Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/40

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

27 / d’octubre / 2020

Durada

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

39356952L

LOURDES ROSET GAMISANS

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
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0046 Data: 09/11/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 09/11/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 09/11/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova per unanimitat

Expedient 1201/2020. Llicència d'obres al carrer Olvan Alt 52 de Gironella

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1201/2020, en el qual es sol.licita llicència
per substitució del paviment de la terrassa sense afectació estructural de l’immoble situat al
carrer Olvan Alt, 52, 2on, 2a de Gironella

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

“PROMOTOR: JORDI COMA PLARROMANI
EXPEDIENT: 1201/2020
SITUACIÓ: CARRER OLVAN ALT, 52, 2-2ª

Número: 2020-0046 Data: 09/11/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

PROPIETAT IMMOBLE: JORDI COMA PLARROMANI

CONTRACTISTA: CONSTRUCCIONS DAVID MAENCH SUBIRANA
PRESSUPOST: 2.530,00 €

Jordi Coma Plarromani, ha sol·licitat, en data 21 d’octubre de 2020, llicència obres per
substitució de paviment de la terrassa situada a l’edifici del C/ Olvan Alt, 52, 2-2ª.
Examinada la documentació presentada, S’INFORMA FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.
No obstant, la Corporació amb major criteri decidirà.”

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

Codi Validació: 5C227N9ESDFSPPWPAGRYRCNSP | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 17

OBRA: SUBSTITUCIÓ PAVIMENT DE TERRASSA-16 M2

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per substitució de paviment sense afectació estructural de
l’immoble situat al carrer Olvan Alt, 52 2on 2a expedient número 1201/2020.

b)

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

TOTAL

.............................................................................................................. 94,13 €.

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 1199/2020. Llicència d'obres a l'avgda. Catalunya, 63 de Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1199/2020, en el qual es sol.licita llicència
per reparació de balconeres sense afectació estructural de l’immoble situat a l’avgda.
Catalunya, 63 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
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L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......... 74,13 €.
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a)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. Aprovar:

“PROMOTOR: JOSEP SOLÀ BALLÚS
EXPEDIENT: 1199/2020
SITUACIÓ: AVINGUDA CATALUNYA, 63-CANTONADA POMPEU FABRA
PROPIETAT IMMOBLE: ----------------

PRESSUPOST: 2.244,00 €

Josep Solà Ballús, ha sol·licitat, en data 20 d’octubre de 2020, llicència obres per
l’arranjament de les balconeres situades a l’edifici de l’Avinguda Catalunya, 63- Cantonada C/
Pompeu Fabra.
Examinada la documentació presentada, S’INFORMA FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.
Observacions: En cas que la reparació afecti elements estructurals, caldrà aportar assumeix
de direcció d’obres signat per tècnic competent.
Abans de l’inici de les obres, cal sol·licitar autorització per l’ocupació de la via pública per la
bastida.

Número: 2020-0046 Data: 09/11/2020

CONTRACTISTA: CONSTRUCCIONS SOLÀ CARDONA S.A.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

OBRA: REPARACIÓ BALCONERES-NO AFECTACIÓ ESTRUCTURAL

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per reparar balconeres sense afectació estructural de l’immoble
situat a l’avgda. Catalunya, 63 expedient número 1199/2020.

SEGON. Aprovar:

a)

L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......... 65,75 €.

b)

La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ............................ 20,00 €.
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El Servei Tècnic Municipal,”

TOTAL

.............................................................................................................. 85,75 €.

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 1209/2020, en el qual es sol.licita llicència
per arranjament de galeria sense afectació estructural de l’immoble situat a l’avgda.
Catalunya, 73, 1er, 2a de Gironella

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

“PROMOTOR: VICTÒRIA PERA FORNER
EXPEDIENT: 1209/2020
SITUACIÓ: AVINGUDA CATALUNYA, 73,1-2ª
PROPIETAT IMMOBLE: VICTÒRIA PERA FORNER
OBRA: ARRANJAMENT GALERIA –NO AFECTACIÓ ESTRUCTURAL
CONTRACTISTA: CONSTRUCCIONS ROGES
PRESSUPOST: 2.463,00 €
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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
llicència d’obres juntament amb el resguard de l’ingrés.

