Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/42

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

19 / de novembre / 2019

Durada

Des de les 20:30 fins a les 21:00 hores

Lloc

Sala de reunions

Presidida per

DAVID FONT SIMON

Secretari

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77746641V

ANNA FERRER COMA

SÍ

39362101Q

DAVID FONT SIMON

SÍ

39388643Q

DAVID SABORIDO GONZÁLEZ

NO

77732419D

JOSEP CAMPS CALVERAS

SÍ

39381475R

LLUÍS VALL CARRILLO

SÍ

39378755H

MIQUEL SERRA PEÑA

SÍ

40990957N

SANTI FELIUS MUÑOZ

SÍ

39343075B

TERESA TERRICABRES POUS

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. DAVID SABORIDO GONZÁLEZ:
«Motius laborals»

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

Número: 2020-0006 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

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova per unanimitat

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1677/2019, en el qual es sol.licita llicència per
tancar parcel.la al carrer Cap del Pla, 75 de Gironella.
Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:
“PROMOTOR: CONSTRUCCIONS SOLÀ CARDONA S.A.
Nº EXPEDIENT: 1677/2019
SITUACIÓ: CARRER CAP DEL PLA, 75
PROPIETAT IMMOBLE: PILAR CANALS
OBRA: TANCAMENT DE PARCEL·LA
CONTRACTISTA: CONSTRUCCIONS SOLÀ CARDONA S.A.
PRESSUPOST: 2.415,00 €
Construccions Solà Cardona S.A. ha sol·licitat, en data 12 de novembre de 2019, llicència
d’obres pel tancament de parcel·la de la finca situada al C/ Cap del Pla, 75 (segons
pressupost presentat)
Examinada la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.
No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.”
S’ACORDA:
PRIMER. Concedir llicència per tancament de parcel.la al carrer cap del Pla, 75, expedient
número 1677/2019.
SEGON. Aprovar:
a) L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93%): ........... 70,76 €.
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): .............. 20,00 €.
TOTAL........................................................................................................ 90,76 €.
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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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1677/2019. Llicència d'obres. Tancament de parcel.la al carrer Cap del Pla,
75.

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 1684/2019. Llicència d'obres Treure arrebossat baixos a l'avgda. Catalunya,
48

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1684/2019, en el qual es sol.licita llicència per
treure arrebossat i porta baixos a l’avgda. Catalunya, 48.
Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:
“INTERESSAT: MARC ANGLÈS AGREDANO
EXPEDIENT: 1684/2019
SITUACIÓ: AVGDA CATALUNYA, 48
PROPIETARI/A: MONTSERRAT COLILLAS VILARDELL
OBRA: TREURE ARREBOSSAT FAÇANA PLANTA BAIXA
CONTRACTISTA: MARC ANGLÈS AGREDANO
PRESSUPOST: 1.685,00 €
MARC ANGLÈS AGREDANO ha sol.licitat, en data 13 de novembre de 2019, llicència d’obres
per les obres de rehabilitació de la façana (només planta baixa) situat a l’avgda Catalunya, 48
Examinada la documentació presentada es constata que és correcte. Per això, s’informa
FAVORABLEMENT la concessió de la llicència d’obres
No obstant, la Corporació amb major criteri resoldrà.”

Número: 2020-0006 Data: 16/01/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

S’ACORDA:

SEGON. Aprovar:
a) L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93%): ........... 49,37 €.
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ............ 20,00 €.
TOTAL....................................................................................................
69,37€.
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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PRIMER. Concedir llicència per rehabilitació de façana a l'avgda. Catalunya, 48 baixos.

