Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/43

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

17 / de novembre / 2020

Durada

Des de les 20:00 fins a les 20:25 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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Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0049 Data: 26/11/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 27/11/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 26/11/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova per unanimitat

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista dels següents antecedents :
Expedient
696/2019

Procediment
Actuacions Preparatòries de Contractes

Resolució
JGL/2019/18

Data
14/05/2019

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document
Data/Núm.
Proposta de contractació del Servei 300. 12-11-2020
URBANISME
Informe de Secretaria
12-11-2020
Plec prescripcions tècniques
12-11-2020
Plec de clàusules administratives
12-11--2020

Observacions

Número: 2020-0049 Data: 26/11/2020

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1214/2020. Contractacions. Construccio d'estacio de bombament aigues
residuals, Camp dels Pals

CONSTRUCCIÓ D'ESTACIÓ DE BOMBAMENT D'AIGUES RESIDUALS AL P.I.CAMP DELS
PALS
Procediment: Obert
Tramitacion: Ordinària Tipus de contracte: Obres
Clasificacion CPV:
Revisió de preus /
Accepta variants:
Accepta renovació: No
___________
fórmula: No
No
Pressuposto base de licitació:
Impostos: 21%
Total: 158.994 €
131.400 €
Valor estimat del contracte: 131.400
Impostos: 21%
Total: 158.994 €
€
Data d'inici execució:
Data fi execució:
Durada màxima: 3
Durada execució: 3
14/12/2020
19/03/2021
MESOS
Garantia definitiva: Sí
Garantia provisional: No
Garantia complementària: No
(5%)

A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació mitjançant
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Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

procediment Obert simplificat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb lo establecido en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
S’ACORDA

TERCER. Aprovar la despesa corresponent:
Exercici
2020

Aplicació pressupostària
1532.61023

Import
131.400 €

IVA/IGIC
21%

Total
158.994 €

RC
158994

QUART. Donar compte dels presents acords a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar
les anotacions comptables que procedeixin.
CINQUÈ. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat
en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
SISÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions
tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar
disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.

Número: 2020-0049 Data: 26/11/2020

SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment Obert simplificat
per Obres CONSTRUCCIÓ D'ESTACIÓ DE BOMBAMENT D'AIGUES RESIDUALS AL
P.I.CAMP DELS PALS, convocant la seva licitació.

SETÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el
perfil de contractant:

— MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ, Vocal (SECRETÀRIA - INTERVENTORA de la
Corporació).
— JOAN CARLES JABARDO GARCIA (ARQUITECTE TECNIC municipal) , Vocal.
—

LLUIS MAS PAGEROLS (ARQUITECTE municipal), Vocal.

— SERGI CARDONA ROSANAS (TECNIC municipal), que actuarà com a Secretari de la
Mesa.

Expedient 1320/2020. Contractacions. Arranjament del cami de l'Atalaia per reparar
desperfectes
Favorable

Tipus de votació:
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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— DAVID FONT SIMON (ALCALDE), que actuarà com a President de la mesa.

Unanimitat/Assentiment

A la vista dels següents antecedents:
Data
___________

A la vista dels següents antecedents:
Document
Proposta de contractació del Servei 300. URBANISME
Informe de Secretaria
Informe dels Serveis Tècnics

Data
11/11/2020
17/11/2020
17/11/2020

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
ARRANJAMENT D'UNS 350 METRES DEL CAMÍ DE L'ATALAIA PER TAL DE REPARAR
ELS DESPERFECTES CAUSATS PER LES PLUGES DELS DARRERS MESOS.
Procediment: Menor
Tramitació: Ordinària
Tipus de contracte: Obres
Classificació CPV:
Revisió de preus /
Accepta
Accepta renovació: No
45233300-2
fórmula: No
variants: No
Pressuposto base de licitació:
Impostos: 21%
Total: 11.165,01 €
9.227,28 €
Valor estimat del contracte:
Impostos: 21%
Total: 11.165,01 €
9.227,28 €
Data d'inici execució: Data fi execució:
Durada
Durada execució: 1
18/11/2020
25/11/2020
màxima: 7 DIES
Garantia provisional: No
Garantia definitiva: No
Garantia complementària: No

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014,
S’ACORDA
PRIMER. Justificar la celebració del contracte pels següents motius:
REPARACIÓ DELS DESPERFECTES CAUSATS PER LES PLUGES DELS DARRERS
MESOS.

quedant acreditat que la contractació de ARRANJAMENT D'UNS 350 METRES DEL CAMÍ
DE L'ATALAIA PER TAL DE REPARAR ELS DESPERFECTES CAUSATS PER LES PLUGES

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Procediment
Resolució
Actuacions Preparatòries de Contractes
___________
760/2020 Subvencions Sol·licitades a Una
___________
altra adminstracio

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient
1321/2020
760/2020

DELS DARRERS MESOS, mitjançant un contracte de Obres és la forma més idònia i eficient
de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
SEGON. Justificar la no alteració de l'objecte del contracte pels següents motius:
Informe dels Serveis Tècnics

TERCER. Contractar amb PERE CLOTET ORRIOLS la prestació descrita en els antecedents.

SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Expedient 1343/2020. Certificació d'obra núm. 2. Condicionament del pis social del carrer
Pont Vell, 19 de Gironella
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

Número: 2020-0049 Data: 26/11/2020

CINQUÈ. Notificar el present Acord a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la
data de la signatura.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament a la
vista de l'informe d'intervenció prèvia.

