Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/31

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

1 / de setembre / 2020

Durada

Des de les 20:00 fins a les 20:15 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

SÍ

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

NO

Excuses d'assistència presentades:
1. TERESA TERRICABRES POUS:
«Vacances»

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: 2020-0038 Data: 09/09/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 09/09/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 09/09/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist que, amb data 28 / de febrer / 2020, es va incoar procediment per a la concertació d'una
operació de crèdit a curt termini, per import de 100.000 €, en vista de les tensions de liquiditat
existents i reflectides en el Pla de tresoreria.

Considerant que el Consell de Presidència del Consell Comarcal del Berguedà va aprovar en
sessió de data 15/07/2020 un ajut de Caixa per un import de 100.000€

S’ACORDA

PRIMER. Acceptar el crèdit següent, concedit pel Consell Comarcal del Berguedà, en el marc
del “Pla d’Operacions de Tresoreria destinada als municipis del Berguedà”, en data 28 de
febrer de 2020:

IMPORT CONCEDIT

100.000,00 Euros
12 mesos (des del dia que es formalitzi
TERMINI DE L'OPERACIÓ [mesos/anual]
l’ingrés en el compte de l’Ajuntament)
El sistema d’amortització será únic, per
Període de liquidació d'interessos i amortització mitjà d’una liquidació final abans del dia de
[mensual/trimestral/semestral/anual]
venciment, sense possibililitat per tant que
hi hagi pròrroga
Tipus d'Interès = 0%

SEGON. Donar conformitat a les condicions per al préstec, fixades pel Consell Comarcal del
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Expedient 392/2020. Operacions de Crèdit., Operació de tresoreria amb el Consell
Comarcal del Berguedà

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S¡aprova per unanimitat

Berguedà, a l’empara de les bases aprovades en data 29/01/2020, i de la convocatoria
aprovada en data 01/07/2020.

TERCER. Aprovar el text del conveni a subscriure amb el Consell Comarcal del Berguedà.

Expedient 966/2020. Llicència d'obres a la ctra de Casserres, 26 de Gironella

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 966/2020, en el qual es sol.licita llicència
per construcció de rampa d’accés als baixos situats a la ctra de Casserres, 26 de Gironella.

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

“INTERESSAT: DANIEL CARTAÑÀ FRÍAS
EXPEDIENT: 966/2020
SITUACIÓ: CTRA DE CASSERRES, 26 BAIXOS

Número: 2020-0038 Data: 09/09/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

OBRA: FER RAMPA D’ACCÉS ALS BAIXOS
CONTRACTISTA: CONSTRUCCIONS ISIDRE. CASSERRES
PRESSUPOST: 1.200 €

DANIEL CARTAÑÀ FRÍAS ha sol.licitat, en data 27 d’agost de 2020, llicència d’obres per les
obres de construcció de rampa d’accés sense afectació estructural dels baixos situats a la
ctra de Casserres, 26 de Gironella.
Examinada la documentació presentada es constata que és correcte. Per això, s’informa
FAVORABLEMENT la concessió de la llicència d’obres.
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PROPIETARI/A:

Abans de començar les obres s’haurà de presentar, si s’escau, a l’ajuntament la corresponent
sol.licitud d’ocupació de la via pública indicant els dies i tipus d’ocupació i el núm.
d’expedient.
No obstant, la Corporació amb major criteri resoldrà.”

a)

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

b)

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

TOTAL

45,00 €.

.............................................................................................................. 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.

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 952/2020. Llicència d'obres al carrer Llarg 56 de Viladomiu Nou
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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PRIMER. Concedir llicència per construcció de rampa d’accés als baixos de la ctra de
Casserres, 26. Expedient número 966/2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA:

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 952/2020, en el qual es sol.licita llicència
per nova distribució interior sense afectació estructural de l’habitatge situat al Carrer Llarg,
núm. 56 de Viladomiu Nou.