Expedient 1686/2019. Llicència d'obres per pavimentar planta baixa al carrer Estació 3.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt

PRIMER. Concedir llicència per obres de pavimentar planta baixa al carrer Estació, 3,
expedient número 1686/2019.
SEGON. Aprovar:
a) L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93%): ........... 109,87 €.
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): .............. 20,00 €.
TOTAL....................................................................................................
129,87€.
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 1708/2019. Llicència d'ocupació amb contenidor Avgda. Catalunya, 97
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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S’ACORDA:
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Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:
“INTERESSAT: JOSEP FELIU DALMAU
EXPEDIENT: 1686/2019
SITUACIÓ: CARRER ESTACIÓ 3
PROPIETARI/A: TERESA SOLER MORERA
OBRA: TREURE ENVÀ I PAVIMENTAR PLANTA BAIXA
CONTRACTISTA: CONSTRUCCIONS DOS HEREUS
PRESSUPOST: 3.750,00 €
JOSEP FELIU DALMAU ha sol.licitat, en data 13 de novembre de 2019, llicència d’obres per
les obres de pavimentació de la planta baixa situat al carrer Estació, 3
Examinada la documentació presentada es constata que és correcte. Per això, s’informa
FAVORABLEMENT la concessió de la llicència d’obres
No obstant, la Corporació amb major criteri resoldrà.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1686/2019, en el qual es sol.licita llicència per
obres de pavimentació planta baixa al carrer Estació 3

DADES DEL SUBJECTE PASSIU: OSCAR PASCUAL PAREDES
DNI: 77253143F
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA
A) Base Imposable (durada de l’aprofitament)
4 dies
B) Tarifa
3 €/dia
IMPORT DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA (AxB) o mínims
15,00 €
IMPORT TOTAL DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
15,00 €
IMPORT TOTAL DE L'AUTOLIQUIDACIÓ
15,00 €
INGRÉS
15,00 €
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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:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que en data 19 de novembre de 2019, registre d’entrades 2019-E-RC-2164 es va
sol·licitar l'ocupació del sòl, volada i subsòl de la via pública, expedient número 1708/2019.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals van emetre informe en què es comprovava el cost
real i efectiu de la taxa corresponent que ha de fer efectiva el subjecte passiu, que literalment
és com segueix:
“
Títol: Informe sobre Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i Subsòl
de la Via Pública
Naturalesa de l'Informe: Definitiu
Autor: LLUÍS MAS PAGEROLS
Data d'Elaboració: 19 de novembre de 2019
Presentada l'Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i Subsòl de la
Via Pública, per OSCAR PASCUAL PAREDES en data 19 de novembre de 2019, s'ha de
realitzar, una comprovació administrativa de conformitat amb els criteris que estableix l'article
57 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, per determinar el cost real i
efectiu per establir la base imposable per practicar la liquidació definitiva. Per tot això s’emet
el següent
INFORME
PRIMER. Determinació de la quantia de la liquidació definitiva.
AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA.
A) Base Imposable (dies d’aprofitament)
4 (quatre) DIES
B) Tarifa segona (materials de construcció, contenidors)
3 €/DIA (mínim 15 €)
UN MES (60 €)
LIQUIDACIÓ (AxB o bé mínims)
15,00 €
TOTAL A INGRESSAR:
Taxa per Llicència d'Ocupació
15,00 €
TOTAL A INGRESSAR
15,00 €
SEGON. Com a resultat de la liquidació definitiva, OSCAR PASCUAL PAREDES ha
d'ingressar la quantitat de 15,00 €.
IMPORT AUTOLIQUIDACIÓ
15,00 €
IMPORT LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
15,00 €
INGRÉS
15,00 €
“
S’ACORDA:

