Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/19

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

12 / de maig / 2020

Durada

Des de les 19:00 fins a les 19:30 hores

Lloc

Sala de reunions virtual

Presidida per

DAVID FONT SIMON

Secretari

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77746641V

ANNA FERRER COMA

SÍ

39362101Q

DAVID FONT SIMON

SÍ

39388643Q

David Saborido Gonzalez

SÍ

77732419D

JOSEP CAMPS CALVERAS

SÍ

39381475R

LLUÍS VALL CARRILLO

SÍ

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

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

Codi Validació: 63YWR5T2AM7LZS3W2DY36Z74P | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 12

Tipus de convocatòria

Número: 2020-0026 Data: 19/05/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 19/05/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 19/05/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova per unanimitat

Expedient 575/2020. Llicència urbanística de segregació de finca registral única a la
ctra. de Vic, 30

Referència Cadastral nº: 7747204DG0574N0001WF
Referència Cadastral nº: 7747115DG0574N0001QF

Vist que, en compliment del que es disposa en la Provisió i en l'article 188.3 del Text Refós de
la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, es va emetre informe
dels Serveis Tècnics en sentit favorable a la concessió de la Llicència de Parcel·lació
Urbanística a dalt referenciada, i que literalment és com segueix:

“Expedient núm.: 575/2020
Informe dels Serveis Tècnics Municipals
Procediment: Llicències Urbanístiques segregació de finca
Tipus d'Informe: Definitiu

INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
En compliment del que es disposa en l'article 188.3 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, en relació amb l'expedient incoat a
sol·licitud de JACINTO GUITART SEUBA, núm. de registre d'entrada 2020-E-RC-647, núm.
d'expedient 575/2020, referent a la concessió de Llicència de segregació de finca, en FINCA
URBANA DE CARRETERA DE VIC ,30, el Tècnic Municipal que subscriu ha visitat la finca
objecte de la llicència i, conforme a la documentació presentada, emet el següent
INFORME
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Vist que amb data 04/05/2020, va ser presentada per JACINTO GUITART SEUBA, sol·licitud
de Llicència de Segregació Urbanística de la finca registral única amb dues referències
cadastrals situades a la ctra. de Vic, 30.

Número: 2020-0026 Data: 19/05/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

PRIMER. Que la documentació tècnica presentada fa referencia a la segregació de la finca
situada en sòl urbà classificat com ZONA EIXAMPLE SUBURBÀ CLAU 2C-ESTUDI DE
DETALL ED1-CTRA DE VIC I C/SOL, article 96(ESTUDIS DE DETALL) de la Normativa del
Pla General vigent.

SEGON. Finca. URBANA.- El propietari de la finca és: Jacinto Guitart Seuba, té una
superfície segons amidament realitzat de 153,- m 2 (coincideix la superfície real amb la del

7747204DG0574N0001WF

Superfície cadastre (m2)
107,-

7747115DG0574N0001QF
TOTAL

46,153,-

La finca està inscrita al tom 766, llibre 47 de Gironella, finca núm. 2945
Amb la descripció següent segons registre: Una porció de terreny edificable en una petita
part, situat a Gironella, amb front al C/ del Sol, de superfície CENT TRENTA-UN METRES
QUADRATS I VINT DECÍMETRES QUADRATS. Està travessada per un camí. Llinda: front,

Número: 2020-0026 Data: 19/05/2020

Ref. Cadastral

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

cadastre) i té les següents referències cadastrals:

sud, amb el C/ del Sol, dreta entrant, est, mitjançant un mur, propi de la finca que es descriu,
part amb resta de la finca matriu, de Juan Ballús Horta i part amb la finca de Herminia Pujol
part amb la finca de Jacinto Guitart Seuba
DADES DE REGISTRE: Inscrita al Registre de la Propietat de Berga al tom 766, llibre 47,
finca registral 2.945.
TERCER. SEGREGACIÓ FINQUES:
Finques resultants
Un cop segregada la finca matriu les dues finques resultants tenen la següent superfície:
Finca A. Sup.: 109,81 m2
Finca B. Sup.: 43,19 m2
Ajuntament de Gironella
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Clotet, esquerre, oest, amb finca de Jacinto Guitart Seuba i espatlla ,nord, part amb un camí i

La finca A llinda: front, sud, amb el C/ del Sol, dreta entrant, est, amb camí, esquerre, oest,
amb la Ctra. de Vic i esquena, nord, amb l’immoble de la Ctra. de Vic 32.
La finca B llinda: front, sud, amb el C/ del Sol, dreta entrant, est, amb Joan Ballús Horta o
hereters, esquerre, oest, amb camí i esquena, nord, amb Jacint Guitart Seuba.
Les finques resultants urbanísticament es troben situades a l’estudi de detall ED1 del POUM