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

Expedient núm.: 1343/2020
Certificació d'Obra: CONDICIONAMENT PIS SOCIAL-C/PONT VELL, 19,2º
Procediment: Execucions de Contractes (CERTIFICACIÓ Nº 2)
Interessat: CONSTRUCCIONS SOLÀ CARDONA S.A.
Data d'iniciació: 13 NOVEMBRE DE 2020

CERTIFICACIÓ D'OBRA Nº 2
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Vista la certificació d’obres número 2 de l’obra “Condicionament del pis social de l’edifici del
carrer Pont Vell 19”, del contractista CONSTRUCCIONS SOLÀ CARDONA SA que ascendeix a
la quantitat de 11.085,14 €, un IVA de 2.327,88 € essent un total de 13.413,02 €.

OBRA: CONDICIONAMENT PIS SOCIAL-C/PONT VELL, 19,2º

EL SERVEI TÈCNIC MUNICIPAL,”

R
E
S
O
L
C
:

PRIMER. Aprovar la certificació d’obres NÚMERO 2, de l’obra “Condicionament del pis social
de l’edifici del carrer Pont Vell 19”, del contractista CONSTRUCCIONS SOLÀ CARDONA SA
que ascendeix a la quantitat de 11.085,14 €, un IVA de 2.327,88 € essent un total de 13.413,02
€.

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

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

Número: 2020-0049 Data: 26/11/2020

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.
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2. Que l'import de la Certificació d’obra ascendeix a la quantitat de 13.413,02€ IVA
inclòs.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. Que l'import de les obres executades en el període a què correspon aquesta
Certificació, ascendeix a la quantitat de 11.085,14 euros i 2.327,88 euros d'IVA.

Expedient 1195/2020. Llicència d'obres a l'avgda. Catalunya, 22 de Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“PROMOTOR: ENRIC BORRAS RIERA
EXPEDIENT: 1195/2020
SITUACIÓ: AVINGUDA CATALUNYA, 22, 2-2ª
PROPIETAT IMMOBLE: ------------------------OBRA: ENDERROC ENVANS-REFORMA SENSE MODIFICAR ESTRUCTURA
CONTRACTISTA: ---------------PRESSUPOST: 4.500,00 €

Número: 2020-0049 Data: 26/11/2020

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 1195/2020, en el qual es sol.licita llicència per
enderroc d’envans sense afectació estructural de l’immoble situat a l’avgda. Catalunya, 22,
2on 2a de Gironella.

Enric Borras Riera, ha sol·licitat, en data 20 d’octubre de 2020, llicència obres per “tirar paret
que separa cuina amb habitació i últim tros de passadís”, a l’habitatge situat a l’Avinguda
Catalunya, 22. 2-2ª.
Examinada la documentació presentada, es va requerir que per continuar amb la tramitació
de l’expedient aportés la següent documentació:
-Plànols de l’habitatge amb la situació actual i la definitiva
-Memòria descriptiva de com es portaran a terme els treballs d’enderroc dels envans.
-Informe o certificat, signat per tècnic competent, que les obres no afecten elements
estructurals de l’edifici
-Pressupost de les obres

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

En data 13 de novembre de 2020, a aportat projecte redactat per l’Arquitecte Tècnic Oriol
Dalmau Roset.
Examinada la documentació presentada (projecte tècnic), S’INFORMA FAVORABLEMENT la
concessió de la llicència d’obres.
El Servei Tècnic,”

a)

L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): ....... 131,85 €.

b)

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

TOTAL

......................................................................................................... 151,85 €.

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 1315/2020. Llicència de Primera Ocupació a la Plaça Pi i Margall,9 de
Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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

Número: 2020-0049 Data: 26/11/2020

SEGON. Aprovar:
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PRIMER. Concedir llicència per enderroc d’envans sense afectació estructural de l’immoble
situat a l’avgda. Catalunya, 22, 2on 2a de Gironella, expedient número 1195/2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA:

Atesa la sol·licitud de concessió de llicència de Primera Ocupació, amb el número de
registre d’entrada 2020-E-RC-1893, en data 09 de novembre de 2020, amb número
d’expedient 1315/2020, i la documentació que l’acompanya.

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 FRANCESC SERRA CASAS, núm. de registre
d'entrada 2020-E-RC-1893, núm. d'expedient 1315/2020, referent a la llicència de Primera
Ocupació per a la realització de LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ en
7344122DG0574SIX
PLAÇA PI I MARGALL,9

El tècnic que subscriu, estudiada la documentació presentada, emet el següent
INFORME
PRIMER. Que la Primera Ocupació que es pretén dur-se a terme en
Referència Cadastral
Localització

7344122DG0574SIX
PLAÇA PI I MARGALL,9

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 les obres de l’edifici plurifamiliar situat a PLAÇA PI I MARGALL, 9 “
S’ACORDA:

PRIMER. Concedir la llicència de Primera Ocupació de l’habitatge situat a la Plaça Pi i
Margall, 9 de Gironella

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

Número: 2020-0049 Data: 26/11/2020

“Expedient núm.: 1315/2020
Informe dels Serveis Tècnics Municipals
Procediment: Llicències Urbanístiques
Tipus d'Informe: Definitiu

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

SEGON. Notificar aquesta resolució a l’interessat.

Expedient 1327/2020. Ocupació amb cistella elevadora a la Plaça de la Vila, 15 de
Gironella

Atès que en data 12 de novembre de 2020, registre d’entrades 2020-E-RC-1924 es va
sol·licitar l'ocupació del sòl, volada i subsòl de la via pública, expedient número 1327/2020.
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
Data d'Elaboració: 12 de novembre de 2020
Presentada l'Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i Subsòl de la
Via Pública, per PINTURES JVC 2016 SLU en data 12 de novembre de 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 establir la base imposable per practicar la liquidació definitiva. Per tot això s’emet
el següent

Número: 2020-0049 Data: 26/11/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

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)
B) Tarifa cinquena (grues)

5 (cinc) DIES
10 €/DIA (mínim 15 €)

LIQUIDACIÓ (AxB o bé mínims)