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

PROPIETARI/A:
OBRA: NOVA DISTRIBUCIÓ INTERIOR SENSE AFECTACIÓ ESTRUCTURAL
CONTRACTISTA: CONSTRUCCIONS FONT
PRESSUPOST: 3.000 €

ANTONI BALLONGA LLIMÓS ha sol.licitat, en data 23 d’agost de 2020, llicència d’obres per
les obres de distribució interior sense afectació estructural de l’habitatge del carrer Llarg de
Viladomiu Nou núm. 56
Examinada la documentació presentada es constata que és correcte. Per això, s’informa
FAVORABLEMENT la concessió de la llicència d’obres.
Abans de començar les obres s’haurà de presentar a l’ajuntament la corresponent sol.licitud
d’ocupació de la via pública indicant els dies i tipus d’ocupació i el núm. d’expedient.
No obstant, la Corporació amb major criteri resoldrà.”

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per nova distribució interior sense afectació estructural de
l’habitatge situat al Carrer Llarg, núm. 56 de Viladomiu Nou. Expedient número 652/2020.
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EXPEDIENT: 952/2020

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“INTERESSAT: ANTONI BALLONGA LLIMÓS

SEGON. Aprovar:

a)

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

b)

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

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.

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 871/2020.Llicència d'obres a la ctra de Vic, 32 de Gironella
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 871/2020, en el qual es sol.licita llicència
per substitució de paret de càrrega per viga metàl.lica de l’habitatge situat a la Ctra. de Vic,
32 de Gironella.

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

“PROMOTOR: ONA RÀFOLS PERRAMON
EXPEDIENT: 871/2020

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

Codi Validació: A2DDEDW3W3N5D2642XZNLR5DC | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 26

Favorable

Número: 2020-0038 Data: 09/09/2020

.............................................................................................................. 107,90 €.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TOTAL

87,90 €.

SITUACIÓ: CARRETERA VIC, 32, BAIXOS
PROPIETAT IMMOBLE: ONA RÀFOLS PERRAMON
OBRA: SUBSTITUCIÓ PARET CÀRREGA PER BIGA METÀLꞏLICA
ARQUITECTE TÈCNIC: ORIOL DALMAU ROSET

Ona Ràfols Perramon, ha solꞏlicitat, en data 22 de juliol de 2020, llicència d’obres per la
substitució d’una paret de càrrega per biga metàlꞏlica, a la Ctra de Vic, 32, baixos.

Examinada la documentació presentada (projecte tècnic visat), s’informa FAVORABLEMENT
la concessió de la llicència d’obres.

No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.”

Número: 2020-0038 Data: 09/09/2020

PRESSUPOST: 1.560,59 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CONTRACTISTA: CONSTRUCCIONS DANIEL CASTELLÀ

PRIMER. Concedir llicència per substitució de paret de càrrega per viga metàl.lica de
l’habitatge situat a la Ctra de Vic, 32. Expedient número 871/2020.

SEGON. Aprovar:

a)

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

b)

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

TOTAL

45,72 €.

.............................................................................................................. 65,72 €.
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S’ACORDA:

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.

Expedient 889/2020. Llicència d'obres al carrer Pla de Corbera, 67 de Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 889/2020, en el qual es sol.licita llicència
per construcció d’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Pla de Corbera, 67 de Gironella.

Número: 2020-0038 Data: 09/09/2020

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

“PROMOTOR: CARLES DOMENECH MESTRES
NÚRIA ZAPATER RODRIGUEZ
EXPEDIENT: 889/2020
SITUACIÓ: CARRER PLA DE CORBERA, 67
PROPIETAT IMMOBLE: CARLES DOMENCH MESTRES
NÚRIA ZAPATER RODRIGUEZ
OBRA: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
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Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:

ARQUITECTE: MERITXELL VIOLA GONZÁLEZ
LOURDES GARRETA BAHIMA
ARQUITECTE TÈCNIC: MARIA MOLINS SALA
CONTRACTISTA: --------------------

28 de juliol de 2020, llicència d’obres per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al C/
Pla de Corbera, 67 a la urbanització de cal Ramons.
L’habitatge està situat en sòl urbà, clau 5C zona unifamiliar aïllada. Urbanització de cal
Ramons.
Examinada la documentació presentada (projecte bàsic tècnic), S’INFORMA
FAVORABLEMENT la concessió de la llicència d’obres. Caldrà aportar projecte executiu
abans de l’inici de les obres.
No obstant, la Corporació amb major criteri decidirà.”