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 2019-E-RC-1874, en data 4 d’octubre de 2019, amb número
d’expedient 1699/2019, i la documentació que l’acompanya.
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, que literalment és com segueix:
“
Expedient núm.: 1699/2019
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 18 de novembre de 2019 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
SALVADOR MENDEZ CAYUELA, núm. de registre d'entrada 2019-E-RC-2146, núm.
d'expedient 1699/2019, referent a la llicència de Primera Ocupació de caràcter provisional per
a la realització de LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ-CARRER LLARG, 39, ESC 1, PT 5 en
VILADOMIU NOU
Referència Cadastral
7809105DG0570N0013HQ
Localització
CARRER LLARG, 39, ESC 1, PT 5
El tècnic que subscriu, estudiada la documentació presentada, emet el següent
INFORME
PRIMER. Que la Primera Ocupació que es pretén dur-se a terme en
Referència Cadastral
7809105DG0570N0013HQ
Localització
CARRER LLARG, 39, ESC 1, PT 5
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 unifamiliar.
No s’observen supòsits d’infracció urbanística i l’habitatge compleix amb els requisits exigits
sobre condicions d’habitabilitat.
En conclusió a l'exposat, informo favorablement respecte de la concessió de la llicència
Primera Ocupació de L’HABITATGE SITUAT AL CARRER LLARG, 39, ESC 1, PT 5. “
S’ACORDA:
PRIMER. Concedir la llicència de Primera Ocupació de l’habitatge situat al CARRER LLARG,
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Favorable
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Expedient 1699/2019. Llicència de primera ocupació Carrer Larg de Viladomiu Nou 39
escala 1 porta 5.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aquesta quantitat s’haurà d’ingressar al compte de l’Ajuntament, en qualsevol oficina de les
entitats bancàries del municipi, o bé a les oficines municipals.
El termini per fer efectiu l’import de les taxes esmentades, és d’un mes a partir de l’endemà
de rebre la notificació d’aquest acord. Si en aquest termini no s’ha fet efectiu el pagament el
rebut serà tramitat per via executiva.
SEGON. Notificar aquesta resolució i requerir el pagament a l'obligat tributari la quantitat
assenyalada tot expressant-ne els mitjans d'impugnació que poden exercir, l'òrgan davant del
qual s'hagin de presentar i el termini per a la seva interposició, i el lloc, termini i forma en què
s'ha de satisfer el deute tributari.

39, ESC 1, PT 5. A Viladomiu Nou.
SEGON. Notificar aquesta resolució a l’interessat.

Expedient 1537/2019. Contractacions. Establiment de mesures protectores per evitar
futures esllavissades en la zona del casc antic de Gironella

Resolució

Data

Acord JGL

15/10/2019

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document
Data/Núm.
Proposta de contractació del Servei 300. 16/10/2019
URBANISME- memòria descriptiva
Informe de Secretaria
13/11/2019
Acord Junta de govern Local
12/11/2019
Plec prescripcions tècniques
16/10/2019
Plec de clàusules administratives
16/10/2019
Memòria justificativa
16/10/2019

Observacions

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Establiment de mesures protectores per evitar futures esllavissades en la zona del casc antic
de Gironella
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària Tipus de contracte: Obres
Classificació CPV:
Revisió de preus /
Accepta renovació: No
Accepta variants: No
45111230
fórmula: No
Pressuposto base de licitació:
Impostos: 21%
Total: 56.989,64 €
47.098,88 €
Valor estimat del contracte:
Impostos: 21%
Total: 56.989,64 €
47.098,88 €
Data d'inici execució: Data fi execució:
Durada màxima:
Durada execució: 2
01/12/2019
31/01/2020
___________
Garantia definitiva: Sí
Garantia provisional: No
Garantia complementària: No
(5%)

A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació mitjançant
procediment Obert simplificat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l’establert en 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
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A la vista dels següents antecedents.
Expedient
Procediment
Actuacions Preparatòries de Contractes .
1481/2019
Aprovacio projecte

Número: 2020-0006 Data: 16/01/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment Obert simplificat
per Obres Establiment de mesures protectores per evitar futures esllavissades en la zona del
casc antic de Gironella, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.

Aplicació pressupostària
1532.61901

Import
47.098,88 €

IVA/IGIC
21%

Total
56.989,64 €

RC
.

QUART. Donar compte del present acord a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les
anotacions comptables que procedeixin.
CINQUÈ. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat
en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
SISÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions
tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar
disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.
SETÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el
perfil de contractant:
— DAVID FONTN SIMON, que actuarà com a President de la mesa.