Victòria Pera Forner, ha sol·licitat, en data 22 d’octubre de 2020, llicència obres per
arranjament de la galeria de l’habitatge situat a l’Avinguda Catalunya, 73,1-2ª, consistents en
col·locació de nou paviment i canvi de barana.
Examinada la documentació presentada, S’INFORMA FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.

SEGON. Aprovar:

a)

L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): .......... 72,16 €.

b)

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

TOTAL

.............................................................................................................. 92,16 €.

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 1194/2020. Llicència de primera ocupació al Carrer Llarg, 38 de Viladomiu
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PRIMER. Concedir llicència per arranjament de galeria sense afectació estructural de
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S’ACORDA:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

No obstant, la Corporació amb major criteri decidirà.”

Nou
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Expedient núm.: 1194/2020
Informe dels Serveis Tècnics Municipals
Procediment: Llicències Urbanístiques
Tipus d'Informe: Definitiu
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
En compliment de la Provisió d'Alcaldia 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 ORIOL DALMAU ROSET, núm. de registre d'entrada
2020-E-RC-1785, núm. d'expedient 291/2020, referent a la llicència de Primera Ocupació de
caràcter provisional per a la realització de LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ en
Referència Cadastral
Localització

7809105DG0570N1301FX
CARRER LLARG,38,ES 1,PL 00,PT 5A

El tècnic que subscriu, estudiada la documentació presentada, emet el següent

Número: 2020-0046 Data: 09/11/2020

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, que literalment és com segueix:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atesa la sol·licitud de concessió de cèdula d’habitabilitat de Primera Ocupació, amb el
número de registre d’entrada 2020-E-RC-1785, en data 20 d’octubre de 2020, amb número
d’expedient 1194/2020, i la documentació que l’acompanya.

PRIMER. Que la Primera Ocupació que es pretén dur-se a terme en
Referència Cadastral
Localització

7809105DG0570N1301FX
CARRER LLARG,38,ES 1,PL 00,PT 5A

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.
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, 38, ES 1, PL 00, PT 5A”

S’ACORDA:
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INFORME

PRIMER. Concedir la llicència de Primera Ocupació de l’habitatge situat al Carrer Llarg, 38,
escala 1, planta baixa, porta 5a

Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

Vista la certificació d’obres número 1 i única, de l’obra “Reforma de l’enllumenat, fase II, dels
Polígons, Activitat Econòmica”, del contractista AILLAMENTS I INSTA·LACIONS RIAL, S.L., que
ascendeix a la quantitat de 82.292,05 €, un IVA de 17.281,33 €, essent un total de 99.573,38 €.

Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, que literalment és com segueix:

Número: 2020-0046 Data: 09/11/2020

Expedient 1223/2020. Certificació d'obra número 1 i única: Reforma Enllumenat Polígons
fase II Activitat Econòmica

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. Notificar aquesta resolució a l’interessat.

“Expedient núm.: 1223/2020
ECONÒMICA
Procediment: Execucions de Contractes
Interessat: AILLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL S.L.
Data d'iniciació: 26 OCTUBRE DE 2020

CERTIFICACIÓ D'OBRA Nº 1

OBRA: REFORMA ENLLUMENAT-FASE II-POLÍGONS ACTIVITAT ECONÒMICA

1. Que l'import de les obres executades en el període a què correspon aquesta
Certificació, ascendeix a la quantitat de 82.292,05 euros i 17.281,33 euros d'IVA.
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Certificació d'Obra nº1: REFORMA ENLLUMENAT-FASE II-POLÍGONS ACTIVITAT

2. Que l'import de la Certificació de liquidació d’obra ascendeix a la quantitat de
99.573,38 € IVA inclòs.

R
E
S
O
L
C
:

PRIMER. Aprovar la certificació d’obres número 1 i única, de l’obra “Reforma de l’enllumenat,
fase II, dels Polígons, Activitat Econòmica”, del contractista contractista AILLAMENTS I
INSTA·LACIONS RIAL, S.L., que ascendeix a la quantitat de 82.292,05 €, un IVA de 17.281,33
€, essent un total de 99.573,38 €.

