Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/9

JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

2 / de març / 2020

Durada

Des de les 20:30 fins a les 20:45 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

39378755H

MIQUEL SERRA PEÑA

SÍ

40990957N

SANTI FELIUS MUÑOZ

SÍ

39343075B

TERESA TERRICABRES POUS

NO

Excuses d'assistència presentades:
1. TERESA TERRICABRES POUS:
«Motius de salut»

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

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

Codi Validació: 9M34TMQZXGYPLPX39J4Y726Y6 | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 10

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (2 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 09/03/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

DAVID FONT SIMON (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 10/03/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova per unanimitat

Expedient 375/2020. Llicència urbanística d'obres a l'Avgda. Catalunya, 35
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 375/2020, en el qual es sol.licita llicència
per reparar els balcons de l’immoble situat a l’Avgda. Catalunya, 35.
Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:

Lluís Canudas Ramoneda, ha sol·licitat, en data 24 de febrer de 2020, llicència d’obres per
reparar balcons de l’immoble situat a l’Avinguda Catalunya, 35.
Examinada la documentació presentada, S’INFORMA FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.
No obstant, la Corporació amb major criteri decidirà.”
S’ACORDA:
PRIMER. Concedir llicència per reparar els balcons de l’immoble situat a l’Avgda. Catalunya,
35 , expedient número 375/2020.
SEGON. Aprovar:
a) L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......... 45,00 €.
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ............................ 20,00 €.
TOTAL .............................................................................................................. 65,00 €.
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.
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“PROMOTOR: LLUÍS CANUDAS RAMONEDA
EXPEDIENT: 375/2020
SITUACIÓ: AVINGUDA CATALUNYA, 35
PROPIETAT IMMOBLE: LLUÍS CANUDAS RAMONEDA
OBRA: REPARACIÓ BALCONS
CONTRACTISTA: ----------------------PRESSUPOST: 650,00 €

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 361/2020. Llicència urbanística d'obres al carrer Pla de Corbera, 35
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 361/2020, en el qual es sol.licita llicència per
la instal.lació fotovoltaica al carrer Pla de Corbera, 35.
Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:

JOAQUIM PUIG RIERA., ha sol·licitat, en data 20 de febrer de 2020, llicència d’obres per la
instal·lació solar fotovoltaica de 3,90 KWp per autoconsum propi, que s’ubicarà a la teulada
de l’habitatge.
Examinada la documentació presentada (projecte tècnic) i assumeix de direcció d’obra
(enginyer Manel Romero Molina), s’informa FAVORABLEMENT la concessió de la llicència
d’obres.
No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.”
S’ACORDA:
PRIMER. Concedir llicència per la instal.lació fotovoltaica al carrer Pla de Corbera,35 ,
expedient número 361/2020.
SEGON. Aprovar:
a) L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......... 185,07 €.
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ............................ 23,37 €.
TOTAL .............................................................................................................. 208,44 €.
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
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“PROMOTOR: JOAQUIM PUIG RIERA
EXPEDIENT: 361/2020
SITUACIÓ: CARRER PLA CORBERA, 35 (CAL RAMONS)
PROPIETAT IMMOBLE: JOAQUIM PUIG RIERA
OBRA: INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTÀICA DE 3,90 KWp- CONSUM PROPI
ENGINYER: MANEL ROMERO MOLINA
CONTRACTISTA: SUD –ENERGIES RENOVABLES S.L.
PRESSUPOST: 6.316,47 €

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 368/2020. Substitucions dels Vehicles Adscrits a una Llicència d'Auto-taxi.
LLicencia taxi numero 5
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada pel Sr. Lluis Ramon Rodriguez Garcia ,en representació pròpia,
en data 21/02/2020 amb número de registre d’entrada 2020-E-RC-344, en la qual sol·licita
que se li autoritzi el canvi de vehicle per la prestació del servei d’autotaxi.
Atès que el sol·licitant és el titular de la llicència de taxi núm.5 de Gironella
Que el sol·licitant ha presentat la documentació del nou vehicle, marca Toyota, model Proace
de 8 places amb el conductor inclòs, que dóna compliment a les condicions de la llicència de
referència i que ha de substituir el vehicle anteriorment autoritzat per la prestació del servei
amb matrícula 3651DHX.
S’ACORDA
PRIMER.- Autoritzar al Sr. Lluis Ramon Rodriguez Garcia com a titular de la llicència
d’autotaxi núm. 5 de Gironella, el canvi de vehicle per prestar el servei de taxi amb el vehicle
de la marca Toyota, Model Proace, amb matrícula 6020LFP, en substitució del vehicle amb
matrícula 3651DHX
SEGON.-Notificar el present acord a l’interessat