Número: 2020-0006 Data: 16/01/2020

Exercici
2019

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER. Aprovar la despesa corresponent:

— SERGI CARDONA ROSANAS, Vocal.
— LLUIS MAS POAGEROLS Vocal.
— JOAN CARLES JABARDO GARCIA, que actuarà com a Secretari de la Mesa.

Expedient 1538/2019. Contractacions. Restauració i manteniment llera riu Llobregat.
retirada i neteja fangs i llots-entre resclosa i zona pont vell
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt

A la vista dels següents antecedent:
Expedient
Procediment
9/2018
Memòria valorada
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— MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ, Vocal (SECRETÀRIA - INTERVENTORA de la
Corporació).

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document
Data/Núm.
Proposta de contractació del Servei 300. 16/10/2019
URBANISME
Informe de Secretaria
13/11/2019
Resolució d'Alcaldia
12/11/2019
Plec prescripcions tècniques
17/10/2019
Plec de clàusules administratives
03/11/2019

Observacions

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l’establert en 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 l'expedient de contractació, mitjançant procediment Obert simplificat
per Obres RESTAURACIÓ I MANTENIMENT LLERA RIU LLOBREGAT. RETIRADA I NETEJA
FANGS I LLOTS-ENTRE RESCLOSA I ZONA PONT VELL, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent:
Exercici
2019

Aplicació pressupostària
452.61902

Import
73.066,89 €

IVA/IGIC
21%

Total
88.410,94 €

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

RC
.

Número: 2020-0006 Data: 16/01/2020

A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació mitjançant
procediment Obert simplificat.
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Restauració i manteniment llera riu Llobregat. retirada i neteja fangs i llots-entre resclosa i
zona pont vell
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Tipus de contracte: Obres
Classificació CPV:
Revisió de preus /
Accepta renovació: No
Accepta variants: No
45111213-4
fórmula: No
Pressuposto base de licitació:
Impostos: 21%
Total: 88.410,94 €
73.066,89 €
Valor estimat del contracte:
Impostos: 21%
Total: 88.410,94 €
73.066,89 €
Data d'inici
Data fi execució:
Durada màxima:
execució:
Durada execució: 1
15/12/2019
___________
15/11/2019
Garantia definitiva: Sí
Garantia provisional: No
Garantia complementària: No
(5%)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

QUART. Donar compte del present acord a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les
anotacions comptables que procedeixin.
CINQUÈ. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat
en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

— MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ, Vocal (SECRETÀRIA - INTERVENTORA de la
Corporació).
— SERGI CARDONA ROSANAS, Vocal.
— LLUIS MAS PAGEROLS, Vocal.
— JOAN CARLES JABARDO GARCIA, que actuarà com a Secretari de la Mesa.

Expedient 1709/2019. Aprovació de factures relació número 12/2019
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la la relació de factures, amb registre d’entrades que tot seguit es detalla:
La 1335,la 1584,la 1860 a 1861, la 1863, la 1866, la 1947,la 1949, la 1955, la 1967 a la
1971,la 1974,la 1977 a la 1978,la 1980, la 1984, la 1986, la 1988 a la 1989,la 1992, la 1998,
la 2007 a la 2008,la 2010,la 2011 a la 2012, la 2014 a la 2015, la 2193 a la 2194, la 2263, la
2267 a la 2268, la 2288,la 2486 i la 2512, per un import de 99.668,41€
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 99.668,41€
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.

Expedient 1704/2019. Despeses i dietes mes de novembre de 2019.
Favorable

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

Número: 2020-0006 Data: 16/01/2020

— DAVID FONT SIMON, que actuarà com a President de la mesa.
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SETÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el
perfil de contractant:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SISÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions
tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar
disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.

Vista la relació número 11,perquè s’indemnitzi a personal laboral, funcionaris i càrrecs electes
, envers els desplaçaments efectuats, per un import de 320,51 €
Vistos els comprovants de despeses aportats pel personal laboral, funcionaris i càrrecs
electes.
S’ACORDA:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la sol·licitud presentada pel Sra. (Exp. Familiar 2010/117) del Municipi de Gironella,
demanant un ajut econòmic pel pagament de la taxa per gestió de residus domèstics segona
fracció 2019.
Vist l’informe emès per l’EBAS, que es reprodueix a continuació:
“S’informa que la unitat de convivència està formada per un adult.
Família unipersonal amb pocs ingressos econòmics. La sol·licitant (Exp. Familiar 2010/117) 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- 2019 (44,36€).

