
Ajuntament de Gironella

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

ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2019/3 JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 21 / de gener / 2019

Durada Des de les 20:30 fins a les 20:50 hores

Lloc Sala de reunions

Presidida per DAVID FONT SIMON

Secretari MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39362101Q DAVID FONT SIMON SÍ

39388643Q DAVID SABORIDO GONZÁLEZ SÍ

77261296H JOSEP Mª CASTELLÀ ANTICH SÍ

39381475R LLUÍS VALL CARRILLO SÍ

39328291Q Mª ÀNGELS SALLÉS PERARNAU SÍ

77746385Z ROGER BALLÚS NÚÑEZ NO

77737581L SÍLVIA CORBERA TORRENTBÓ SÍ

39343075B TERESA TERRICABRES POUS SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. ROGER BALLÚS NÚÑEZ:
«MOTIUS LABORALS»

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

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

UNANIMITAT.

Expedient 71/2019. Llicència d'obres per canviar mobles de la cuina al C/Quatre Cases,
2.

Favorable                                                                                Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l’expedient d’obres registrat amb el número 71/2019, en el qual es sol·licita llicència per 
canviar mobles de la cuina al C/Quatre Cases, 2.

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

“PROMOTOR:OLIVER FUENTES CANO 
Nº  EXPEDIENT: 71/2019
SITUACIÓ: CARRER QUATRE CASES,2
PROPIETAT IMMOBLE: OLIVER FUENTES CANO 
OBRA: CANVI MOBLES CUINA
CONTRACTISTA: ----------------  
PRESSUPOST: 1.629,00 €

El Sr. Oliver Fuentes Cano, ha sol·licitat, en data 14 de gener de 2019,  llicència d’obres per canvi de 
mobles de cuina.

Examinada la documentació presentada, s’informa  FAVORABLEMENT la concessió de la llicència 
d’obres.

No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.”.

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per canviar els mobles de la cuina al C/Quatre Cases, 2, 
expedient número 71/2019.

SEGON. Aprovar:

a) L’impost de Construccions: ............................ 47,73 € 
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques: ..........    20,00 € 
c) Bonificació 50% ICIO casc antic: .................. -     2      3  ,  8  6 €   
TOTAL ............    43,87 €

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’aquet acord. Si en aquest termini no s’ha fet efectiu el pagament el rebut 
serà tramitat per via executiva.

Expedient 82/2019. Llicència d'obres per reformar habitatge sense afectacions 
estructurals al C/Padró, 20, 2n.

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l’expedient d’obres registrat amb el número 82/2019, en el qual es sol·licita llicència per 
reformar habitatge sense afectacions estructurals al C/Padró, 20, 2n.

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

“PROMOTOR: MARC ROJAS SAÑA 
Nº  EXPEDIENT: 82/2019
SITUACIÓ: CARRER PADRÓ,20
PROPIETAT IMMOBLE: MARC ROJAS SAÑA
OBRA: REFORMA HABITATGE PL 2ª- NO AFECTA 
ESTRUCTURA CONTRACTISTA: SERVIOBRES QUERALT 
S.L.LU. PRESSUPOST:  21.182,74  €

Marc Rojas Saña, ha sol·licitat, en data 15 de gener de 2019,  llicència d’obres per la REFORMA DE 
L’HABITATGE DE LA PLANTA 2ª SENSE AFECTACIONS ESTRUCTURALS, del C/ Padró,20.

Examinat el projecte presentat, s’informa  FAVORABLEMENT la concessió de la llicència d’obres.

No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.”.

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència reformar per reformar habitatge sense afectacions estructurals al
C/Padró, 20, 2n., expedient número 82/2019. 

SEGON. Aprovar:

a) L’impost de Construccions: ............................ 620.65 € 
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques: .......... 78,38 € 
c) Bonificació 50% ICIO obres casc antic .......... –     3  10      ,  3  3 €   
TOTAL ............ 388,70 €

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.



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’aquet acord. Si en aquest termini no s’ha fet efectiu el pagament el rebut 
serà tramitat per via executiva.