EL SERVEI TÈCNIC MUNICIPAL “

Examinada la documentació que l'acompanya,

S’ACORDA:

PRIMER. Atorgar la Llicència de Segregació Urbanística, sobre la finca referenciada, la qual
té les següents característiques:

Número: 2020-0026 Data: 19/05/2020

Per concloure, informo que la segregació de finca objecte de l'expedient sí és conforme a la
Llei i al planejament urbanístic prèviament existent i, per tant, informo favorablement
respecte de la concessió de la llicència urbanística per a la segregació de la finca
mencionada i per a la formalització d'altres operacions per constituir finques independents.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

de Gironella.

Propietari: JACINTO GUITART SEUBA
Superfície: 153,00 m2
Referències Cadastrals:

Referència Cadastral nº: 7747204DG0574N0001WF
Referència Cadastral nº: 7747115DG0574N0001QF

La finca està inscrita al tom 766, llibre 47 de Gironella, finca núm. 2945.
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Adreça: Ctra. De Vic, 30

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

Un cop segregada la finca matriu les dues finques resultants tenen la següent superfície:
Finca A. Sup.: 109,81 m2

amb la Ctra. de Vic i esquena, nord, amb l’immoble de la Ctra. de Vic 32.
La finca B llinda: front, sud, amb el C/ del Sol, dreta entrant, est, amb Joan Ballús Horta o
hereters, esquerre, oest, amb camí i esquena, nord, amb Jacint Guitart Seuba.
Les finques resultants urbanísticament es troben situades a l’estudi de detall ED1 del POUM
de Gironella.

TERCER. Notificar als interessats juntament amb la comunicació dels recursos.

Número: 2020-0026 Data: 19/05/2020

La finca A llinda: front, sud, amb el C/ del Sol, dreta entrant, est, amb camí, esquerre, oest,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Finca B. Sup.: 43,19 m2

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 585/2020, en el qual es sol.licita llicència
per la reforma de cuina i lavabo, al carrer Pont de les Eres, 13 2on 2a.
Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:
“PROMOTOR: LLUÍS TEIXIDOR VILA
Nº EXPEDIENT: 585/2020
SITUACIÓ: CARRER PONT DE LES ERES, 13, 2-2ª
PROPIETAT IMMOBLE: LLUÍS TEIXIDOR VILA
OBRA: REFORMA CUINA I LAVABO
CONTRACTISTA: CONSTRUCCIONS DANIEL CASTELLÀ
PRESSUPOST: 4.784,67 €
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Expedient 585/2020. Llicència d'obres al carrer Pont de les Eres, 13 2on 2a.

El Sr. Lluís Teixidor Vila, ha sol·licitat, en data 6 de maig de 2020, llicència d’obres per
reformar la cuina i el lavabo, sense afectar elements estructurals, de l’habitatge situat a l C/
Pont de Les Eres, 13, 2-2ª.
Examinada la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.
No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.”
S’ACORDA:

a) L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......... 140,19 €.
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ............................ 20,00 €.
TOTAL .............................................................................................................. 160,19 €.
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 583/2020. Ocupació amb contenidor al carrer de Pompeu Fabra, 9
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que en data 04 de maig de 2020, registre d’entrades 2020-E-RC-648 es va sol·licitar
l'ocupació del sòl, volada i subsòl de la via pública, expedient número 583/2020.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals van emetre informe en què es comprovava el cost
real i efectiu de la taxa corresponent que ha de fer efectiva el subjecte passiu, que literalment
és com segueix:
“Títol: Informe sobre Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i Subsòl
de la Via Pública
Naturalesa de l'Informe: Definitiu
Autor: LLUÍS MAS PAGEROLS
Presentada l'Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i Subsòl de la
Via Pública, per MERCÈ TUBAU CASTAÑÉ en data 04/05/2020, s'ha de realitzar, una
comprovació administrativa de conformitat amb els criteris que estableix l'article 57 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, per determinar el cost real i efectiu per
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Favorable

Número: 2020-0026 Data: 19/05/2020

SEGON. Aprovar:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Concedir llicència per la reforma de cuina i lavabo al carrer Pont de les Eres, 13
2on 2a , expedient número 585/2020.

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.