Número: 2020-0006 Data: 16/01/2020

Expedient 1695/2019. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, Exp. Familiar
2010/117.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 320,51 € i autoritzar el pagament
amb càrrec a les partides pressupostàries corresponents del vigent Pressupost Municipal.

DEMANEM
Que l’Ajuntament de Gironella concedeixi a la interessada un ajut de 31,52€ per fer front al pagament de
la taxa per gestió de residus domèstics -2a fracció-2019”.

Atès que la família unipersonal (Exp. Familiar 2010/117), té dificultats per assumir les
despeses de la vida diària, i atès que li correspon el 70% 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 pel pagament de la taxa per gestió de
residus domèstics, segona fracció 2019, per un import de 31,52 Euros.
SEGON. Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Després d’aplicar el protocol de valoració de necessitats econòmiques, li correspon el 70% de l’ajut
sol·licitat. És per això que

Expedient 1696/2019. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, Exp. Familiar
2016/131.

Vista la sol·licitud presentada pel Sra. (Exp. Familiar 2016/131) del Municipi de Gironella,
demanant un ajut econòmic pel pagament de la taxa per gestió de residus domèstics segona
fracció 2019.
Vist l’informe emès per l’EBAS, que es reprodueix a continuació:
“S’informa que la unitat de convivència està formada per un adult i dos menors.
Família monoparental amb pocs ingressos econòmics. La sol·licitant (Exp. Familiar 2016/131) 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- 2019 (54,10€).
Després d’aplicar el protocol de valoració de necessitats econòmiques, li correspon el 95% de l’ajut
sol·licitat. És per això que
DEMANEM
Que l’Ajuntament de Gironella concedeixi a la interessada un ajut de 51,40€ per fer front al pagament de
la taxa per gestió de residus domèstics -2a fracció-2019”.

Atès que la família monoparental (Exp. Familiar 2016/131), 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.

Número: 2020-0006 Data: 16/01/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

PRIMER. Concedir un ajut econòmic a la interessada pel pagament de la taxa per gestió de
residus domèstics, segona fracció 2019, per un import de 51,40 Euros.
SEGON. Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

Expedient 1625/2019. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials. Expedient familiar
2007/263
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vistes les sol·licituds presentades pels Srs. (Exp. Familiar 2007/263) del Municipi de
Gironella, demanant un habitatge social.

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

Vist l’informe emès per l’EBAS, que es reprodueix a continuació:
“S’informa la unitat de convivència està formada per dos adults en seguiment per aquest EBAS des de
l’any 2004. Es tracta de dos germans de 54 i 58 anys que no compten amb el suport de família extensa.
En Julio Valverde té reconegut un 65% de discapacitat des de l’any 2008 i amb un nivell de
dependència d’ I.2 des de l’any 2009.
En Jose Valverde, té un reconeixement de grau de discapacitat d’un 53% des de l’any 2018 i, a nivell de
dependència té reconegut un grau I del mateix any.

En José i en Julio treballen al Taller Coloma (Servei de Teràpia Ocupacional – Centre Especial de
Treball), que pertany a l’associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà (l’APDB).
A nivell econòmic, en José es gestiona ell mateix els seus ingressos econòmics (1.138,24€) i, els
ingressos d’en Julio (792,27€) són gestionats per la Fundació Tutelar del Berguedà com a tutor legal.
Els dos germans amb aquests ingressos assumeixen les despeses del dia a dia (manteniment de
l’habitatge, subministraments, medicació, etc.) així com les depeses de desplaçament al centre de
treball, de menjador de la feina i àpats a domicili per part de la Residència Sant Roc, entre altres.
En el cas d’en Julio disposa d’una prestació econòmica d’aquest EBAS per assumir les despeses de
transport i dinar del taller Coloma (109€/mes).
A causa de la situació de salut i les dificultats per assumir algunes de les activitats de la vida diària, la
família compte amb l’Equip de Suport a la Pròpia Llar de l’APDB per a la supervisió i suport en el dia a
dia dels dos germans.
Aquest equip dóna atenció personal 4 dies a la setmana al domicili (suport neteja, organització de la llar,
compra...) i vetlla pel benestar del Jose i el Julio.