Expedient 367/2020. Modificació de la quota de residus domèstics a Ctra. Bassacs, 9
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Amb data 24 de febrer de 2020, a les 11:15 h. es va presentar sol.licitud de canvi de quota
de la TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS de l’exercici de 2020, de l’habitatge
amb referència cadastral 7733302DG0573S0006UP (Ctra. Bassacs 9, 1r 1a).
Amb data 25 de febrer de 2020, va ser emès informe del Servei Tècnic Municipal,
comunicant
que
l’habitatge
amb
número
de
referència
cadastral
7733302DG0573S0006UP (Ctra. Bassacs 9, 1r 1a), no disposa de comptador d’aigua ni
de comptador d’electricitat, que literalment és com segueix:
“EXP: 367/2020
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
NATURALESA: INSPECCIÓ HABITATGE
SITUACIÓ: CTRA. BASSACS, 9,1-1ª
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Favorable

REFERÈNCIA CADASTRAL: 7733302DG0573S0006UP
AUTOR: JOAN CARLES JABARDO
DATA: 25 DE FEBRER DE 2020
INFORME
En data 25 de febrer de 2020 s’ha inspeccionat l’habitatge situat a Ctra. Bassacs, 9,1.1ª,
amb nº de referència cadastral 7733302DG0573S0006UP i s’ha constatat que no
disposa de comptador d’aigua ni de comptador d’electricitat.
EL SERVEI TÈCNIC MUNICIPAL.”
S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar la liquidació tributària per l’exercici 2020 de la taxa per gestió de residus
domèstics (locals i habitatges buits) del/s immoble/s amb número de referència cadastral
7733302DG0573S0006UP (Ctra. Bassacs 9, 1r 1a) per un import de 56,95 €.
SEGON. Notificar aquesta Resolució a l’interessat, amb indicació
dels recursos que procedeixin.

Expedient 370/2020. Canvi quota de residus domèstics al carrer Font de l'ermita, 2 i
Ctra de Casserres, 56
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Amb data 24 de febrer de 2020, a les 13:15 h. es va presentar sol.licitud de canvi de quota
de la TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS de l’exercici de 2020, dels 6 habitatges
amb referència cadastral 7640701DG0574S (Carrer Font de l’ermita, 2) i l’habitatge amb
referència cadastral 7245109DG0574N0001RF (Ctra de Casserres, 56).
Amb data 26 de febrer de 2020, van ser emesos llurs informes del Servei Tècnic Municipal,
comunicant que els 6 habitatges amb número de referència cadastral 7640701DG0574S
(Carrer font de l’ermita, 2) i l'habitatge amb referència cadastral 7245109DG0574N0001RF
(Ctra de Casserres, 56), no disposen de comptador d’aigua ni de comptador d’electricitat, que
literalment són com segueix:
El primer informe:
“EXPEDIENT: 370/2020
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
NATURALESA: INSPECCIÓ HABITATGES
SITUACIÓ: EDIFICI CAMÍ FONT ERMITA, 2
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Favorable

REFERÈNCIA CADASTRAL: 7640701DG0574S
AUTOR: JOAN CARLES JABARDO
DATA: 25 DE FEBRER DE 2020
En data 25 de febrer de 2020 s’ha inspeccionat els habitatges que es relacionen a
continuació, amb el resultat següent:
EDIFICI CAMÍ FONT ERMITA, 2, (7640701DG0574S):
Habitatge 1-1ª: no disposa de comptador d’aigua ni d’electricitat.
Habitatge 1-2ª: no disposa de comptador d’aigua ni d’electricitat
Habitatge 2-1ª: no disposa de comptador d’aigua ni d’electricitat
Habitatge 2-2ª: no disposa de comptador d’aigua ni d’electricitat
Habitatge 3-1ª: no disposa de comptador d’aigua ni d’electricitat
Habitatge 3-2ª: no disposa de comptador d’aigua ni d’electricitat
EL SERVEI TÈCNIC MUNICIPAL.”
I el segon informe:
“EXPEDIENT: 370/2020
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
NATURALESA: INSPECCIÓ HABITATGES
SITUACIÓ: CTRA CASSERRES, 56
REFERÈNCIA CADASTRAL: 7245109DG0574N0001RF
AUTOR: JOAN CARLES JABARDO
DATA: 25 DE FEBRER DE 2020
En data 25 de febrer de 2020 s’ha inspeccionat els habitatges que es relacionen a
continuació, amb el resultat següent:
CTRA CASSERRES, 56, (7245109DG0574N0001RF):
Habitatge 1-1ª: no disposa de comptador d’aigua ni d’electricitat.
EL SERVEI TÈCNIC MUNICIPAL.”