Número: 2020-0046 Data: 09/11/2020

EL SERVEI TÈCNIC MUNICIPAL”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. Que es compleixen, si pertoca, els requisits previstos en l'article 103 de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques i en el plec de clàusules administratives
particulars del contracte.

Expedient 802/2020. Sol·licitud de Subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya per a
la retirada de la coberta de fibrociment de l'edifici de la piscina municipal
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist que en
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

21/05/2020
07/07/2020

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

8138
8171
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SEGON. Autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

s'han publicat les bases reguladores i la convocatòria que han de regir la convocatòria oberta
d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció
que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya (ref. BDNS 513589).

Vist que l’Ajuntament de Gironella vol retirar la coberta de fibrociment present actualment en
l’edifici de serveis de la Piscina Municipal, ubicat a l’Avinguda Països Catalans, s/n.
Vist que per, Adrià Edo, Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Professionals de l’empresa
VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL S.L., inscrita al registre RERA amb el número 62/AB/12
s’ha redactat el Document Tècnic de les actuacions per als treballs de retirada de material
que conté amiant no friable per import, segons pressupost aportat, de 6.049,88€ més
1.270,47€ corresponents a l’import de l’IVA essent el total de 7.320,35€.
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat en
l'article 21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
S’ACORDA
PRIMER. Sol·licitar, amb els requisits establerts a les Bases Reguladores per a l'atorgament
de la subvenció per a la RETIRADA, EN ORIGEN, DE RESIDUS DE MATERIALS
D'AÏLLAMENT I DE LA CONSTRUCCIÓ QUE CONTINGUIN AMIANT, UBICATS A L'ÀMBIT
TERRITORIAL DE CATALUNYA, subvenció per quantia de 7.320,35€ a l'efecte de les
següents actuacions:
— RETIRADA DE LA COBERTA DE FIBROCIMENT PRESENT ACTUALMENT EN L’EDIFICI
DE SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL, UBICAT A L’AVINGUDA PAÏSOS CATALANS, S/N
SEGON. Facultar a Alcalde - President per la presentació de la corresponent sol·licitud en els
termes i amb les condicions establertes a les Bases Reguladores per a l'atorgament de la
subvenció.

Expedient 924/2020. Sol·licitat de Subvenció a l'Agència Catalana de l'Aigua per a la
neteja de fangs i llots al Riu Llobregat
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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

Número: 2020-0046 Data: 09/11/2020

Vist que de conformitat amb l’establert a la Base 4 de l’Annex 1 de les citades Bases
Reguladores la subvenció serà de caràcter dinerari amb un percentatge del 100% de les
factures presentades amb un màxim de 12.000,00 € per actuació subvencionada.
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Vist que de conformitat amb l’establert a la Base 2 de l’Annex 2 de les citades Bases
Reguladores poden optar a les subvencions els propietaris de béns immobles que continguin
elements d'amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist que de conformitat amb l’establert a la Base 1 de l’Annex 1 de les citades Bases
Reguladores seran subvencionables les despeses de retirada en origen, de residus de
materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de
Catalunya i gestionar correctament els residus d'amiant.