50,00 €

TOTAL A INGRESSAR:
Taxa per Llicència d'Ocupació
TOTAL A INGRESSAR

50,00 €
50,00 €

SEGON. Com a resultat de la liquidació definitiva, PINTURES JVC 2016 SLU ha d'ingressar
la quantitat de 50,00 €.
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

Codi Validació: 75L2PP94SZH29K7TYQNSK7AY6 | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 30

INFORME

IMPORT AUTOLIQUIDACIÓ
IMPORT LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
INGRÉS

50,00 €
50,00 €
50,00 €

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE”

DADES DEL SUBJECTE PASSIU: RAMON MARCHAN TAUSTE
CIF: 44020323 W
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA
A) Base Imposable (durada de l’aprofitament)
1 MES
B) Tarifa tercera
1 MES (40€)
IMPORT DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA (AxB)
40,00 €
IMPORT TOTAL DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
40,00 €
IMPORT TOTAL DE L'AUTOLIQUIDACIÓ
40,00 €
INGRÉS
40,00 €
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.

Número: 2020-0049 Data: 26/11/2020

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:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA:

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 1352/2020. Ocupació amb bastida a la Pl de la Vila, 4 de Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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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.

Atès que en data 16 de novembre de 2020, registre d’entrades 2020-E-RC-1941 es va
sol·licitar l'ocupació del sòl, volada i subsòl de la via pública, expedient número 1352/2020.
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:

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)
B) Tarifa tercera (tanques, puntals, bastides)
LIQUIDACIÓ (AxB o bé mínims)

4 (quatre) DIES
2 €/DIA m (mínim 30 €)
UN MES (40 €)
30,00 €

TOTAL A INGRESSAR:
30,00 €
30,00 €

SEGON. Com a resultat de la liquidació definitiva, JORDI VILÀ SUÑER ha d'ingressar la
quantitat de 30,00 €.

IMPORT AUTOLIQUIDACIÓ
IMPORT LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
INGRÉS

30,00 €
30,00 €
30,00 €

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:

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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Taxa per Llicència d'Ocupació
TOTAL A INGRESSAR

Número: 2020-0049 Data: 26/11/2020

Presentada l'Autoliquidació de Taxa per Llicència d’ocupació del Sòl, Volada i Subsòl de la
Via Pública, per JORDI VILÀ SUÑER en data 16 de novembre de 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
establir la base imposable per practicar la liquidació definitiva. Per tot això s’emet el següent

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“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
Data d'Elaboració: 16 de novembre de 2020

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 618/2020. Rectificació d'un acord de Junta de Govern Local per a la
reclamació dels danys, per un accident de trànist, a l'entrada de la Torre de l'Amo de
Viladomiu Nou
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assenti
ment

Atès que, amb data 20 de maig de 2020, va tenir entrada en aquest Ajuntament l’Acta de
Danys a Béns Municipals dels Agents Locals, indicant la producció d'un accident de trànsit
que va causar danys en la propietat municipal.
Atès que es va emetre Informe pels Serveis Tècnics Municipals sobre l'abast d'aquests danys
i la seva valoració econòmica.
Atès que es va aprovar mitjançant Acord de Junta de Govern Local de data 26 de maig de
2020 i a posteriori es va detectar un error en el número de pòlissa d’assegurança del vehicle
causant de l’accident de trànsit.
Atès que es va emetre Informe pels Serveis Tècnics Municipals rectificatiu sobre l'abast

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

Número: 2020-0049 Data: 26/11/2020

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: JORDI VILÀ SUÑER
CIF: 39318956L
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA TAXA PER LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA
A) Base Imposable (durada de l’aprofitament)
4 DIES
B) Tarifa tercera
MÍNIM 30 €
IMPORT DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA (AxB)
30,00 €
IMPORT TOTAL DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
30,00 €
IMPORT TOTAL DE L'AUTOLIQUIDACIÓ
30,00 €
INGRÉS
30,00 €

d'aquests danys i la seva valoració econòmica, del text literal com segueix:
«Expedient núm.: 618/2020
Informe dels Serveis Tècnics Municipals
Procediment: Reclamacions contra Tercers per Danys
Tipus d'Informe: Definitiu [x]

UN AUTOBÚS DE LA COMPANYIA SIMÓ RIBAS, S.L. TOMBA LA
Descripció dels fets PILONA DE L'ENTRADA AL RECINTE DE LA TORRE DE L'AMO DE
VILADOMIU NOU
Data dels fets
26/02/2020
Béns o drets
PILONA DE L'ENTRADA AL RECINTE DE LA TORRE DE L'AMO DE
lesionats
VILADOMIU NOU
Valoració
1.537,91€ (IVA inclòs)
pel vehicle marca IVECO de matrícula 7046-FTF, assegurat amb el número de pòlissa Plus
Ultra Seguros BGA0002769 i conduint per DAVID GARCIA ARNAU emeto el següent
INFORME
PRIMER. Girada visita d'inspecció al lloc en el qual es va produir l'accident es constata que
s'han produït els danys sobre béns municipals que a continuació es detallen: un muret de
pedra i una caixa d’instal·lació d’enllumenat a l’entrada de la Torre de l’Amo de Viladomiu
Nou.

Número: 2020-0049 Data: 26/11/2020

En compliment de la Provisió d'Alcaldia de data 20 de maig 2020, i vist que s’ha detectat un
error en el número de pòlissa d’assegurança, en relació amb l'expedient de reclamació de
danys a ALLIANZ com a conseqüència de l'accident de trànsit produït

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

-Hores operari oficial 1ª paleta en neteja runa, reposició
del muret de pedra, col·locació nova caixa enllumenat,
i capçament muret amb totxo massís .
20 h x 24 €

............................................ 480,00 €

-Hores operari oficial 1ª electricista en efectuar connexions
nova caixa enllumenat.
4 h x 24 €

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

96,00 €

-Transport de runa a abocador autoritzat, maquinària i
camió , material reconstrucció muret , nova caixa enllumenat.
P.A.