Número: 2020-0038 Data: 09/09/2020

CARLES DOMENECH MESTRES I NÚRIA ZAPATER RODRIGUEZ, han solꞏlicitat, en data

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRESSUPOST: 223.500,00 €

PRIMER. Concedir llicència per construcció d’habitatge unifamiliar aïllat situat al Pla de
Corbera, 67. Expedient número 889/2020.

SEGON. Aprovar:

a)

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

b)

La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): .......................... 826,95 €.

TOTAL

6.548,55 €.

.............................................................................................................. 7.375,50 €.
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S’ACORDA:

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.

Expedient 940/2020. Llicència d'obres al pol. industrial Camp dels Pals, sn de Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 940/2020, en el qual es sol.licita llicència
per reforma i condicionament de nau sense afectació estructural al Pol. Industrial Camps dels
Pals, sn de Gironella.

Número: 2020-0038 Data: 09/09/2020

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

“PROMOTOR:PADEL INDOOR S.L.
Nº EXPEDIENT: 940/2020
SITUACIÓ: P.I. CAMP DELS PALS- S/N- PQ 66
PROPIETAT IMMOBLE: PADEL INDOOR S.L.
OBRA: CONDICIONAMENT NAU PER ACTIVITAT ESPORTIVA
CONTRACTISTA: PADELGEST SCCL
PRESSUPOST: 11.338,00 €
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Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:

Padel Indoor S.L., ha sol·licitat, en data 13 d’agost de 2020, llicència d’obres per
condicionament de nau per activitat esportiva de pàdel, al P.I. Camp dels Pals, S/N, PQ 66.

PRIMER. Concedir llicència per reforma i condicionament de nau sense afectació estructural
al pol Camp dels Pals, expedient número 940/2020.

SEGON. Aprovar:

a)

L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......... 332,20 €.

b)

La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ........................... 41,95 €.

TOTAL

.............................................................................................................. 374,15 €.

Número: 2020-0038 Data: 09/09/2020

S’ACORDA:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Examinada la documentació presentada, i projecte redactat per l’enginyer sr. Josep vargas
Oliva s’informa FAVORABLEMENT la concessió de la llicència d’obres.”

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 969/2020. Llicència d'obres menors a Viladomiu Nou, 8
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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.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 969/2020, en el qual es sol.licita llicència
per reforma de bany i cuina al carrer llarg, 8 de Viladomiu Nou.

EXPEDIENT: 969/2020
SITUACIÓ: VILADOMIU NOU, 8
PROPIETARI/A:
OBRA: REFORMA DE BANY I CUINA
CONTRACTISTA: JORDI TARRÉS
PRESSUPOST: 7.325,00 €

Número: 2020-0038 Data: 09/09/2020

“INTERESSAT: SERGI TARRÉS PUERTAS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Examinada la documentació presentada es constata que és correcte. Per això, s’informa
FAVORABLEMENT la concessió de la llicència d’obres.
Abans de començar les obres s’haurà de presentar, si s’escau, a l’ajuntament la corresponent
sol.licitud d’ocupació de la via pública indicant els dies i tipus d’ocupació i el núm.
d’expedient.
No obstant, la Corporació amb major criteri resoldrà.
El Servei Tècnic Municipal”

S’ACORDA:
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SERGI TARRÉS PUERTAS ha sol.licitat, en data 31 d’agost de 2020, llicència d’obres per les
obres de reforma de bany i cuina al carrer de Viladomiu Nou, 8 de Gironella.

PRIMER. Concedir llicència per reforma de bany i cuina a Viladomiu Nou, 8. Expedient
número 969/2020.

SEGON. Aprovar:

La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): .......................... 27,10 €.
.............................................................................................................. 241,72 €.

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 882/2020. Llicència d'obres al carrer Moixeró, parcela 50 de Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 882/2020, en el qual es sol.licita llicència
per construcció d’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Moixeró, p-50 de Gironella.