Número: 2020-0006 Data: 16/01/2020

Els dos germans a nivell de salut es troben en seguiment pel CAP i pels serveis mèdics especialitzats.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En els darrers anys, a més de la discapacitat psíquica, en Jose ha empitjorat a nivell de mobilitat,
mostrant dificultats per a caminar distàncies importants i portar càrregues.

El fet de viure en una zona aïllada dels principals serveis del municipi i, sobretot, lluny d’una parada de
transport públic, dificulta de manera important cobrir les seves necessitats diàries.
És per aquest motiu que tan l’Equip de Suport a la Pròpia Llar i la Fundació Tutelar del Berguedà,
sol·liciten amb el vist i plau dels germans Valverde un habitatge de lloguer social en el municipi que els
apropi als serveis bàsics del municipi i tinguin un millor accés al transport públic. És per això que,
DEMANEM

Que l’Ajuntament de Gironella valori la possibilitat de concedir a la família Valverde, l’habitatge, de
propietat municipal i contemplat com a “habitatge social per a situacions d’urgència, inclusió i altres
casos especials” segons el reglament aprovat (14/12/2016), de l’Avinguda Catalunya, 2 1r pis.

Que, en el cas que l’Ajuntament de Gironella concedeix la petició de l’Equip de Suport a la Pròpia Llar i

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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En el darrers anys ha empitjorat la situació social i de salut dels germans. Per aquest motiu, necessiten
més recursos de suport social i de salut.

la Fundació Tutelar del Berguedà, la família Valverde assumirà 175€/mes en concepte de lloguer de
l’habitatge.

S’ACORDA:
PRIMER. Concedir a la família (Exp. Familiar 2007/263) del Municipi de Gironella l’habitatge,
de propietat municipal i contemplat com a “habitatge social per a situacions d’urgència,
inclusió i altres casos especials” segons el reglament aprovat (14/12/2016), de l’Avinguda
Catalunya, 2, 1r pis.
SEGON. La família (Exp. Familiar 2007/263), assumirà 175 Euros/mes, en concepte de
lloguer de l’habitatge.

Número: 2020-0006 Data: 16/01/2020

Atès que en els darrers anys ha empitjorat la situació social i de salut dels germans (Exp.
Familiar 2007/263), per aquest motiu necessiten més recursos de suport social i de salut, i
atès que el fet de viure en una zona aïllada dels principals serveis del municipi i, sobretot
lluny d’una parada de transport públic, dificulta de manera important cobrir les serves
necessitats diàries.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Que l’estada de la família Valverde es valorarà semestralment amb els serveis implicats i els mateixos
germans Valverde per establir la idoneïtat del recurs tenint en compte la situació social, econòmica i de
salut de cada moment”.

Expedient 1679/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat per
realitzar teatre de Nadal. Escola FEDAC Gironella.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per l’Escola FEDAC Gironella en data 12 de novembre de 2019,
registre d’entrades nº 2019-E-RC-2121, expedient número 1679/2019 sol.licitant:
Local del Blat.
Dia: 20 de desembre de 2019.

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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TERCER. L'estada de la família (Exp. Familiar 2007/263), es valorarà semestralment amb els
serveis implicats i els mateixos germans Valverde per establir la idoneïtat del recurs tenint en
compte la situació social, econòmica i de salut de cada moment.

Horari: De les 09:00h a les 13:00h.
Activitat: Teatre de Nadal.
Material: Cadires.
S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, el dia 20 de
desembre de 2019, de les 09:00h a les 13:00h, per a la realització de l’activitat del teatre de
Nadal.