............................... ............................................... 695,00 €

TOTAL............................................................................... 1.271,00 €
IVA 21 % ......................................................................... 266,91 €

Ajuntament de Gironella
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SEGON. La valoració dels danys és:

TOTAL VALORACIÓ......................................................... 1.537,91€

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT»

Descripció dels fets
Data dels fets
Béns o drets lesionats
Valoració

COL.LISIO D'UN VEHICLE CONTRA MURET DE PEDRA I
CAIXA D’ENLLUMENAT A L’ENTRADA DE LA TORRE DE
L’AMO
26/02/2020
MURET I CAIXA D’ENLLUMENAT (DE TITULARITAT
MUNICIPAL)
1.537,91 € IVA INCLÒS

ocasionat pel vehicle marca IVECO de matrícula 7046-FTF, assegurat amb el número de
pòlissa Plus Ultra Seguros BGA0002769 i conduint per DAVID GARCIA ARNAU.
TERCER. Reclamar a l'assegurador 1.537,91 €, en concepte d'indemnització pels danys
soferts, de conformitat amb la valoració realitzada en l'Informe dels Serveis Tècnics
Municipals, les següents quantitats:
Dany
Valoració econòmica
REPARACIÓ DE MURET DE PEDRA I SUBSTITUCIÓ
DE CAIXA D’ENLLUMENAT

1.537,91 € IVA INCLÒS

QUART. Notificar a l'interessat, advertint del caràcter que el present requeriment té de
reclamació prèvia a l'exercici de les oportunes accions civils.

Expedient 550/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció). Col.laboracio entre
l'Ajuntament i CArites Diocesana
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Considerant que va ser negociat el text inicial del Conveni de COL·LABORACIÓ ENTRE
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

Número: 2020-0049 Data: 26/11/2020

SEGON. Assenyalar que, d'acord amb l'Informe dels Serveis Tècnics Municipals, amb data 12
de novembre de 2020, es van produir danys en MURET DE PEDRA I CAIXA
D’ENLLUMENAT a l’entrada de la Torre de l’Amo de Gironella, com a conseqüència d'un
accident de trànsit
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PRIMER. Deixar sense efecte l’Acord de l’expedient 618/2020, aprovat per la Junta de
Govern Local de data 26 de maig de 2020, en tant que s’ha detectat un error en el número de
pòlissa d’assegurança del vehicle causant de l’accident de trànsit que impossibilita el tràmit
de reclamació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA:

L'AJUNTAMENT DE GIRONELLA I L'ENTITAT CARITAS DIOCESANA (BERGA) PER A LA
GESTIÓ I COORDINACIÓ DEL BANC D'ALIMENTS DE GIRONELLA (BAG) per part del
Ajuntament de Gironella i CARITAS PARROQUIAL DIOCESANA - GIRONELLA.

Considerant que el conveni va ser signat entre les parts en data 2 d’abril de 2019, i per una
validesa fins a 31 de desembre de 2020.

S’ACORDA

PRIMER. Aprovar la pròrroga del Conveni de COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
GIRONELLA i l'entitat CARITAS DIOCESANA (BERGA) per a la GESTIÓ I COORDINACIÓ
DEL BANC D'ALIMENTS DE GIRONELLA (BAG) subscrit entre el AJUNTAMENT DE
GIRONELLA i CARITAS PARROQUIAL DIOCESANA - GIRONELLA.

SEGON. Notificar a les parts el present acord.

Número: 2020-0049 Data: 26/11/2020

Realitzada la tramitació legalment establerta,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Considerant que segons la clàusula cinquena es pot procedir a la pròrroga del conveni, per
acord exprés, per un any més.

Expedient 1357/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció). XArxa d'arxius
municipals
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Donada la voluntat d'aquest Ajuntament de subscriure un conveni la finalitat del qual sigui:

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

PROGRAMA DE MANTENIMENT -XARXA D'ARXIUS MUNICIPALS

A subscriure amb:
DIPUTACIO DE BARCELONA
Realitzada la tramitació legalment establerta ,
S’ACORDA,

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 1276 de data 30 de juny de 2020 a la factura número 2136 de data 10 d’octubre
de 2020, per un import de 166.720,85€
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 166.720,85€
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 1287/2020. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris. Canvi de titularitat nínxol
núm.1311 a favor de Josep Soler Bartoló
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atesa la sol·licitud presentada en data 14 d’octubre de 2020, registre d’entrades 2019-E-RC1750, de canvi de nom del nínxol nº 1311, expedient número 1287/2020.

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

Número: 2020-0049 Data: 26/11/2020

Expedient 1351/2020. Aprovació de factures relació número 16
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SEGON. Notificar i emplaçar a DIPUTACIO DE BARCELONA, a l'efecte de formalitzar el
Conveni a dalt referenciat.
TERCER. Remetre electrònicament copia del conveni, acompanyada de la corresponent
memòria justificativa, al Registre Telemàtic del Tribunal de Comptes

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Aprovar el text definitiu del Conveni descrit en els antecedents.

Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, que literalment és
com segueix:
Expedient núm.: 1287/2020
Informe de Secretaria
Procediment: Canvis de Titularitat de Drets Funeraris
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]

INFORME
PRIMER. Els béns dels Ens Locals es classifiquen en béns de domini públic i béns
patrimonials, sobre la base de l'article 200 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. Segons l'article 201.1
del citat Decret pertanyen al primer grup, els afectes a l'ús públic o als serveis públics dels
Ens Locals i els que la Llei declari amb aquest caràcter. L'apartat 3 d'aquest article entén que
són afectes al servei públic aquells béns que, per la seva naturalesa o per les disposicions
particulars d'organització, s'adeqüin essencialment o exclusivament per fi particular del servei.