Vist que en
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

20/05/2020
21/07/2020

8137
8182

Vist que de conformitat amb l’establert a la Base 2 de l’Annex 2 de les citades Bases
Reguladores l’ Agència Catalana de l'Aigua assumeix el finançament del 100% de les
despeses subvencionables amb un màxim de 80.000 € per actuació i 120.000 € per municipi.
Vist que de conformitat amb l’establert a la Base 3 de l’Annex 2 de les citades Bases
Reguladores poden optar a les subvencions els ens locals o agrupacions d'ens locals situats
a l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya pel terme dels quals transcorri almenys
una llera pública.
Vist que l’Ajuntament de Gironella vol realitzar actuacions de conservació i manteniment a la
llera del Riu Llobregat per tal d’eliminar l’acumulació de gran quantitat de fangs i llots que fan
disminuir la capacitat de desguàs del riu.
Vist que per Serveis Tècnics Municipals s’ha redactat el Projecte Executiu de la neteja de
fangs i llots al Riu Llobregat entre la Zona del Pont Vell i el Pont de la Carretera a l’Accés
Nord per import de 105.933,30€ més 22.258,60€ corresponents a l’import de l’IVA essent el
total de 128.251.90€. El citat projecte executiu d’obres va esser aprova inicialment per Acord
de la Junta de Govern Local de data 6 d’octubre de 2020.

Número: 2020-0046 Data: 09/11/2020

Vist que de conformitat amb l’establert a la Base 1 de l’Annex 2 de les citades Bases
Reguladores seran subvencionables les despeses que realitzin els ens locals o les
agrupacions d'ens locals per a l'execució d'actuacions de conservació i manteniment de lleres
a desenvolupar en els trams urbans de les lleres públiques (com a mínim, confrontin amb un
dels marges amb sòl urbà o sòl urbanitzable) del districte de conca fluvial de Catalunya.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

s'han publicat les bases reguladores i la convocatòria per la qual es convoca el Programa de
manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans els anys 2020–2021 (ref.
BDNS 515779).

S’ACORDA
PRIMER. Sol·licitar, amb els requisits establerts a les Bases Reguladores per a l'atorgament
de la subvenció per a L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
DE LLERES A DESENVOLUPAR EN ELS TRAMS URBANS DE LES LLERES PÚBLIQUES
DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA, subvenció per quantia de
80.000,00€ a l'efecte de les següents actuacions:
— NETEJA DE FANGS I LLOTS AL RIU LLOBREGAT ENTRE LA ZONA DEL PONT VELL I
EL PONT DE LA CARRETERA A L’ACCÉS NORD
SEGON. Facultar a Alcalde - President per la presentació de la corresponent sol·licitud en els
termes i amb les condicions establertes a les Bases Reguladores per a l'atorgament de la
subvenció.

Expedient 1232/2020. Subvencions Directes o Nominatives. Subvencions directes per
Ajuntament de Gironella
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Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat en
l'article 21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,

paliar el tancament dels establiments comercials
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

S’ACORDA,
PRIMER. Aprovar les bases que regeixen:
LÍNIA DE SUBVENCIONS DIRECTES I AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL PER
PAL·LIAR ELS EFECTES DEL TANCAMENT D’ESTABLIMENTS COMERCIALS
ORDENAT PEL RD 463/2020, DE 14 DE MARÇ, I PER LA RESOLUCIÓ DEL
DEPARTAMENT DE SALUT SLT/2546/2020, DE 15 D'OCTUBRE
SEGON. Formalitzar la concessió de la subvenció a tots els peticionaris de la mateixa que
compleixin els requisits establerts en les esmentades bases

Expedient 1010/2020. Subvenció Directes. activitat inclosa dins el projecte educatiu de
gironella – exposició joan ferrer
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2020-0046 Data: 09/11/2020

Examinada la documentació que l'acompanya

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista de l'expedient de subvenció tramitat:

Document
Sol·licitud de l'interessat
Provisió d'Alcaldia

Data/Núm.
22/09/2020
22/09/2020

Observacions

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l'article 21.1 f) de la Llei
7/1985, de 2 abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
S’ACORDA
PRIMER. Atorgar la subvenció directa per ACTIVITAT INCLOSA DINS EL PROJECTE
EDUCATIU DE GIRONELLA – EXPOSICIÓ JOAN FERRER amb càrrec a
Exercici
2020

Aplicació pressupostària
323.48001

Import
154,00 €

IVA/IGIC
0%

Total
154,00 €

del pressupost de despeses de la Corporació, les següents subvencions a:

Ajuntament de Gironella
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A la vista de l'expedient de subvenció tramitat:

Nomeni entitat
INSTITUT PERE FONTDEVILA

Import
154,00€

SEGON. Notificar als interessats l'atorgament de la concessió de la subvenció.