Expedient 1229/2018. Recurs Administratiu. Recurs de reposicio contra l'acord de la
Junta de Govern Local de data 09/07/2018

Favorable                                                                                            Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Amb data 09/07/2018, la Junta de Govern Local va dictar acord:
“…PRIMER. Arxivar expedient per a l'adopció de mesures de restauració de la realitat física 
alterada, d’acord amb l’informe dels Serveis tècnics municipals, de les actuacions que s'han 
realitzat per

H64408008
COMUNITAT DE 
PROPIETARIS

Fets denunciats: NO S'HAN 
SEGUIT LES DIRECTRIUS DE 
LA LLICENCIA D'OBRES

Preceptes infringits: 
Llicencia  1134/2017

en l'immoble situat en

Localització : CARRER DELS CLOTS, 2

SEGON. Notificar la resolució a :

H64408008
COMUNITAT DE 
PROPIETARIS

CARRER ELS CLOTS 2, GIRONELLA 08680 
(Barcelona) (Espanya)

I a  la  persona denunciant, atorgant-li  audiència per un termini de  quinze dies perquè es 
present en les dependències d'aquest Ajuntament i examini l'expedient a l'efecte de que pugui 
al·legar i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents, conforme a l'article
112.3 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014 
de 13 de maig.”

Amb data 31/07/2018 09:46, MARIA CONSOL SABATA CAPELLAS va interposar Recurs de
Reposició contra aquesta Resolució sol·licitant:

- Deixar sense efecte l'acord de la junta de govern de data 09-/07/2018, se'n declari la 
seva nul·litat i s’actuï en conseqüència per tal de garantir la legalitat urbanística dins 
del  municipi,  tot  inspeccionant  i  determinant  si  la  claraboia,  tal  i  com  està  en 
l'actualitat s'ajusta a la normativa urbanística i si compleix amb els requisits del codi 
tècnic de l'edificació al no permetre la correcte ventilació de l'espai.

Amb data 13/09/2018 es va donar trasllat del recurs interposat a l’ interessada atorgant-lli un 
termini d'audiència de 10 dies;  termini durant el qual es van presentar al·legacions en data
28/09/2018 i 22/11/2018 sol·licitant la resolució del recurs.

Vist el Recurs interposat i de conformitat amb l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i amb els 
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques,

S’ACORDA:



PRIMER. Desestimar el recurs de reposició interposat pels següents motius d’acord amb 
l’informe tècnic:
1.Les obres realitzades segons la llicencia S’AJUNTEN a aquesta I no s’han modificat ni les 
dimensions ni l’alçada ni la ventilació.
2. Respecte a si la claraboia és ajustada al Codi Tècnic de l’Edificació, cal dir que:

- La ventilació serà l’adequada a l’espai que conté (caixa  d’escala). No hi figuren 
dimensions mínimes.

“Los edificios  dispondrán de  medios para que  sus recintos  se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual  
durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de 
aire exterior  y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes.”

- Cada immoble té unes característiques particulars pel que fa a la orientació, alçada, 

exposició a la pluja, vent etc.

- Caldrà   resoldre   aquesta   ventilació   de   manera   que   faci   la   seva   funció 
adequadament, tal com diu el Codi Tècnic, a més de protegir l’espai de l’escala de 
l’aigua de pluja (tenint en compte el vent).

SEGON. Notificar als interessats.

Expedient 102/2019. Contractacions. Enjardinament de la rotonda C-16 "Font dels
Tòrracs"

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista dels següents antecedents:

Expedient Document Nombr 
e

Data

102/2019 Providència d’alcaldia 18/01/2019
Informe de Secretaria 18/01/2019
Informe d'Intervenció 18/01/2019
Informe Tècnic 18/01/2019

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Enjardinament de la rotonda C-16 "Font dels Tòrracs", consistent en netejar d'herbes, 
arreglar el terra, plantar plantes, muntar reg automàtic i extendre graves

Procediment: Menor Tramitació: Ordinària Tipus de contracte: Serveis

Classificació CPV:
451.12712-9

Accepta renovació: No Revisió de preus /
fórmula: No

Accepta variants: No



Pressuposto base de
licitació: 4.545,95 €

Impostos: 21% Total: 5.500,60 €

Valor estimat del contracte:
4.545,95 €

Impostos: 21% Total: 5.500,60 €

Data d'inici 
execució:
04/03/2019

Data fi execució:
29/03/2019

Durada execució: 1 mes Durada màxima:

Garantia provisional: No        Garantia definitiva: No           Garantia complementària: No

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat 
amb  el  que  s’estableix  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:
- Necessitat d’enjardinar la rotonda de la C-16 “Font dels Torracs”

quedant acreditat que la contractació  de Enjardinament de la rotonda C-16 "Font dels 
Tòrracs",  consistent  en  netejar  d'herbes,  arreglar  el  terra,  plantar  plantes,  muntar  reg 
automàtic i extendre graves, mitjançant un contracte  de Serveis és la forma més idònia i 
eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.