Número: 2020-0049 Data: 26/11/2020

D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 30 / d’octubre / 2020 i en
compliment de lo establert en l'article 3.3 a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel
qual es regula el Règim Jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional, emeto el següent,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

INFORME DE SECRETARIA

L'article 218 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya indica que l'ús
privatiu inherent a l'afectació dels béns i el que suposa la transformació o la modificació del
domini públic queda subjecte a concessió administrativa. L'ús privatiu que no suposa
transformació ni modificació del domini públic queda subjecte a llicència.
En aquest sentit l'article 57 del Reglament de Patrimoni indica que l'ús privatiu és el constituït
per l'ocupació directa o immediata d'una part del domini públic, de manera que limiti o
exclogui la utilització per altres interessats.
L'ús privatiu inherent a l'afectació dels béns i el que comporta la transformació o la
modificació del domini públic queden subjectes a concessió administrativa, la petició de la
qual ha de resoldre's en el termini de sis mesos, i la falta de resolució produeix efectes
desestimatoris.

Ajuntament de Gironella
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Codi Validació: 75L2PP94SZH29K7TYQNSK7AY6 | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 30

L'article 5 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17
d'octubre estableix que, estan afectes al servei públic els béns que, per la seva naturalesa o
per les disposicions particulars d'organització, s'adeqüin essencial o exclusivament per fi
particular del servei; tal com, entre altres, els cementiris.

En virtut de la concessió es permet al titular d'un enterrament la facultat de conservar les
restes dels seus familiars per temps determinat en el lloc on descansen. Mecanisme aquest al
qual pot acudir l'Ajuntament en virtut de les potestats d'organització del servei funerari que li
atorga el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria aprovat per Decret 297/1997, de 25 de
novembre.
SEGON. La Legislació aplicable és la següent:
- Els articles 200 i 201 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
- L'article 50 del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria aprovat per Decret 297/1997, de 25
de novembre.

Número: 2020-0049 Data: 26/11/2020

Un cementiri de propietat municipal és un bé de domini públic adscrit a un servei públic i, per
tant, no existeix una propietat privada sobre els nínxols sinó que el titular del dret funerari
adquireix un dret administratiu per via de la concessió atorgada per l'Administració Municipal.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L'article 57.1 d'aquest Reglament considera ús privatiu, el constituït per l'ocupació directa o
immediata d'una part del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per altres
interessats; i l'apartat 2 estima que l'ús privatiu que no comporta la transformació o la
modificació del domini públic, queda subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació
temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d'interès públic i amb dret a indemnització, si escau. Així mateix, l'article 61 indica que el
termini de les concessions administratives sobre el domini públic dels ens locals no podrà
excedir de 50 anys, si és inferior es poden concedir pròrrogues.

- Els articles corresponents de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de
serveis en el cementiri municipal.
- La Disposició Addicional Segona punt Novè de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
- Reglament del Cementiri municipal
TERCER. En virtut de l'article 50 del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria aprovat per
Decret 297/1997, de 25 de novembre, l'Ajuntament, com a Entitat pública titular del cementiri,
adjudicarà, d'acord amb els seus Reglaments, els diferents nínxols, fosses o mausoleus als
interessats. Aquests adquiriran en relació a aquells un dret d'ús que s'extingirà d'acord amb lo
establert en la normativa de règim local aplicable.

Ajuntament de Gironella
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- Els articles 3, 57 a 61 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret
336/1988, de 17 d'octubre.

QUART. El procediment per dur a terme el canvi de titularitat de la concessió d'ús funerari és
el següent:

- Unitat d'enterrament.
- Nom i cognoms del difunt.
- Data d'inici de la concessió.
- Nom i adreça del titular.
- Qualsevol altre dada d'interès.
C. Així mateix el titular del dret funerari haurà d'abonar la taxa, regulada en l'Ordenança
Fiscal municipal.

S’ACORDA:

Número: 2020-0049 Data: 26/11/2020

B. La Resolució d'Alcaldia concedint el canvi de titularitat de la concessió d'ús funerari es
notificarà a l'interessat i s'inscriurà així mateix el corresponent títol d'ús del dret funerari en el
Llibre Registre corresponent del cementiri, fent-se constar les següents dades:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A. Presentada sol·licitud per l'interessat en la qual faci comptar les dades de transmitent i
adquirent; l'Alcalde, com a òrgan competent, en virtut de la Disposició Addicional Segona de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, dictarà resolució, concedint el canvi de titularitat de la
concessió d'ús de l'ús funerari.

SEGON. Notificar al interessat el present acord, i modificar el títol que acredita la llicència
d’ús del dret funerari.
TERCER. Inscriure la modificació del títol que acredita la llicència d’ús del nínxol al Llibre
Registre del cementiri.
QUART. Requerir el pagament de la taxa que preveu l’Ordenança fiscal per un import de
126,60 €, en el termini 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 1328/2020. Rectificació rebut aigua 3r.trim 2020 núm.comptador 29332

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

Codi Validació: 75L2PP94SZH29K7TYQNSK7AY6 | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 30

PRIMER. Concedir el canvi de titularitat de la llicència d’ús del nínxol número 1311, ubicat al
Cementiri Municipal, per un període de 50 anys, a comptar des de la data del present acord.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Antoni Ortega Martinez, com a tècnic que realitza tasques del servei d’abastament d’aigua potable de
Gironella, a través de l’empresa Rial, SL, amb número de DNI 77743450T.
INFORMO:
Data: 21/10/2020
S’ha procedit a la revisió del comptador:
Núm: 29332
Emplaçament: Vil.Vell –Puig Llançada, 2, 1-1
Titular: Benet Navarro Alegre
Trimestre: 3r.trim 2020
Lectura factura: 441
Lectura revisió: 426
Resultat:” incorrecte”

S’ACORDA:

Número: 2020-0049 Data: 26/11/2020

Vist l’informe emès pel tècnic del serveis d’abastament d’aigua potable, que literalment és
com segueix:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb número de registre
d’entrades 1802/2020 en data 21 d’octubre de 2020, amb número d’expedient 1328/2020, 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.