Expedient 1415/2019. Procediment Genèric. Dies festius d'obertura establiments
comercials 2021

Vist l’escrit del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
comunicant la publicació de l’ordre per la qual s’estableix el calendari d’obertura dels
establiments comercials en diumenge i dies festius 2020 – 2021, i alhora estableix la forma i
terminis com els Ajuntaments hauran de fixar els dos dies addicionals d’obertura autoritzada
dels establiments comercials del seu municipi per a l’any 2021.
Examinada la documentació que l’acompanya,
S’ACORDA:
PRIMER. Fixar com a dies addicionals d’obertura autoritzada al Municipi de Gironella per a
l’any 2021:
28-02-2021
26-03-2021

Número: 2020-0046 Data: 09/11/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

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 1078 de data 30 de maig de 2020 a la factura número 1897 de data 30 de
setembre de 2020, per un import de 49.362,17€
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 49.362,17€
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.
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Expedient 1211/2020. Aprovació de factures relació número 15/2020

Expedient 1217/2020. Despeses, Dietes i Assistències. Reslació nº8 mes d'octubre
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la relació número 8 perquè s’indemnitzi a personal de l’Ajuntament , envers els
desplaçaments efectuats, per un import de 72,00 €
Vistos els comprovants de despeses aportats pel personal de l’Ajuntament .

Expedient 1163/2020. Rectificació rebut aigua 3r.Trim/2020 núm.comptador 477085
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb número de registre
d’entrades 1730/2020 en data 9 d’octubre de 2020, amb número d’expedient 1163/2020, en la
qual s’exposa que el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de 2020,
ha vingut amb un consum molt elevat.
Vist l’informe emès pel tècnic del serveis d’abastament d’aigua potable, que literalment és
com segueix: “Antoni Ortega Martinez, com a tècnic que realitza tasques del servei d’abastament

Número: 2020-0046 Data: 09/11/2020

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 72,00 € i autoritzar el pagament
amb càrrec a les partides pressupostàries corresponents del vigent Pressupost Municipal.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA:

d’aigua potable de Gironella, a través de l’empresa Rial, SL, amb número de DNI 77743450T.

Data: 14/10/2020
S’ha procedit a la revisió del comptador:
Núm: 477085
Emplaçament: C/Sant Joan Bta.La Salle, 5, 2-1
Titular: JUAN COMELLAS PONS
Trimestre: 3r.trim 2020
Lectura factura: 1.003
Lectura revisió: 971
Resultat:” incorrecte”

S’ACORDA:
PRIMER.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2020, número de comptador 477085, amb un consum de 78 m3 d’aigua, desglossat de la
següent forma:
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INFORMO:

Subministre ....................
52,20 €
Conservació .....................
4,05 €
Clavegueram ....................
1,50 €
IVA s/.cons, clav. I llog. 21% 1,17 €
IVA 10% s/. subm. ............
5,22 €
Cànon 1r.tram (27 m3) ...... 12,94 €
Cànon 2n.tram (18 m3) ...... 19,86 €
Cànon 3r.tram (1 m3) ........
2,76 €
IVA 10% s/. cànon ...........
3,56 €
Total .................................
103,26 €

TERCER.- Retornar als interessats l’import de 204,18 €, en concepte del rebut del servei
d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de 2020, número de comptador 477085.
QUART.- Comunicar els presents acords als interessats pel seu coneixement i efectes
oportuns.