PRIMER. Aprovar la liquidació tributària per l’exercici 2020 de la taxa per gestió de residus
domèstics (locals i habitatges buits) dels 6 habitatges amb número de referència cadastral
7640701DG0574S (Carrer font de l’ermita, 2) i l’habitatge amb número de referència
cadastral 7245109DG0574N0001RF (Ctra de Casserres, 56), per un import de 56,95 €
cada habitatge. És a dir, un import de 398,65 €
SEGON. Notificar aquesta Resolució a l’interessat, amb indicació
dels recursos que procedeixin.

Expedient 372/2020. Declaració Responsable d'Obertura d'un establiment dedicat a la
venda i reparació de bicicletes a l'Av. Catalunya, 19, baixos
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S’ACORDA:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentimen
t

Vista la sol·licitud presentada per

Interessat
Representant

HIGO OLIVEIRA CARDOSO
___________

Y1241569C
___________

I examinada la documentació que li acompanya en relació amb l'expedient de llicència
d'obertura d'activitat per: MANTENIMENT, REPARACIÓ I VENDA AL DETALL DE
BICICLETES I ACCESSORIS, ubicada a:
Referència Cadastral
Localització

7341211DG0574S0002KM
AV. CATALUNYA, 19, BAIXOS

A la vista dels següents antecedents:
Document
Sol·licitud de l'Interessat
Provisió d’Alcaldia
Informe dels Serveis Tècnics

Data/Núm.
24/02/2020
24/02/2020
26/02/2020

Observacions

Examinada la documentació que l'acompanya, i 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,

PRIMER. Concedir la llicència d'obertura d'activitat innòcua a HIGO OLIVEIRA CARDOSO
per MANTENIMENT, REPARACIÓ I VENDA AL DETALL DE BICICLETES I ACCESSORIS
ubicada a AV. CATALUNYA, 19, BAIXOS de Gironella, ja que l'activitat que es pretén
desenvolupar en el local referenciat no està subjecta a la Normativa continguda en la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats ni en el
Reglament General de Desenvolupament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció
Integral de l'Administració Ambiental i s'Adapten els seus Annexos aprovat per Decret
136/1999, de 18 de maig.
SEGON. Aprovar:
a) La taxa per activitats innòcues: ............................................ 360,50 €
b) Bonificació per obertura d’establiments nous (50%): ............. -180,25 €
TOTAL A INGRESSAR ....................................................................... 180,25 €
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.
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
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S’ACORDA

rebut serà tramitat per via executiva.
QUART. Notificar la present resolució a l'interessat amb els corresponents recursos.

Expedient 345/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud de material per realitzar
una activitat privada. Mª Àngels Sallés Perarnau.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per Mª Àngels Sallés Perarnau en data 19 de febrer de 2020,
registre d’entrades nº 2020-E-RC-325, expedient número 345/2020, sol.licitant:
Material: 40 cadires i 5 taules.
Dia: 20 de març de 2020.
Activitat: Activitat privada.

S’ACORDA:
PRIMER.- Concedir l’ús del material següent:
-

40 cadires i 5 taules.

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

Expedient 394/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del casal de la gent gran
"La Llar" per realitzar una formació. Consell Comarcal del Berguedà.
Favorable

Tipus de votació:
Ajuntament de Gironella
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SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat previ pagament de la taxa de 30€ al sol.licitant per a la
realització de l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat anterior.

Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada pel Consell Comarcal del Berguedà en data 28 de febrer de
2020, registre d’entrades nº 2020-E-RC-389, expedient número 394/2020, sol.licitant:
Casal de la gent gran “La Llar”.
Dies: 6,13 i 27 de març i 3 d’abril de 2020.
Horari: De les 09:00h a les 13:00h.
Activitat: Formació.
S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar l’ús del casal de la gent gran “La Llar”, sense supervisió municipal
directa, els dies 6,13 i 27 de març i 3 d’abril de 2020, per a la realització de l’activitat de la
formació.
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 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.

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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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.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes
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