Escola FEDAC de Gironella, per un import de 138 Euros.

Número: 2020-0007 Data: 16/01/2020

La sol·licitant (Exp. Familiar 2016/00754) sol·licita un ajut de menjador escolar corresponent al mes de
novembre de 2019

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

FEDAC de Gironella.

Expedient 1655/2019. Targetes i Reserves d'Aparcament per a Discapacitats, Exp.
Familiar 2018/00279.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la sol·licitud i la documentació presentada pel Sr. (Exp. Familiar 2018/00279) del
Municipi de Gironella, demanant la targeta d’aparcament reservat per a persones amb
discapacitat.
Vist l’informe emès per l’EBAS, que es reprodueix a continuació:
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SEGON. Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

“S’informa que el Sr. (Exp. Familiar 2018/00279) del Municipi de Gironella, ha presentat en aquest
Ajuntament una sol·licitud de targeta d’aparcament reservat per a persones amb discapacitat.
Que acompanya tota la documentació requerida.
Que compleix tots els requisits que estableix la normativa vigent per a poder obtenir i utilitzar la Targeta
d’Aparcament Reservat per a Persones amb Discapacitat”.

S’ACORDA:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista dels següents antecedents:
Document:
Data:
Observacions:

Recepció del projecte d’obres WIFI4EU Gironella
29/10/2019
Instal.lar Punts d’Accés Gratuit a espais municipals

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 de subministrament i instal.lacio del servei:

Objecte:
Projecte WIFI4EU Gironella
Autor del projecte: GOUFONE
Data:
29/10/2019
Pressupost:

12.377,84 € + 2.599,35 € (IVA) = 14.977,19 €

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.

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Expedient 1597/2019. Aprovació inicial del projecte: WIFI4EU Gironella
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SEGON. Aprovar i autoritzar l’esmentada expedició de la targeta d’aparcament reservat per a
persones amb discapacitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Que el Sr. (Exp. Familiar 2018/00279), compleix tots els requisits que estableix la
normativa vigent per a poder obtenir i utilitzar la targeta d’aparcament reservat per a persones
amb discapacitat.

Expedient 1621/2019. Llicències d'Animals Potencialment Perillosos
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 31 / d’octubre / 2019 i en
compliment de l’establert 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
PRIMER. De conformitat amb el que es disposa en l'article 2 del Decret 170/2002, d'11 de
juny, sobre Mesurades en Matèria de Gossos Considerats Potencialment Perillosos «Es
consideren gossos potencialment perillosos, a més dels quals preveu l'article 1 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, els que preveu l'article 2 del Reial decret 287/2002, de 22 de març.
2.2 Correspon als ajuntaments determinar la potencial perillositat dels gossos que manifestin
un caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o altres
animals. La potencial perillositat haurà de determinar-se en atenció a criteris objectius, bé
d'ofici o després d'una notificació o denúncia, amb l'informe previ d'un/una de veterinari/a
habilitat/a per a aquesta tasca »
SEGON. La Legislació aplicable ve determinada per:
— La Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre Tinença de Gossos Considerats Potencialment
Perillosos.
— L'article 3 i següents del Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre Mesurades en Matèria de
Gossos Considerats Potencialment Perillosos
— Els articles 3 i següents de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de la
Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
— Els articles 3 i següents del Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es
desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d'Animals Potencialment Perillosos.

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

Número: 2020-0007 Data: 16/01/2020

INFORME DE SECRETARIA
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Vist que, per Provisió d'Alcaldia de data 4 / de novembre / 2019, es va sol·licitar informe d'aquesta
Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir, que literalment és com segueix:
“Expedient núm.: 1621/2019
Informe de Secretaria
Procediment: Llicències d'Animals Potencialment Perillosos
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist que, amb data 30/10/2019, es va presentar per SERGI SOTOMAYOR VILA, sol·licitud de
Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos.