Subministre ....................... 31,80 €
Conservació .....................
4,05 €
Lloguer ............................
3,30 €
Clavegueram ....................
1,50 €
IVA s/.cons, clav. I llog. 21% 1,86 €
IVA 10% s/. subm. ............
3,18 €
Cànon 1r.tram (27 m3)....... 12,94 €
Cànon 2n.tram (7 m3)......
7,73 €
IVA 10% s/. cànon ...........
2,06 €
Total ................................
68,42 €
SEGON.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2020, número de comptador 29332, amb un consum de 19 m3 d’aigua, quedant desglossats
de la següent forma:
Subministre ....................
Conservació .....................
Loguer...............................

13,80 €
4,05 €
3,30 €
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 29332, amb un consum de 34 m3 d’aigua, desglossat de la
següent forma:

Clavegueram ....................
1,50 €
IVA s/.cons, clav. I llog. 21% 1,86 €
IVA 10% s/. subm. ............
1,38 €
Cànon 1r.tram (19 m3) ......
9,10 €
IVA 10% s/. cànon ...........
0,91 €
Total .................................
35,90 €

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb número de registre
d’entrades 1844/2020, en data 4 de novembre de 2020, amb número d’expedient 1308/2020,
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. Miquel Bernades Pecanins, sobre el rebut
d’aigua del 3r. trimestre de 2020, ja que li ve amb un consum de 95 m3, i després de fer les
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.
Comprovades aquestes dades s’ha verificat en el programa que en el període del 4r.
Trimestre de 2019, el consum va ser de 1 m3, al 1r. trimestre de 2020 el consum va ser de 0
m3 i al 2n. trimestre de 2020 el consum va ser de 0 m3, essent el consum mig de 0 m3, i s’ha
procedit a rectificar el rebut d’aigua del 3r. trimestre de 2020, amb un consum de 0 m3
(lectura anterior 1.476 – lectura actual 1.476)
S’ACORDA:
PRIMER.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2020, número de comptador 366679, desglossat de la següent forma:
Subministre ...................

140,40 €
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QUART.- Comunicar els presents acords als interessats pel seu coneixement i efectes
oportuns.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER.- Retornar als interessats l’import de 32,52 €, en concepte del rebut del servei
d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de 2020, número de comptador 29332.

Subministre ....................
9,00 €
Conservació ...................
4,05 €
Loguer ............................
3,30 €
Clavegueram ..................
1,50 €
IVA s/.cons. i clav. 21%...
1,86 €
IVA 10% s/. subm. .........
0,90 €
Cànon 1r.tram (18 m3) ...
8,62 €
Cànon Fuita Domèstic (95m3) 54,01 €
IVA 10% s/. cànon .........
6,26 €
Total ...............................
89,50 €
TERCER.- Comunicar al interessat que hi ha pendent de pagament l’import de 89,50, en
concepte del rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de 2020, número
de comptador 366679 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
oportuns.

Expedient 875/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat per
realitzar la campanya de donació de sang. Banc de sang i teixits.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada pel Banc de Sang i Teixits en data 14 d’octubre de 2020, registre
d’entrades nº 2020-E-RC-1751, expedient número 1167/2020 sol.licitant:
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SEGON.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2020, comptador número 366679, quedant desglossat de la següent forma:

Número: 2020-0049 Data: 26/11/2020

4,05 €
3,30 €
1,50 €
1,86 €
14,04 €
12,94 €
19,86 €
24,83 €
180,99 €
23,86 €
427,63 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Conservació ..................
Loguer ...........................
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 (55 m3)...
IVA 10% s/. cànon ........
Total ..............................

Local del Blat.
Dia: 18 de novembre de 2020.
Hora: De les 16:00h 21:00h.
Activitat: Campanya de donació de sang.

Vista la resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en
l’ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Vist que, segons es detalla en l’article 1 d’aquesta resolució, les persones de sis anys en
endavant estan obligades a l’ús de mascareta a la via pública, als espais a l’aire lliure i a
qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del
manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.

Ajuntament de Gironella
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Vista la resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la
infecció per SARS-CoV-2, en la qual la ciutadania ha d'adoptar les mesures necessàries per
evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia
exposició a aquests riscos, i ha d'adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva
fonamentades en: la higiene freqüent de mans; la higiene de símptomes respiratoris (evitar
tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests
casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls); el manteniment de grups de convivència habitual al
més estables possible, minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de
possibles cadenes de transmissió; la distància física interpersonal de seguretat; l'ús de
mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat; la
preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats; la ventilació correcta dels
espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies. En aquest sentit, és obligatòria una
distancia interpersonal de seguretat en 1,5m en general, amb l’equivalent a un espai de
seguretat de 2,5m2 per persona.
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Vist el decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària
provocada per la Covid-19 i l’inici de l’etapa de represa al territori de Catalunya

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Material: 4 taules, 20 cadires i 1 allargament de corrent.

Vist que tot allò que fa referència a les condicions per a locals, establiments o espais a l’aire
lliure, en què es duen a terme actes i espectacles culturals:

Mesures de neteja i desinfecció exigibles a les activitats.

3. La neteja i desinfecció dels lavabos es durà a terme a l'inici i al final de cada representació,
així com després dels intermedis o pauses, amb una atenció especial a la seva ventilació. a.
En el cas de lavabos portàtils, cal garantir que el proveïdor realitzarà la higienització dels
elements en les mateixes condicions que s’expressen al punt anterior. Per les seves
característiques, s’aconsella restringir-ne l’ús tant com sigui possible. b. Tots els lavabos
hauran de disposar de sabó o gel hidroalcohòlic amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.