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

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

Número: 2020-0038 Data: 09/09/2020

b)

TOTAL

214,62 €.
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L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a)

“PROMOTOR: SARA AYLLÓN GATNAU
EXPEDIENT: 882/2020
SITUACIÓ: CARRER MOIXERÒ (P-50)
PROPIETAT IMMOBLE: SARA AYLLÓN GATNAU

ARQUITECTE TÈCNIC: XAVIER MONTAÑÀ SALVANS
CONTRACTISTA: -------------------PRESSUPOST: 198.190,09 €

SARA AYLLÓN GATNAU, ha solꞏlicitat, en data 25 de juliol de 2020, llicència d’obres per la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al C/ Moixerò (P-50) del sector Les Eres.
L’habitatge està situat en sòl urbà, clau R1 del Pla Parcial de Les Eres aprovat definitivament.
Examinada la documentació presentada (projecte bàsic tècnic), S’INFORMA

Número: 2020-0038 Data: 09/09/2020

ARQUITECTE: ANTONI FONTDEVILA SANTAMARIA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

OBRA: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT

FAVORABLEMENT la concessió de la llicència d’obres.

facultativa de la mateixa
No obstant, la Corporació amb major criteri decidirà.”

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per construcció d’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer
Moixeró. Expedient número 882/2020.

SEGON. Aprovar:

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Caldrà aportar projecte executiu abans de l’inici de les obres i els assumeix de direcció d’obra

a)

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

b)

La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): .......................... 733,30 €.

TOTAL

5.806,97 €.

.............................................................................................................. 6.540,27 €.

Expedient 945/2020. Llicència d'obres al carrer Pont de les Eres, 2 de Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 945/2020, en el qual es sol.licita llicència
per treure escala exterior, ampliar balcó existent i fer nova escala de l’habitatge situat al
Carrer Pont de les Eres, 2 de Gironella.

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

“PROMOTOR: YOUNESS ZAOUAGUI
EXPEDIENT: 945/2020
SITUACIÓ: PONT DE LES ERES, 2

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

Número: 2020-0038 Data: 09/09/2020

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
llicència d’obres juntament amb el resguard de l’ingrés.

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.

PROPIETAT IMMOBLE:
OBRA: TERURE ESCALA EXTERIOR I AMPLIAR BALCÓ
TÈCNIC: -----------------CONTRACTISTA: ELL MATEIX

Examinada la documentació presentada:
-Projecte tècnic, signat per tècnic competent en la matèria que inclogui la descripció total i
execució del reforç estructural que es vol efectuar.
S’informa FAVORABLEMENT la concessió de la llicència d’obres
No obstant, la corporació, amb major criteri, resoldrà
El Servei Tècnic,”

S’ACORDA:

Número: 2020-0038 Data: 09/09/2020

YOUNESS ZAOUAGUI, ha sol·licitat, en data 19 d’agost de 2020, llicència d’obres per treure
escala exterior, ampliar balcó existent i fer nova escala, situat al c / Pont de les Eres, 2

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRESSUPOST: 1.300 €

SEGON. Aprovar:

a)

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

b)

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

TOTAL

45,00 €.

.............................................................................................................. 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.

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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PRIMER. Concedir llicència per treure escala exterior, ampliar balcó existent i fer escala nova.
Expedient número 945/2020.

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.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 880/2020, en el qual es sol.licita llicència
per reforma i condicionament sense afectació estructural a l’Avgda. Catalunya, 97 1r 1a de
Gironella.

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

Número: 2020-0038 Data: 09/09/2020

Expedient 880/2020. Llicència d'obres a l'Avgda. Catalunya, 97, 1r 1a de Gironella

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

“PROMOTOR: OSCAR PASCUAL PAREDES

SITUACIÓ: AVINGUDA CATALUNYA, 97,1-1ª
PROPIETAT IMMOBLE: OSCAR PASCUAL PAREDES
OBRA: REFORMA HABITATGE PL. PRIMERA
ARQUITECTE TÈCNIC: FRANCES MAS VIDAL
PRESSUPOST: 14.445,00 €

Oscar Pascual Paredes, ha sol·licitat, en data 24 de juliol de 2020, llicència d’obres per la
reforma de l’habitatge de la planta primera de l’edifici situat a l’Avinguda Catalunya, 97
Examinada la documentació presentada (Projecte tècnic), s’informa FAVORABLEMENT la

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Nº EXPEDIENT: 880/2020

concessió de la llicència d’obres.

