Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/24

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

16 / de juny / 2020

Durada

Des de les 19:30 fins a les 20:00 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 Gonzalez

NO

77732419D

JOSEP CAMPS CALVERAS

SÍ

39381475R

LLUÍS VALL CARRILLO

SÍ

39356952L

LOURDES ROSET GAMISANS

SÍ

39378755H

MIQUEL SERRA PEÑA

SÍ

40990957N

SANTI FELIUS MUÑOZ

SÍ

39343075B

TERESA TERRICABRES POUS

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. David Saborido Gonzalez:
«MOTIUS PROFESSIONALS»

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: 2020-0031 Data: 29/06/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 30/06/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 29/06/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 694/2020, en el qual es sol.licita llicència
per repàs de teulada sense afectació estructural a la pl de l’església s/n de Viladomiu Vell de
Gironella.

Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:

“PROMOTOR: Mª CARME PEÑA SERRALVO

Número: 2020-0031 Data: 29/06/2020

Expedient 694/2020. Llicència d'obres. Repassar teulada sense afectació estructural a
pl de l'església s/n Viladomiu Vell

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S'aprova per unanimitat

EXPEDIENT: 694/2020

PROPIETAT IMMOBLE: COMUNITAT DE VEINS
OBRA: REPÀS COBERTA I CANVI TEULES MALMESES
CONTRACTISTA: CONSTRUCCIONS GERMANS CLOTET SCP
PRESSUPOST: 2.100,00 €

Mª Carme Peña Serralvo, ha sol·licitat, en data 10 de juny de 2020, llicència d’obres per
repassar la coberta i canviar les teules malmeses de l’edifici situat a la Plaça de l’Església s/n
de Viladomiu Vell.
Examinada la documentació presentada, S’INFORMA FAVORABLEMENT la concessió de la
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SITUACIÓ: PLAÇA ESGLÉSIA S/N-VILADOMIU VELL

llicència d’obres.
No obstant, la Corporació amb major criteri decidirà.”

S’ACORDA:

L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......... 61,53 €.

b)

La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ........................... 20,00 €.

TOTAL

.............................................................................................................. 81,53 €.

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 1651/2019. Sol.licitud de placa de gual permanent al carrer del Riu, 2 de
Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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SEGON. Aprovar:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Concedir llicència per repàs de teulada sense afectació estructural a la pl de
l’església s/n de Viladomiu Vell, expedient número 694/2020.

Vista la instància presentada el dia 24 d’octubre de 2019 per ANNA BARAT ARMENGOL,
número de registre d’entrades 2019 E- RC- 1987, amb número d’expedient 1651/2019, en la
qual es sol·licita una placa de gual permanent per l’entrada de vehicles per un garatge al
carrer del Riu, 2 de Gironella.

Un cop efectuat l’ingrés s’haurà de passar per les dependències municipals a recollir la placa
de gual permanent 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 707/2020. Sol.licitud de placa de gual permanent al c. Girona, 20 de Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada el dia 15 de juny de 2020 per JOSEP CAMPS SAEZ, número
de registre d’entrades 2020 E- RC- 966, amb número d’expedient 707/2020, en la qual es
sol·licita una placa de gual permanent per l’entrada de vehicles per un garatge al carrer de
Girona, 20 de Gironella.

S’ACORDA:
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SEGON. 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.
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PRIMER. Concedir el lliurament de la placa de gual permanent per l’entrada de vehicles, amb
número d’expedient 1651/2019, previ pagament de l’import de 7,20 € per la placa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir el lliurament de la placa de gual permanent per l’entrada de vehicles, amb
número d’expedient 707/2020, previ pagament de l’import de 7,20 € per la placa.