SEGON. Contractar amb ALPEX JARDÍ S.L. la prestació descrita en els antecedents. 

TERCER. Aprovar la despesa corresponent:

Exercici        Aplicació pressupostària              Import               IVA/IGIC         Total
2019             171.21003                                    4.545,95 €         21%               5.500,60 €

QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si 
escau.

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

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 111/2019. Revocació subvencions llibres i material escolar, curs 2018/2019.

Favorable                                                                              Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist que, amb data 17 de setembre de 2018, per acord de la Junta de Govern Local,  es va 
concedir una ajuda econòmica de 150,50 Euros,  en procediment de concurrència per a 
l’obtenció d’ajuts per material i llibres escolar, curs 2018/2019.



Vist que, es va tenir constància per aquest Ajuntament del següent fet,

Causes: Art. 3.3. incompliment del pla de treball i seguiment, establert per part de l’EBAS
d’aquest Ajuntament de Gironella.

Tenint en compte que els beneficiaris han pogut incórrer en una de les causes susceptibles 
de generar el reintegrament de la subvenció concedida, recollides en l’Article 3.3. de les 
bases  reguladores  de la  convocatòria  d’ajuts  de material  i llibres  corresponents  al  curs
2018/2019.

Vist que es va informar, pels Serveis Municipals, sobre si concorrien les circumstàncies que 
acreditin els fets que son causa del reintegrament de la subvenció concedida.

Examinada la documentació que l’acompanya. 

S’ACORDA:

PRIMER. Considerar provats els següents fets,

Causes: Art. 3.3. incompliment del pla de treball i seguiment, establert per part de l’EBAS
d’aquest Ajuntament de Gironella.

SEGON.  Declarar  que  els  fets  provats  son  causa  de  reintegrament  de  la  subvenció 
concedida, de conformitat amb l’Article 3.3. de les bases reguladores de la convocatòria 
d’ajuts de material i llibres corresponents al curs 2018/2019, sent la quantitat a reintegrar de
150,50 Euros.

TERCER.  Declarar com a principal obligat al reintegrament de la subvenció les persones 
beneficiàries que consten en l’informe de l’Educadora Social.

QUART. Ordenar que la quantitat objecte de reintegrament s’ingressi en el termini de 10 dies, 
a les arques municipals, en el supòsit de no verificar-se l’ingrés en el termini convingut,  és 
procedirà al seu requeriment per la via de constrenyiment, de conformitat amb l’establert en el 
Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.

Expedient 79/2019. Aprovació liquidació taxa per gestió residus domèstics de l'exercici
2019, referència cadastral 7344109DG0574S00004JW (Av. Catalunya, 79, 1-1).

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime 
nt

Amb data 14 de gener de 2019, a les 11:48 h. es va presentar sol.licitud de canvi de quota de 
la TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS de l’exercici de 2019, de l’habitatge amb 
referència cadastral 7344109DG0574S00004JW (Av. Catalunya, 79, 1-1).



Amb data 16 de gener de 2109, va ser emès informe del Servei Tècnic Municipal, comunicant 
que l’habitatge amb número de referència cadastral 7344109DG0574S00004JW (Av. 
Catalunya, 79, 1-1), no disposa de comptador d’aigua ni de comptador d’electricitat, que 
literalment és com segueix:

“INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 
NATURALESA: INSPECCIÓ HABITATGE
SITUACIÓ HABITATGE: AVINGUDA CATALUNYA,79, 
1-1ª REFERÈNCIA CADASTRAL: 
7344109DG0574S0004JW
AUTOR: JOAN CARLES JABARDO 
DATA: 16 DE GENER DE 2018
EXPEDIENT: 79/2018

INFORME

En data 16 de gener de 2018 s’ha inspeccionat l’habitatge situat a la Avinguda Catalunya,79, 1-1ª,, amb 
nº de referència cadastral 7344109DG0574S0004JW i s’ha constatat que no disposa de comptador 
d’aigua ni de comptador d’electricitat.2

S’ACORDA:

PRIMER. Aprovar la liquidació tributària per l’exercici 2019 de la taxa per gestió de residus 
domèstics (locals i habitatges buits) de l’immoble amb número de referència cadastral
7344109DG0574S00004JW (Av. Catalunya, 79, 1-1), per un import de 56,95 €.