S’ACORDA:

a)

L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......... 423,23 €.

b)

La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ........................... 53,45 €.

TOTAL

.............................................................................................................. 476,68 €.

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.

Número: 2020-0038 Data: 09/09/2020

SEGON. Aprovar:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Concedir llicència per reforma i condicionament sense afectació estructural a
l’Avgda. Catalunya, 97 1r 1a, expedient número 880/2020.

Expedient 872/2020. Llicència d'obres a l'Avgda. Catalunya, 97 2n de Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 872/2020, en el qual es sol.licita llicència

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

per reforma de l’habitatge de la planta segona situat a l’ Avgda. Catalunya, 97 de Gironella.

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

“PROMOTOR: SEBASTIÀ FRANCH- FERRIACER INDUSTRIAL GIRONELLA S.L.

PROPIETAT IMMOBLE: SEBASTIÀ FRANCH
OBRA: REFORMA HABITATGE PLANTA SEGONA
ARQUITECTE TÈCNIC: ORIOL DALMAU ROSET
CONTRACTISTA: CONSTRUCCIONS SERCO DEL BERGUEDÀ S.L.
PRESSUPOST: 44.752,77 €

SEBASTIÀ FRANCH, ha solꞏlicitat, en data 22 de juliol de 2020, llicència d’obres per la
reforma de l’habitatge situat a l’Avinguda Catalunya, 97,2n.

Número: 2020-0038 Data: 09/09/2020

SITUACIÓ: AVINGUDA CATALUNYA, 97,2n

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

EXPEDIENT: 872/2020

Examinada la documentació presentada (projecte tècnic visat), s’informa FAVORABLEMENT

No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.”

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per reforma de l’habitatge de la planta segona situat a l’ Avgda.
Catalunya, 97. Expedient número 871/2020.

SEGON. Aprovar:

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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la concessió de la llicència d’obres.

a)

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

b)

La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): .......................... 165,58 €.

TOTAL

1.311,26 €.

.............................................................................................................. 1.476,84 €.

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 814/2020. Llicència d'activitat de Padel Indoor al Camp dels Pals, sn de
Gironella
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent

Vist l'expedient registrat amb el número 814/2020, en el qual es sol.licita Llicència
d’obertura a favor de ALFONS SIBILA FÍGULS de l’activitat de la pràctica del PÀDEL
INDOOR al Pol. Industrial Camp dels Pals, sn de Gironella

Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:
“
Expedient núm.: 814/2020
Certificat dels Serveis Tècnics Municipals

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

Número: 2020-0038 Data: 09/09/2020

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.

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.

Procediment: Informes Compatibilitat Urbanística
Tipus d'Informe: Definitiu
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Vista la sol·licitud presentada per
77732460G
30333412P

i examinada la documentació que l'acompanya en relació a l’activitat esportiva (PÀDEL
INDOOR) a l'immoble situat en
Referència Cadastral
Localització

7724105DG0572S0001FA
P.I. CAMP DELS PALS S/N

Emeto el següent,
INFORME
PRIMER. Que el planejament aplicable és el PLA GENERAL vigent i el sòl on es pretén situar
l’activitat PÀDEL INDOOR té la següent classificació i qualificació: SÒL URBÀ-ZONA
INDUSTRIAL 7C.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió de 5 de juny de 2020,
va aprovar definitivament la Modificació puntual dels articles 89 i 90 que permet els usos
esportius en aquest sector, supeditant la publicació al DOGC fins la presentación d’un Text
Refòs que incorpori diverses prescripcions.

Número: 2020-0038 Data: 09/09/2020

ALFONS SIBILA FIGOLS
JOSEP VARGAS OLIVA(ENGINYERS)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Sol·licitant
Representant

En data 6 d’agost de 2020 es dicta Resolució del Secretari de l’Agenda Urbana i Territori del
Servei Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central donant conformitat al Text Refòs de la
Modificació Puntual del Pla General dels articles 89 i 90 i s’ordena la publicació al DOGC a
efectes de la seva executivitat.
Així doncs, els usos urbanístics admesos pel planejament d’acord amb l’article 89 de la
normativa urbanística permet els usos esportius.
En conclusió a l'exposat, INFORMO que l’activitat que es pretén desenvolupar en
l'establiment situat en

Referència Cadastral
Localització

7724105DG0572S0001FA
P. I. CAMP DELS PALS S/N

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 7 de juliol de 2020, va aprovar el Text Refòs de la
Modificació Puntual dels articles 89 i 90 del Pla General i ha estat tramès a la Comissió
d’Urbanisme per la seva publicació i executivitat.