Expedient 397/2020. Llicència d'ocupació de la via pública per a la instal·lació d'un punt
de venda de petards a la Pl. Estació.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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DADES DEL SUBJECTE PASSIU: MERCÈ TUBAU CASTAÑÉ
CIF:77.728.320-G
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA
A) Base Imposable (durada de l’aprofitament)
5 dies
B) Tarifa
3 €/dia o bé mínims (15€)
IMPORT DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA (AxB)
15,00 €
IMPORT TOTAL DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
15,00 €
IMPORT TOTAL DE L'AUTOLIQUIDACIÓ
15,00 €
INGRÉS
15,00 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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)
5 DIES
B) Tarifa segona (materials de construcció, contenidors)
3 €/DIA (mínim 15 €)
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, MERCÈ TUBAU CASTAÑÉ ha d'ingressar
la quantitat de 15,00 €.
IMPORT AUTOLIQUIDACIÓ
15,00 €
IMPORT LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
15,00 €
INGRÉS
15,00 €
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE”
S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar la liquidació definitiva de la taxa per llicència d'ocupació del sòl, volada i
subsòl de la via pública amb el detall següent:

Vist que, amb data 30/01/2020, va tenir entrada en aquest Ajuntament la sol·licitud de
TERESA BACARDIT ORRIT, per LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ PER A INSTAL·LACIÓ DE
VENDA DE PETARDS - PLAÇA DE L'ESTACIÓ.

INFORME

FETS
En data 30 de gener de 2020 i registre d’entrada 2020-E-RC-180, la interessada aporta junt
amb el document d’instància genèrica:
 Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.
 Declaració Responsable de no modificacions segons Projecte (ITC N.17 / apart. 10
2.2), signada amb data 22 de gener de 2020.

Número: 2020-0026 Data: 19/05/2020

Vista la iniciativa presentada per la interessada i analitzada la documentació que
l’acompanya, s’emet el següent,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist que es va emetre informe pels Serveis Tècnics Municipals que literalment és com
segueix:
«Expedient núm.: 397/2020
Informe tècnic
Procediment: Llicències d'Ocupació
Interessat: TERESA BACARDIT ORRIT
Data d'iniciació: 28/02/2020

 Projecte – Memòria d’un quiosc Tipus M per a la venda d’articles de pirotècnia,
redactat per l’Enginyera Tècnica de Mines Meritxell Sanz Correro, signat amb data 22
de novembre de 2019.
La sol·licitud indica la ubicació d’una caseta de tipus M a la Plaça de l’Estació, s/n.
En data 2 de març de 2020 i registre d’entrada 2020-E-RC-403, es rep per part de la
Subdelegació del Govern comunicació de presentació d’una sol·licitud de venda de productes
pirotècnics en un establiment temporal.
En data 9 de maig de 2020 i registre d’entrada 2020-E-RC-693, la interessada aporta junt
amb el document d’instància genèrica:
 Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.
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 Autorització de dipòsit (ITC 17/3 Magatzematge), signada amb data 22 de gener de
2020.

 Declaració Responsable de no modificacions segons Projecte (ITC N.17 / apart. 10
2.2), signada per la interessada amb data 22 de gener de 2020.
 Autorització de dipòsit (ITC 17/3 Magatzematge), signada per la interessada amb
data 22 de gener de 2020.
 Projecte – Memòria d’un quiosc Tipus M per a la venda d’articles de pirotècnia,
redactat per l’Enginyera Tècnica de Mines Meritxell Sanz Correro, signat amb data 22
de novembre de 2019.

 Certificat de Manteniment en compliment RIPCI (RD513/2017) emès per l’empresa
Aqualata Extinció.
 Certificat de Pòlissa d’Assegurança subscrita per l’empresa Salvador Tarazona
Correduría de Seguros, S.L. en representació de la companyia d’assegurances
Mapfre Seguros, signat amb data 22 de gener de 2020.
 Pla de Xoc del Sector de comerç Pirotècnic Sant Joan 2020.
 Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas
restricciones sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad
de comercio minorista y de prestación de servicios, así como de las actividades de
hostelería y restauración en los territorios menos afectados por la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

Número: 2020-0026 Data: 19/05/2020

 Model 037 de Declaració Censal Simplificada signada per la interessada amb data 11
de maig de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

 Plànols de situació i del Quiosc Tipus M.

FONAMENTS DE DRET
·
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats (LPCAA).

·

LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de
l'activitat econòmica.

·

LLEI 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives.

·

Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.

·

Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el
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 Resolució de la Subdelegació del Govern a Barcelona, firmada pel Subdelegat del
Govern a Barcelona, amb data 8 d’abril de 2020.

Reglamento de Explosivos.