SEGON. Notificar aquesta Resolució a l’interessat, amb indicació dels recursos que 
procedeixin.

Expedient 84/2019. Aprovació liquidació Taxa per Gestió de Residus Domèstics de 
l'exercici 2019, referència cadastral 7816109DG0571N0002KP (Viladomiu Vell, 9, 
Bx-2).

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime 
nt

Amb data 16 de gener de 2019, a les 11:44 h. es va presentar sol.licitud de canvi de quota 
de la TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS de l’exercici de 2019, de l’habitatge 
amb referència cadastral 7816109DG0571N0002KP (Viladomiu Vell, 9, bx-2).

Amb data 21 de gener de 2019, va ser emès informe del Servei Tècnic Municipal, comunicant 
que l’habitatge amb número de referència cadastral 7816109DG0571N0002KP (Viladomiu 
Vell, 9, bx-2), no disposa de comptador d’aigua ni de comptador d’electricitat, que literalment 
és com segueix:

“EXP. 84/2019
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 
NATURALESA: INSPECCIÓ HABITATGE
SITUACIÓ: VILADOMIU VELL, 9, BX-2
REFERÈNCIA CADASTRAL: 7816109DG0571N0002KP 
AUTOR: JOAN CARLES JABARDO



DATA: 21 de gener de 2019

INFORME

En data 21 de gener de 2019 s’ha inspeccionat l’habitatge situat a Viladomiu Vell, 9, BX-2, amb nº de 
referència cadastral 7816109DG0571N0002KP i s’ha constatat que no disposa de comptador d’aigua ni 
de comptador d’electricitat”.

S’ACORDA:

PRIMER. Aprovar la liquidació tributària per l’exercici 2019 de la taxa per gestió de residus 
domèstics (locals i habitatges buits) de l’immoble amb número de referència cadastral
7816109DG0571N0002KP (Viladomiu Vell, 9, bx-2), per un import de 56,95 €.

SEGON. Notificar aquesta Resolució a la interessada, amb indicació dels recursos que 
procedeixin.

Expedient 85/2019. Aprovació liquidació Taxa per Gestió de Residus Domèstics de 
l'exercici 2019, referència cadastral 7630105DG0573S0001FT (C/Estudis-Bassacs, 10)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime 
nt

Amb data 16 de gener de 2019, a les 11:58 h. es va presentar sol.licitud de canvi de quota de 
la TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS de l’exercici de 2019, de l’habitatge amb 
referència cadastral 7630105DG0573S0001FT (C/Estudis-Bassacs, 10).

Amb data 21 de gener de 2019, va ser emès informe del Servei Tècnic Municipal, comunicant 
que l’habitatge amb número de referència cadastral 7630105DG0573S0001FT
(C/Estudis-Bassacs, 10), no disposa de comptador d’aigua ni de comptador d’electricitat, que 
literalment és com segueix:

“EXP: 85/2019
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 
NATURALESA: INSPECCIÓ HABITATGE 
SITUACIÓ: CARRER ESTUDIS,10, 1º(BASSACS)
REFERÈNCIA CADASTRAL: 7630105DG0573S0001FT 
AUTOR: JOAN CARLES JABARDO
DATA: 21 de gener de 2019

INFORME

En data 21 de gener de 2019 s’ha inspeccionat l’habitatge situat al C/ Estudis,10 1º (Bassacs), amb nº 
de referència cadastral 7630105DG0573S0001FT i s’ha constatat que no disposa de comptador d’aigua 
ni de comptador d’electricitat.”.



S’ACORDA:

PRIMER. Aprovar la liquidació tributària per l’exercici 2019 de la taxa per gestió de residus 
domèstics (locals i habitatges buits) de l’immoble amb número de referència cadastral
7630105DG0573S0001FT (C/Estudis-Bassacs, 10), per un import de 56,95 €.