TERCER. L'obtenció de la llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment
Perillosos requerirà el compliment per l'interessat dels següents requisits:
a) Ser major d'edat.

e) Acreditació d'haver formalitzat un segur de responsabilitat civil per a danys a tercers amb
una cobertura no inferior a 150.253 euros, d'acord amb el que estableix l'article 3.4 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, en la redacció donada per la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de
mesures fiscals i administratives.
En aquesta pòlissa hauran de figurar les dades d'identificació de l'animal. Anualment,
coincidint amb la renovació de la pòlissa, haurà de lliurar-se una còpia a l'ajuntament a fi que
pugui comprovar-se la seva vigència.
QUART. A més dels requisits anteriors després de l'entrada en vigor del Decret 170/2002 d'11
de juny, les persones que vulguin adquirir un gos potencialment perillós hauran d'aportar un
document acreditatiu de la identificació mitjançant microxip de l'animal que volen adquirir,
emesa pel nucli zoològic de procedència de l'animal.
CINQUÈ. La llicència serà atorgada, a petició de l'interessat una vegada verificats els
requisits anteriors i tindrà un període de validesa de cinc anys, podent ser renovada per
períodes successius d'igual durada.
La llicència perdrà la seva vigència al moment que el seu titular deixi de complir qualsevol
dels requisits abans enumerats. Igualment qualsevol variació de les dades que figuren en la
llicència haurà de ser comunicada pel seu titular en el termini de 15 dies comptats des de la
data en què es produeixi, a l'òrgan competent del municipi al qual correspon la seva
expedició.
SISÈ. En el cas que d'ofici o després d'una notificació o denúncia, i sobre la base de criteris
objectius i amb l'informe previ d'un veterinari habilitat per a aquesta tasca, per l'Ajuntament
s'apreciés potencial perillositat d'un gos, la persona posseïdora del gos potencialment perillós
disposarà del termini d'un mes des que l'autoritat municipal li comuniqui la potencial
perillositat de l'animal per sol·licitar la corresponent llicència.
SETÈ. El procediment és el següent:

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Igualment, no haver estat sancionat/a per infraccions greus o molt greus que hagi comportat
comís de l'animal, d'acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de
Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
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c) No haver estat sancionat/a per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions
accessòries de les quals preveu l'article 13.3 de la Llei de les Corts Generals 50/1999, de 23
de desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos. No obstant això, no
serà impediment per a l'obtenció o, si escau, renovació de la llicència, haver estat sancionat/a
amb la suspensió temporal d'aquesta, sempre que, al moment de la sol·licitud, la sanció de
suspensió anteriorment imposada hagi estat complerta íntegrament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

b) No haver estat condemnat/a per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o
contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o
de narcotràfic, així com no estar privat/a per resolució judicial del dret a la tinença d'animals
potencialment perillosos. La persona sol·licitant de la llicència haurà d'aportar el corresponent
certificat emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia.

A. De conformitat amb l'article 26.1.b) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la taxa [en el cas que
l'Ajuntament ho tingui establert en Ordenança] podrà reportar-se, conforme determini
l'Ordenança fiscal, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l'actuació o l'expedient, que no es
realitzarà o tramitarà sense que s'hagi efectuat el pagament corresponent.

D. En virtut de l'article 6 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de la
Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, 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 s'obtingui la
corresponent llicència de la Corporació.
E. L'Ajuntament haurà de remetre les dades del Registre Municipal al Registre de la
Comunitat Autònoma als efectes oportuns.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT”
Vist que, així mateix, es va sol·licitar informe dels Serveis de l’OAC, que literalment és com segueix:
“Expedient núm.: 1621/2019
Informe dels Serveis Tècnics Municipals
Procediment: Llicència d'Animals Potencialment Perillosos
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]
INFORME OAC
Vista la sol·licitud presentada per SERGI SOTOMAYOR VILA, i examinada la documentació
que li acompanya en relació amb la sol·licitud de concessió de Llicència per a la Tinença i
Conducció de Gossos Potencialment Perillosos i de conformitat amb el que es disposa en la
Provisió d'Alcaldia, emeto el següent
INFORME
PRIMER. L'animal pel qual se sol·licita llicència
Nom
Espècie
Raça
Sexe
Color
Naixement

BOIRA
GOS
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
Femella
___________
28/03/2019
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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El silenci administratiu s'entendrà positiu (article 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques).
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C. La llicència haurà d'atorgar-se en el termini de tres mesos, el termini s'interromprà, si
resultessin deficiències esmenables, perquè en el termini de deu dies, comptats a partir de la
notificació d'aquestes deficiències, pugui esmenar-les l'interessat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

B. La Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos, l'emet
l'Ajuntament en què gos resideix habitualment i on ha d'estar censat. Correspon a l'Alcalde
resoldre sobre l'atorgament de la llicència o la declaració de la seva innecessarietat, de
conformitat amb l’establert per l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local.