4. En les tasques de neteja i desinfecció es prestarà especial atenció a les zones d'ús comú i
a les superfícies de contacte més freqüents, d'acord amb les següents pautes: a. S'utilitzaran
desinfectants com dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol dels
desinfectants amb activitat virucida que es troben al mercat i que han estat autoritzats i
registrats pel Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aquest producte es respectaran les indicacions de
l'etiqueta. Les mesures de neteja i desinfecció hauran de contemplar les especificitats dels
espais en què es desenvolupa l’activitat:
a. Activitats en espais patrimonials protegits: mesures d’higiene i desinfecció compatibles amb
la preservació dels béns patrimonials i aprovades per la Direcció General del Patrimoni
Cultural.
b. Després de cada neteja i desinfecció, els materials emprats i els equips de protecció
utilitzats es rebutjaran de forma segura, procedint-se posteriorment al rentat de mans.
c. Les mesures de neteja i desinfecció s'estendran també a zones privades dels treballadors,
com ara vestuaris, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans.

Ajuntament de Gironella
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2. S'ha de realitzar una neteja i desinfecció de les sales tancades i dels recintes a l'aire lliure
abans de cada representació de l'espectacle. En el cas de realitzar diverses funcions, abans
de cadascuna d'elles haurà a procedir a una nova desinfecció prèvia a l'entrada de públic a la
sala o a el recinte a l'aire lliure, en els termes assenyalats en aquesta ordre.
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1. Els establiments, locals i espais a l'aire lliure han de posar a disposició del públic
dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i
registrats pel Ministeri de Sanitat, a l'entrada de l'establiment, local o espai, i hauran d'estar
sempre en condicions d'ús.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El titular de l'activitat ha d'assegurar que s'adopten les mesures de neteja i desinfecció
adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres, entitats, locals i establiments.

5. Es recomana designar un treballador per tal de donar compliment al protocol de seguretat,
higiene, distanciament físic, control d‘accés i concentració de persones, i que faci el
seguiment del compliment de les mesures.
6. Així mateix, quan hi hagi llocs de treball compartits per més d'un treballador, es realitzarà la
neteja i desinfecció del lloc després de la finalització de cada ús, amb especial atenció al
mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació.

c. Quan l'ús dels lavabos estigui permès per a clients, visitants o usuaris, la seva ocupació
màxima serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin necessitar
assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització per la seva acompanyant. S'ha de
procedir a la neteja i desinfecció dels esmentats lavabos, com a mínim, sis vegades al dia.
d. S'ha de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en els quals poder dipositar
mocadors i qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes papereres han de ser netejades de
forma freqüent, i al menys un cop a el dia.
7. La ventilació s’ha de fer de manera periòdica i com a mínim dues vegades al dia per espai
de 10 minuts, i sempre abans de cada nova funció.

Número: 2020-0049 Data: 26/11/2020

b. Quan en els centres, entitats, locals i establiments hi hagi ascensor o muntacàrregues, el
seu ús es limitarà al mínim imprescindible i s'utilitzaran preferentment les escales. Quan sigui
necessari utilitzar-los, l'ocupació màxima dels mateixos serà d'una persona, llevat que sigui
possible garantir la separació de dos metres entre elles, o en aquells casos de persones que
puguin necessitar assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització per la seva
acompanyant.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a. En el cas que s'utilitzin uniformes o roba de treball, es procedirà al rentat i desinfecció
diària dels mateixos, havent de rentar-se de manera mecànica en cicles de rentat entre 60 i
90 grauscentígrads. En aquells casos en què no s'utilitzi uniforme o roba de treball, les peces
utilitzades pels treballadors en contacte amb clients, visitants o usuaris, també hauran de
rentar-se en les condicions assenyalades anteriorment.

Respecte a les zones comunes de locals a l'aire lliure i les sales tancades on s'acomoda el
públic, s'han de complir els següents requisits:
a) Respectar les densitats i els aforaments que en cada fase prevegi la normativa de
desconfinament.
b) De forma general la distància física de seguretat serà de 2 metres.
c) Quan no sigui possible mantenir la distància física es podrà reduir si es garanteix l’ús de
mascareta. Caldrà deixar sempre un espai lliure interpersonal equivalent a un seient o a 1
metre.
d) No es permetrà l’accés a persones amb símptomes de COVID-19, o bé les que hagin estat
en contacte directe amb un malalt. S’apel·la a la declaració autoresponsable.
e) Es prioritzarà la venda en línia de l'entrada. No es recomana l'ús de diners en efectiu. En
cas de compra a taquilla, el pagament es realitzarà amb targeta o altres mitjans que no
suposin contacte físic entre dispositius. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada
ús, així com el TPV si l'empleat que l'utilitza no és sempre el mateix.
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Mesures exigibles en la relació amb el públic.

f) Els recintes a l’aire lliure han de disposar d’elements de tancament i control d’aforament.
Aquestes mesures hauran de ser compatibles amb les condicions d’evacuació que s’estipulen
al Codi Tècnic de l’Edificació.

a. Quan la distància mínima interpersonal sigui inferior a dos metres serà obligatori l’ús de
mascareta, tant en recintes tancats com oberts.
b. Mínim un seient buit a banda i banda del seient ocupat.
c. Preferentment, la distribució es farà a portell.
d. Les persones que conviuen en un mateix domicili quedaran exemptes de les mesures
anteriors, que sí mantindran, com a grup, amb les altres persones o grups, mantenint-se
l’aforament màxim previst en cada fase.
i) S'establiran marques de distanciament a terra en l'accés a la sala.
j) Condicions per als accessos i sortides
a. Cal dimensionar de manera adequada els accessos i, en la mesura que sigui possible,
associar-los i/o distribuir-los a les diferents zones d’ocupació. La seqüència d’entrada i sortida
dels espais ha de contemplar l’ordre de les fileres.