Expedient 1805/2019. Rectificació de la bonificació d'un rebut d'escombriaires en el
marc de les subvencions per a la utilització de la deixalleria.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que, amb data 12 desembre de 2019, l'Ajuntament, amb el propòsit de bonificar els
usuaris de la deixalleria mòbil, va iniciar el procediment per a la concessió de la subvenció en
la taxa d’escombraries per l’ús de la deixalleria mòbil.
Atès que l’Ordenança fiscal número 29, de la Taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans, en el seu article 5.5 diu literalment:
“Gaudiran d’una bonificació, segons l’escalat que es detalla, aquells subjectes passius que
facin ús de la deixalleria mòbil (mensual):
5% per un ús de 1 a 2 cops
8% per un ús de 3 a 4 cops
10% per un ús de 5 a 6 cops
12% per un ús de 7 a 8 cops
15% per un ús de 9 a 10 cops
18% per un ús d’11 a 12 cops
Atès que amb data 11 de febrer de 2020 es va aprovar, per Acord de Junta de Govern Local,
concedir les bonificacions als contribuents que van presentar la documentació requerida.
Atès que amb data 8 de juny de 2020 i registre d’entrada 2020-E-RC-908 es va presentar per
CECILIA SAFONT COSTA amb DNI: 77069208A sol·licitud per iniciar reclamació respecte la
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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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Un cop efectuat l’ingrés s’haurà de passar per les dependències municipals a recollir la placa
de gual permanent juntament amb el resguard de l’ingrés.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. 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.

taxa d’escombraries de l’immoble referència cadastral 7647127DG0574N0001ZF.
Atès que es va detectar un error en l’Acord de la Junta de Govern Local celebrada el dia 11
de febrer de 2020.
Examinada la documentació que l’acompanya,
S’ACORDA

TERCER. Comunicar el present acord a l’ORGT pels seus coneixements i efectes oportuns.
QUART. Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes.

Expedient 711/2020. Aprovació de factures relació nº 8
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la relació de factures, amb número de document i data que tot seguit es detalla:
De la número 951 de data 15 de maig de 2020 a la factura número 1145 de data 5 de març
de 2020, per un import de 64.972,35€
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 64.972,35€
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 1689/2019. Acceptació de la subvenció de l'ACA per a la Millora de les
Mesures de Seguretat i Accessibilitat a la Presa de Fuïves.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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SEGON. Concedir una bonificació del 18% de la taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans de 2020, als contribuents amb la següent
referència cadastral:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Aprovar la rectificació de la bonificació al contribuent titular de l’immoble referència
cadastral 7647127DG0574N-0001/ZF.

Atès que en el punt 4 de la Proposta de resolució provisional d’atorgament de les
subvencions de la de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a
l’execució d’actuacions d’abastament en alta s’atorga un termini màxim de deu dies hàbils, a
comptar de l’endemà de la publicació de la proposta al tauler electrònic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, per notificar l’acceptació de l’ajut de forma telemàtica.
S’ACORDA
PRIMER. Acceptar expressament l’ajut de l’Agència Catalana de l’Aigua per import total de
25.431,64€, corresponent al 60% de l’import elegible.

Número: 2020-0031 Data: 29/06/2020

Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua ha publicat al tauler d’anuncis de la Generalitat de
Catalunya la Proposta de resolució provisional d’atorgament de les subvencions de la
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva,
adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions
d’abastament en alta, feta pública per RESOLUCIÓ TES/2455/2019, de 19 de setembre (ref.
BDNS 474124) (DOGC núm. 7970 de 30 de setembre de 2019) per la qual es concedeix
provisionalment una ajuda a l’Ajuntament de Gironella per import total de 25.431,64€,
corresponent al 60% de l’import elegible.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que amb data 12 de desembre de 2019 es va sol·licitar subvenció a l’Agència Catalana
de l’Aigua per a l'execució d'obres d’abastament en alta per a la MILLORA DE LES
MESURES DE SEGURETAT I ACCESSIBILITAT A LA PRESA DE FUÏVES, l’import del qual
ascendeix a la quantitat de 39.986,86€ més l’import de 8.397,24€ corresponent a l’IVA essent
el total de 48.384,10€.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes
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SEGON. Facultar a l’Alcalde perquè presenti la corresponent documentació d’acceptació de
l’esmentat ajut en els termes i amb les condicions establertes a la Proposta de resolució
provisional d’atorgament de les subvencions.
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