Compleix amb les disposicions del planejament urbanístic municipal i amb les Ordenances
Municipals relatives al mateix.”

S’ACORDA:

L’impost d’obertura d’establiments ...........................................

b)

La bonificació (si s’escau) d’establiments al casc antic ............

TOTAL....................................................................................................

360,50 €.
-0,00 €.
360,50 €.

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 785/2020. Pròrroga de Llicència d'obres al carrer Rasos de Peguera de
Gironella
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/Ass
entiment

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

Número: 2020-0038 Data: 09/09/2020

a)
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SEGON. Aprovar:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Concedir llicència d’obertura d’activitat de PÀDEL INDOOR ubicat al Pol. Industrial
Camp dels Pals, sn, a nom de ALFONS SIBILA FÍGULS previ pagament de l’import de
l’impost d’obertura d’establiments

Vist l’expedient d’obres registrat amb el número 236/2020, en el qual es sol·licita Segona
Pròrroga de la Llicència d’Obres número 89/2016 de l’obra del carrer Rasos de Peguera,
34 de Gironella

77743562C
___________

Examinada la documentació que li acompanya en relació amb la concessió de llicència
urbanística per a l'execució del següent acte:

Tipus d'Actuació
Objecte

Obres, edificacions, Instal·lacions
SEGONA PRÒRROGA LLICÈNCIA OBRES-C/ RASOS PEGUERA, 34

Que es durà a terme en el següent emplaçament:

Referència Cadastral
Localització

Número: 2020-0038 Data: 09/09/2020

GUIFRÉ DALMAU ROSET
___________

7838804DG0573N0000PL
CARRER RASOS DE PEGUERA, 34

Atès els següents antecedents:

Document
Sol·licitud de l'Interessat
Informe dels Serveis Tècnics Municipals

Data/Núm.
03/07/2020
07/07/2020

Observacions

Atès l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment es segueix com:

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atesa la sol·licitud presentada per:

«PROMOTOR: GUIFRÉ DALMAU ROSET
EXPEDIENT: 785/2020
SITUACIÓ: CARRER RASOS DE PEGUERA(P76), Nº 34
PROPIETAT IMMOBLE: GUIFRÉ DALMAU ROSET
OBRA: PRÒRROGA LLICÈNCIA OBRES-EXP 31/2012

ARQUITECTE. JOSEP MOLLET CRUXENT
ARQUITECTE TÈCNIC: JOSEP DALMAU CAMPRUBÍ

Guifré Dalmau Roset, ha sol·licitat, en data 3 de juliol de 2020, pròrroga de la llicència
d’obres amb nº expedient 31/2012 .

Examinada la documentació presentada, S’INFORMA FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.

No obstant, la Corporació amb major criteri decidirà.

Número: 2020-0038 Data: 09/09/2020

PRESSUPOST : ----------- €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CONTRACTISTA: ----------------

De conformitat amb el que es disposa 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 Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny,

S’ACORDA

PRIMER. Concedir la Segona Pròrroga de la Llicència d’Obres número 31/2012 per a la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Rasos de Peguera, 34.

SEGON. Aprovar:

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

-Pròrroga Llicència d’obres.......................................................................................... 54,10 €
TOTAL..........................................................................................................................
54,10 €

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.

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 1215 de data 15 de maig de 2020 a la factura número 1590 de data 15 d’agost
de 2020, per un import de 125.676,15€
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 125.676,15€
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.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

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

Número: 2020-0038 Data: 09/09/2020

Expedient 968/2020. Aprovació de factures relació número 11
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Un cop efectuat l’ingrés s’haurà de passar per les dependències municipals a recollir la
pròrroga de 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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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