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.- Concedir l’ús del material següent:
-

Cadires.

VUITÈ.- 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: 2020-0006 Data: 16/01/2020

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.

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.

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

Expedient 1508/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat per
realitzar un concert. Coral Estel de Gironella.
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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NOVÈ.- És obligatori la incorporació del logotip oficial de l’Ajuntament de Gironella en
qualsevol tipus de cartelleria, sigui en format físic o digital.

Vista la instància presentada per la Coral Estel de Gironella en data 8 de novembre de 2019,
registre d’entrades nº 2019-E-RC-1888, expedient número 1508/2019, sol.licitant:
Local del Blat.
Dia: 1 de desembre de 2019.
Horari: 18:00h.

SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat previ pagament de la taxa de 210€ 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 Casal de la gent gran “La Llar”, 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.- És obligatori la incorporació del logotip oficial de l’Ajuntament de Gironella en
qualsevol tipus de cartelleria, sigui en format físic o digital.
NOVÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de
l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.

Expedient 1678/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat i
material per realitzar un acte per la Marató de TV3. Escola FEDAC Gironella.
Favorable

Tipus de votació:

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, el dia 1 de
desembre de 2019 per la realització de l’activitat del concert.
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S’ACORDA:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Activitat: Concert.

Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per l’Escola FEDAC Gironella en data 12 de novembre de 2019,
registre d’entrades nº 2019-E-RC-2120, expedient número 1678/2019 sol.licitant:

PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, el dia 27 de
novembre de 2019, 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.
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.

Número: 2020-0006 Data: 16/01/2020

S’ACORDA:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Local del Blat.
Dia: 27 de novembre de 2019.
Activitat: Acte per la Marató de TV3.
Material: Cadires i taules.

SETÈ.- Concedir l’ús del material següent:
Cadires i taules.

VUITÈ.- 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.
NOVÈ.- És obligatori la incorporació del logotip oficial de l’Ajuntament de Gironella en
qualsevol tipus de cartelleria, sigui en format físic o digital.
DESÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de les
activitats vinculades a l’ús autoritzat.

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Número: 2020-0006 Data: 16/01/2020

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1710/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat per
realitzar assajos. Coral Estel de Gironella.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per la Coral Estel en data 19 de novembre de 2019, registre
d’entrades nº 2019-E-RC-2167, expedient número 1710/2019, sol.licitant:
Local del Blat.

Activitat: Assajos.

S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, els dies 22, 25
i 29 de novembre de 2019, de les 21:00h a les 23:30h, per a la realització de l’activitat de la
representació 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.
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.

Número: 2020-0006 Data: 16/01/2020

Horari: De les 21:00h a les 23:30h.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Dies: 22, 25 i 29 de novembre de 2019.

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.
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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.

Expedient 1513/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Pavelló Poliesportiu
Municipal i material per realitzar una quina. Club Futbol Atlètic Gironella.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, el dia 7 de
desembre de 2019, per a la realització de l’activitat de la quina.
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 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.

Número: 2020-0006 Data: 16/01/2020

Pavelló Poliesportiu Municipal.
Dia: 7 de desembre de 2019.
Hora: 19:30h.
Activitat: Quina.
Material: Taules i cadires per 400 persones, escenari i equip de so.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la instància presentada pel Club Futbol Atlètic Gironella en data 9 d’octubre de 2019,
registre d’entrades nº 2019-E-RC-1889, expedient número 1513/2019 sol.licitant:

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.- Concedir l’ús del material següent: taules i cadires per 400 persones i escenari,
havent d'haver col·locat la pròpia entitat la lona protectora al terra de parquet del pavelló.
VUITÈ.- Denegar l'equip de so per estar reservat per altres iniciatives.
NOVÈ.- 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.
DESÈ.- 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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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.

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

B) ACTIVITAT DE CONTROL

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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C) PRECS I PREGUNTES

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

No hi ha assumptes