Núm. xip
Núm. llicencia

977200009409855
___________

pertany a la raça American Staffordshire Terrier, inclosa en l'article 1 de la Llei 10/1999, de 30
de juliol/ els que preveu l'article 2 del Reial decret 287/2002, de 22 de març o en l'Annex I del
RealDecreto 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, pel que
pot ser considerat com un gos potencialment perillós.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT”.
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
Núm. llicencia

BOIRA
GOS
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
Femella
___________
28/03/2019
977200009409855
___________

Número: 2020-0007 Data: 16/01/2020

En conclusió a l'exposat, informo favorablement respecte de la concessió de Llicència per a
la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. Examinada la documentació que acompanya a la sol·licitud, queda constatat que
tant el sol·licitant de la llicència com l'animal compleix els requisits establerts legalment.

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.
QUART. Les obligacions que han de complir els titulars d'una Llicència per a la Tinença i Conducció
de Gossos Potencialment Perillosos, són:
En compliment de les obligacions establertes en Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença d'animals
considerats potencialment perillosos, en la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de
la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos i del seu Reglament, regulat per Reial decret 287/2002,
de 22 de març, s'estableixen com a obligacions del titular de la Llicència per a la Tinença i Conducció
de Gossos Potencialment Perillosos, les següents:
— Els propietaris, criadors o forquilles d'animals potencialment perillosos tindran l'obligació
d'identificar als animals amb un microxip.
— El titular de la Llicència té l'obligació de sol·licitar la inscripció en el Registre d'Animals

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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a SERGI SOTOMAYOR VILA, propietari del mateix. Aquesta llicència haurà de ser renovada cada
cinc anys, amb la finalitat de comprovar que l'interessat segueix complint els requisits que se li van
exigir per a la seva obtenció.

Potencialment Perillosos dins dels quinze dies següents a la data en què hagi obtingut la corresponent
Llicència.
— La presència d'animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la persona que
els condueixi i controli porti amb si la Llicència administrativa, i la certificació acreditativa de la
inscripció de l'animal en el Registre Municipal d'Animals Potencialment Perillosos.
— Els gossos potencialment perillosos hauran de portar obligatòriament un morrió apropiat per a la
tipologia racial de cada animal, en llocs i espais públics.

— La substracció o pèrdua de l'animal haurà de ser comunicada pel seu titular al responsable del
Registre Municipal d'Animals Potencialment Perillosos, en el termini de 48 hores des que tingui
coneixement d'aquests fets.
— La venda, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua de l'animal haurà de comunicar-se al Registre
Municipal.
— Pel trasllat d'un animal potencialment perillós d'una Comunitat Autònoma a una altra, si és per un
període superior a tres mesos o de manera permanent, haurà d'efectuar les inscripcions oportunes en els
Registres Municipals.
— En les fulles registrals de cada animal es farà constar igualment el certificat de sanitat animal,
expedit per l'Autoritat competent, que acrediti, anualment, la inexistència de malalties o trastorns que
ho facin especialment perillós.

Número: 2020-0007 Data: 16/01/2020

— Si l'animal es troba en una finca, casa de camp, xalet, parcel·la, terrassa, pati o qualsevol altre lloc
determinat, hauran d'estar lligats, tret que disposi d'habitacle amb la superfície, altura i adequat
tancament, per protegir a les persones o animals que accedeixin o s'apropin a aquests llocs.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

— Hauran de ser conduïts i controlats amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres, sense
que pugui portar-se més d'un d'aquests gossos per persona. En cap cas podrà ser conduït per un menor
de 18 anys.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per Oscar Besa Garcia en data 24 de novembre de 2019,
registre d’entrades nº 2019-E-RC-1988, expedient número 1636/2019, sol.licitant la reserva
de la via pública següent per instal·lar una carpa del Partit dels Socialistes de Catalunya en
motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.
-AVINGUDA CATALUNYA.
-DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2019.
-DE LES 11:00H A LES 13:00H. DE LES 16:00H A LES 18:00H.
S’ACORDA:

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Expedient 1636/2019. Llicències d'Ocupació. Sol·licitud d'ocupació de via pública per
instal·lar una carpa. Partit dels Socialistes de Catalunya.