Número: 2020-0049 Data: 26/11/2020

h) Es recomana, en funció de les característiques del local tancat o de l'espai a l'aire lliure,
que totes les entrades i els seients estiguin degudament numerats, havent inhabilitar les
butaques que no compleixin amb els criteris de distanciament físic, així com les no venudes.
S'evitarà, en la mesura possible, el pas de persones entre files, que suposi no respectar la
distància de seguretat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

g) S'ha de garantir sempre que els espectadors estiguin asseguts i mantinguin la distància de
seguretat fixada per les autoritats sanitàries. Quan es tracti d’esdeveniments a l’aire lliure, cal
establir també el nombre màxim de seients per fila, mantenir la distàncies entre passadissos i
indicar-hi les amplades.

c. S’hi instal·laran dispensadors de gel hidroalcohòlic. Evitar l’ús de guants.
d. Control i facilitació de mascaretes als accessos, especialment en recintes tancats en què
no es pugui garantir el manteniment de la distància física.
e. Obertura d’accessos i sortides amb antelació per evitar aglomeracions.
f. Circuits d’entrada i sortida diferenciats.
g. Si s’utilitzen plataformes llançadores de transport caldrà que al seu interior es mantinguin
les mesures de distància física.
k) No es lliurarà llibret, ni programa, ni cap altra documentació en paper.
l) La sortida del públic en la finalització de l'espectacle ha de realitzar-se de forma esglaonada
per zones, garantint la distància entre persones.
m) En els espectacles es recomana que no hi hagi pauses intermèdies. En el cas que sigui
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b. L'obertura de portes es realitzarà amb antelació suficient per permetre un accés escalonat.
Cal que es fixin franges horàries adequades per a l'accés.

inevitable, aquest descans ha de tenir la durada suficient perquè la sortida i entrada durant el
descans també sigui esglaonada i amb els mateixos condicionaments que l'entrada i sortida
de públic.
n) En espectacles a l’aire lliure es recomana fer un càlcul d’ocupació total d’una superfície
equivalent a 1,5 vegades la mesura de 4 m2 per assistent, per tal de garantir superfícies
àmplies i evitar contactes.
a. Sempre que sigui possible es disposarà el públic com en un amfiteatre, la qual cosa permet
l’optimització de la superfície a l’entorn de l’escenari.

p) El servei de guarda-roba i la consigna no estan permesos.
q) Es podrà vendre merchandising i altres productes similars, sempre que en els
procediments
de venda es compleixin els requisits de distància de seguretat i absència d’aglomeracions. El
client no tindrà accés als productes, que li seran lliurats pel venedor.
r) Es desaconsellen les zones d’acampada. En cas de fer-se’n, s’incrementarà la superfície
útil habitual proporcionalment a l’increment de distància necessària, o es reduirà per adequarla a les normatives en vigor. Es reforçaran els controls i la neteja i la desinfecció dels espais
comuns de la zona d’acampada, que s’agruparan per sectors i s’adequaran a les limitacions
d’aforament. En qualsevol cas, caldrà mantenir la distància física de 2 metres o l’obligació de
dur mascareta si es preveu que no es podrà mantenir la distància física. Caldrà prendre totes
les mesures de seguretat sectorials establertes en la prestació de serveis auxiliars.
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o) Els serveis complementaris, com ara food-trucks, botigues, cafeteria s’instal·laran només
en 1/3 de la superfície prevista originalment i es prendran mesures per evitar cues,
pagaments i pèrdua de la distància física. Es regiran per les mesures aprovades per al sector
de l’hostaleria i la restauració.
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b. La mobilitat interna prioritzarà els circuits en sentit únic per evitar els creuaments. Caldrà
senyalitzar-los convenientment i proporcionar-los amplada suficient.

t) Es realitzaran, abans i després de la representació, avisos que anunciïn i recordin les
mesures d'higiene i distanciament.
u) Sempre que sigui possible, la distància entre els treballadors de sala i el públic durant el
procés d'atenció i acomodació serà d'aproximadament dos metres.
v) S'ha de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en els quals poder dipositar
mocadors i qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes papereres han de ser netejades de
forma freqüent, i al menys un cop a el dia.

S’ACORDA:
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s) Qualsevol element tàctil ha de ser inhabilitat. Tampoc no hi haurà fulletons, catàlegs ni
elements semblants a disposició dels clients o visitants.

PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, el dia 18 de
novembre de 2020, de les 16:00h a les 21:00h per a la realització de l’activitat de la
campanya de donació de sang.

SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de
l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat anterior.

CINQUÈ.- L’entrega i retorn de les claus de l’espai es realitzarà a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà de l’Ajuntament de Gironella.

SISÈ.- En el moment de l’entrega de les claus de l’espai el sol·licitant haurà de dipositar 20 €
en concepte de fiança, que seran retornats una vegada es comprovi que l'espai no hagi patit
desperfectes i es trobi en condicions òptimes de neteja.

SETÈ.- Concedir l’ús del material següent:

4 taules, 20 cadires i 1 allargament de corrent.

VUITÈ.- L’usuari autoritzat accepta el contingut del Reglament regulador del règim general
d’ordenació i utilització dels edificis, locals i instal.lacions municipals; subjectant-se a les
seves prescripcions i es compromet a complir les seves normes i obligacions. Qualsevol tipus
de responsabilitat que es pugui derivar de l’exercici de les activitats, serà aplicada d’acord
amb els termes de l’esmentat Reglament.

NOVÈ.- És obligatori la incorporació del logotip oficial de l’Ajuntament de Gironella en
qualsevol tipus de cartelleria, sigui en format físic o digital.

DESÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de les
activitats vinculades a l’ús autoritzat.
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QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de neteja.
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TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el Local del Blat, només per a la realització de les
tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.

No hi ha assumptes
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C) PRECS I PREGUNTES
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