Resta establir la quantia econòmica per a l’ocupació pública de l’activitat.
S’informa favorablement la instal·lació d’una caseta de tipus M a la Plaça de l’Estació, s/n.
Nogensmenys davant la crisi ocasionada per la Covid-19 i les possibles conseqüències de
l’Estat d’Alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i les seves pròrrogues,
les consideracions dutes a terme anteriorment no representen un element valoratiu de la
previsibilitat d’un escenari favorable futur per a la realització de l’activitat en les dates objecte
de l’autorització restant supeditada al compliment de les mesures adoptades per les diferents
autoritats competents per fer front a la crisis sanitària que poden afectar al normal
desenvolupament de l’activitat objecte de l’autorització.»
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l'establert en l'article
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local,
S’ACORDA
PRIMER. Concedir a TERESA BACARDIT ORRIT LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ PER A
INSTAL·LACIÓ DE VENDA DE PETARDS - PLAÇA DE L'ESTACIÓ, conforme a les
característiques que obren en la documentació presentada.
SEGON. Per a això, és necessari ocupar el terreny de domini públic i instal·lar sobre la via
pública els següents elements:
Caseta, tipus M.
TERCER. La superfície de terreny de domini públic que és necessari procedir a ocupar és de
2,64m (frontal) X 1,88m (fondària).
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EN CONCLUSIÓ
La documentació aportada es considera suficient i correcta i s’ha comprovat que la
interessada disposa de la corresponent autorització emesa amb data 8 d’abril de 2020 per la
Subdelegació del Govern pel període del 9 al 15 de maig de 2020 per a la instal·lació d’una
caseta Tipus M a la Plaça de l’Estació, s/n.

Codi Validació: 63YWR5T2AM7LZS3W2DY36Z74P | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 12

«Establecimientos tipo M: Casetas sin almacén: se trata de establecimientos portátiles sin
almacén, y que mantienen una distancia mínima de 20 metros respecto a los edificios
colindantes y otros lugares que puedan representar especial peligrosidad, tales como
gasolineras o almacenes de productos peligrosos.»

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

EXAMINADA LA DOCUMENTACIÓ APORTADA ES FA CONSTAR
L’òrgan competent per a l’autorització de venda de productes pirotècnics és la Subdelegació
del Govern.
D’acord amb la Instrucció Tècnica Complementària número 17, (apartat 2.3.d.a) del
Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria aprovat pel Reial decret 989/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria les casetes de
venda han de complir, entre altres, amb el següent requeriment:

QUART. Aprovar la liquidació definitiva de la Taxa d’Ocupació de la via pública amb el detall
següent:

CINQUÈ. Notificar a l'interessat de la concessió de la LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ PER A
INSTAL·LACIÓ DE VENDA DE PETARDS - PLAÇA DE L'ESTACIÓ.

Expedient 596/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva. Subvencions pel Pla
de reactivació municipal de Gironella 2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt

A la vista dels següents antecedents:
Document
Data/Núm.
Observacions
Proposta del Servei
07/04/2020 ACORD DE PLE
Recepció del text de la Convocatòria i 12/05/2020
restant documentació
Examinada la documentació que l'acompanya, , i de conformitat amb allò que s'ha fixat en
l'article 21.1.f) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
S’ACORDA
PRIMER. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per procediment de
concurrència competitiva en matèria de:
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DEL PLA DE
REACTIVACIÓ MUNICIPAL DE GIRONELLA 2020, amb el text que figura en l’expedient
SEGON. Aprovar la despesa de 100.000,00 a la qual ascendeix l'import de la subvenció,
iniciant expedient de modificació de cretid per habilitar la partida corresponent al pressupost
municipal de l’any 2020

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

Número: 2020-0026 Data: 19/05/2020

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.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DADES DEL SUBJECTE PASSIU
Cognoms i Nom: TERESA BACARDIT ORRIT
NIF: 39311954D
Domicili: PLAÇA DE LA PAU,7 08650 SALLENT
LIQUIDACIÓ
A) Quota 4,76 m2 x 18,50€ mes:30 dies= 2,94€ dia x 4
11,76€
dies
B) Bonificacions
____________€
C) Exempcions
____________€
QUOTA A INGRESSAR
11,76€

Exercici
2020

Aplicació
pressupostària
CAPITOL 4

Import

IVA/IGIC

100.000 € 0%

Total

RC

100.000 € 100000

TERCER. Publicar la convocatòria i les bases especifiques al Butlletí Oficial de la província i
en el tauler electrònic de l’Ajuntament de Gironella

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

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

Número: 2020-0026 Data: 19/05/2020

C) PRECS I PREGUNTES
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No hi ha assumptes

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

B) ACTIVITAT DE CONTROL