PRIMER. Concedir la reserva de la via pública següent:
-AVINGUDA CATALUNYA.
-DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2019.
-DE LES 11:00H A LES 13:00H. DE LES 16:00H A LES 18:00H.

Expedient 1645/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat per
realitzar els pastorets de l'Escola Gironella. Ampa Escola Gironella.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per l’Ampa de l’Escola Goironella en data 7 de novembre de
2019, registre d’entrades nº 2019-E-RC-2083, expedient número 1645/2019, sol.licitant:
Local del Blat.

Número: 2020-0007 Data: 16/01/2020

TERCER. Sol.licitar als Agents Locals, en cas de ser necessari, que estableixin itineraris de
trànsit alternatius durant la venda de castanyes perquè el trànsit del municipi es vegi afectat
en la menor mesura possible.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. Autoritzar als Agents Locals en cas de ser necessari, perquè senyalitzin la zona
afectada per la reserva de via pública perquè en la data indicada per a la venda de castanyes
la via pública assenyalada estigui desallotjada per a un bon desenvolupament de
l’esdeveniment.

Dies: 17 de desembre de 2019. De les 17:00h a les 20:00h.

Activitat: Pastorets.
S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, el dia 17 de
desembre de 2019, de les 17:00h a les 20:00h, i el dia 18 de desembre de 2019, de les
14:00h a les 16:30h, per a la realització de l’activitat dels pastorets.
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.
QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de neteja.

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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18 de desembre de 2019. De les 14:00h a les 16:30h.

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.

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

Expedient 1507/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat per
realitzar un dinar. Penya Blaugrana de Gironella.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per la Penya Blaugrana Gironella en data 2 de novembre de
2018, registre d’entrades nº 2019-E-RC-1887, expedient número 1507/2019, sol.licitant:

Número: 2020-0007 Data: 16/01/2020

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Dia: 17 de novembre de 2019.
Horari: De les 09:00h a les 17:00h.
Activitat: Dinar.

S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar l’ús del del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, de les
09:00h a les 17:00h del dia 17 de novembre de 2019 per la realització de l’activitat del dinar.
SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat previ pagament de la taxa de 150€ en concepte de neteja
interior de l’espai al sol.licitant per a la realització de l’activitat sol.licitada, durant el període

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

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.
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 1627/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat per
realitzar un acte per la Marató de TV3. Fundació Sant Roc Gironella.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per la Fundació Sant Roc Gironella en data 14 d’octubre de
2019, registre d’entrades nº 2019-E-RC-1918, expedient número 1627/2019, sol.licitant:
Local del Blat.
Dia: 28 de novembre de 2019.
Horari: De les 16:00h a les 19:00h.
Activitat: Acte per la Marató de TV3.
S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, el dia 28 de

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

Número: 2020-0007 Data: 16/01/2020

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

novembre de 2019, de les 16:00h a les 19:00h, per a la realització de l’activitat de l’acte per la
Marató de TV3.
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.
QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat 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.

Número: 2020-0007 Data: 16/01/2020

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada pels Grallers i Geganters de Gironella en data 5 de novembre de
2019, registre d’entrades nº 2019-E-RC- 2071, expedient número 1631/2019, sol.licitant:
Casal de la gent gran “La Llar”.
Dies: 14 de desembre de 2019.
Horari: De les 10:00h a les 18:00h.
Activitat: Dinar.

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Expedient 1631/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del casal de la gent
gran "La Llar" per realitzar un dinar. Geganters i Grallers de Gironella.

S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar l’ús del casal de la gent gran “La Llar”, sense supervisió municipal
directa, el dia 14 de desembre de 2019, de les 10:00h a les 18:00h per a la realització de
l’activitat del dinar.
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.

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.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el casal de la gent gran “La Llar”, 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
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

No hi ha assumptes
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