Expedient 1168/2020. Rectificació rebut aigua 3r.Trim/2020 núm.comptador 510503
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb número de registre
d’entrades 1753/2020, en data 14 d’octubre de 2020, amb número d’expedient 1168/2020, en
la qual s’exposa que el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2020, ha vingut amb un consum molt elevat degut a una fuita, la qual ja ha estat reparada.
En relació a la reclamació presentada per el Sr. Jordi Farras Bella, sobre el rebut d’aigua del
3r. trimestre de 2020, ja que li ve amb un consum de 121 m3, i després de fer les
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SEGON.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2020, número de comptador 477085, amb un consum de 46 m3 d’aigua, quedant desglossats
de la següent forma:

Número: 2020-0046 Data: 09/11/2020

109,80 €
4,05 €
1,50 €
1,17 €
10,98 €
12,94 €
19,86 €
24,83 €
105,95 €
16,36 €
307,44 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Subministre .......................
Conservació .....................
Clavegueram ....................
IVA s/.cons, clav. I llog. 21%
IVA 10% s/. subm. ............
Cànon 1r.tram (27 m3).......
Cànon 2n.tram (18 m3)......
Cànon 3r.tram (9 m3)........
Cànon 4r.tram (24 m3).......
IVA 10% s/. cànon ...........
Total ................................

comprovacions oportunes ha detectat que hi havia una fuita, presentant la factura de la
reparació de la mateixa.
D’acord amb el Reglament del Servei Municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable, en
cas de fuita es facturarà en relació amb la mitjana dels tres períodes de facturació anteriors al
moment de detectar-se l’anomalia.

Subministre ...................
Conservació ..................
Clavegueram .................
IVA s/.cons. i clav. 21%
IVA 10% s/. subm. ........
Cànon 1r.tram (27 m3) .
Cànon 2n.tram (18 m3)..
Cànon 3r. tram (9 m3)....
Cànon 4r. tram (67 m3)...
IVA 10% s/. cànon ........
Total ..............................

187,20 €
4,05 €
1,50 €
1,17 €
18,72 €
12,94 €
19,86 €
24,83€
295,76 €
35,34 €
601,37 €

SEGON.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2020, comptador número 510503, quedant desglossat de la següent forma:
Subministre ....................
9,00 €
Conservació ...................
4,05 €
Clavegueram ..................
1,50 €
IVA s/.cons. i clav. 21%...
1,17 €
IVA 10% s/. subm. .........
0,90 €
Cànon 1r.tram (18 m3) ...
8,62 €
Cànon Fuita Domèstic (115m3)65,38 €
IVA 10% s/. cànon .........
7,40 €
Total ...............................
98,02 €
TERCER.- Comunicar al interessat que hi ha pendent de pagament l’import de 98,02, en
concepte del rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de 2020, número
de comptador 510503 i que el període per a tal de fer-lo efectiu a les Oficines Municipals de
Gironella és el següent:
-

Per a les liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data
de notificació fins al dia 20 del mes següent o l’hàbil immediat posterior.
Per a les liquidacions notificades entre els dies 16 i l’últim de cada mes, des de la
data de notificació fins el 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil posterior.

QUART.- Comunicar els presents acords a l’interessat pel seu coneixement i efectes

Ajuntament de Gironella
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PRIMER.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2020, número de comptador 510503, desglossat de la següent forma:
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S’ACORDA:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Comprovades aquestes dades s’ha verificat en el programa que en el període del 4r.
Trimestre de 2019, el consum va ser de 8 m3, al 1r. trimestre de 2020 el consum va ser de 7
m3 i al 2n. trimestre de 2020 el consum va ser de 2 m3, essent el consum mig de 6 m3, i s’ha
procedit a rectificar el rebut d’aigua del 3r. trimestre de 2020, amb un consum de 6 m3
(lectura anterior 1.056 – lectura actual 1.062)

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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No hi ha assumptes

Número: 2020-0046 Data: 09/11/2020

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

oportuns.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