SEGON. Notificar aquesta Resolució a la interessada, amb indicació dels recursos que 
procedeixin.

Expedient 86/2019. Aprovació liquidació Taxa per Gestió de Residus Domètics de 
l'exercici 2019, referència cadastral 7630105DG0573S0001FT (C/Estudis-Bassacs, 10,
2n.)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime 
nt

Amb data 16 de gener de 2019, a les 12:04 h. es va presentar sol.licitud de canvi de quota de 
la TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS de l’exercici de 2019, de l’habitatge amb 
referència cadastral 7630105DG0573S0001FT (C/Estudis-Bassacs, 10, 2n.).

Amb data 21 de gener de 2019, va ser emès informe del Servei Tècnic Municipal, comunicant 
que l’habitatge amb número de referència cadastral 7630105DG0573S0001FT
(C/Estudis-Bassacs, 10, 2n.), no disposa de comptador d’aigua ni de comptador d’electricitat, 
que literalment és com segueix:

“EXP : 86/2019
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 
NATURALESA: INSPECCIÓ HABITATGE
SITUACIÓ: CARRER ESTUDIS,10,2º (BASSACS)
REFERÈNCIA CADASTRAL: 7630105DG0573S0001FT 
AUTOR: JOAN CARLES JABARDO
DATA: 21 de gener de 2019

INFORME

En data 21 de gener de 2019 s’ha inspeccionat l’habitatge situat al C/ Estudis,10,2º (Bassacs) amb nº
de referència cadastral 7630105DG0573S0001FT i s’ha constatat que no disposa de comptador d’aigua 
ni de comptador d’electricitat.·

S’ACORDA:

PRIMER. Aprovar la liquidació tributària per l’exercici 2019 de la taxa per gestió de residus 
domèstics (locals i habitatges buits) de l’immoble amb número de referència cadastral
7630105DG0573S0001FT (C/Estudis-Bassacs, 10, 2n.), per un import de 56,95 €.

SEGON. Notificar aquesta Resolució a la interessada, amb indicació dels recursos que 
procedeixin.

Expedient 87/2019. Aprovació liquidació taxa per gestió residus domèstics de l'exercici



2019, referència cadastral 7343107DG0574S (Av. Catalunya, 59, 1-1).

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Amb data 16 de gener de 2019, a les 12:29 h. es va presentar sol.licitud de canvi de quota de 
la TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS de l’exercici de 2019, de l’habitatge amb 
referència cadastral 7343107DG0574S (Av. Catalunya, 59, 1-1).

Amb data 17 de gener de 2109, va ser emès informe del Servei Tècnic Municipal, comunicant 
que l’habitatge amb número de referència cadastral 7247343107DG0574S (Av. Catalunya,
59, 1-1), no disposa de comptador d’aigua ni de comptador d’electricitat, que literalment és 
com segueix:

“EXP: 87/2019
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 
NATURALESA: INSPECCIÓ HABITATGES 
SITUACIÓ: EDIFICI AVINGUDA CATALUNYA,59,1-1ª 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 7343107DG0574S 
AUTOR: JOAN CARLES JABARDO
DATA: 17 DE GENER DE 2019

INFORME

En data 17 de gener de 2019 s’ha inspeccionat l’habitatge que es relaciona a continuació, amb el  
resultat següent:

EDIFICI AVINGUDA CATALUNYA,59,1-1ª (7343107DG0574S):

Habitatge 1-1ª : no disposa de comptador d’aigua ni d’electricitat”

S’ACORDA:

PRIMER. Aprovar la liquidació tributària per l’exercici 2019 de la taxa per gestió de residus 
domèstics (locals i habitatges buits) de l’immoble amb número de referència cadastral
7343107DG0574S (Av. Catalunya, 59, 1-1), per un import de 56,95 €.

SEGON. Notificar aquesta Resolució a l’interessat, amb indicació dels recursos que 
procedeixin.

Expedient 88/2019. Aprovació liquidació taxa per gestió residus domèstics de l'exercici
2019, referència cadastral 7343107DG0574S (Av. Catalunya, 59, 1-2).

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Amb data 16 de gener de 2019, a les 12:33 h. es va presentar sol.licitud de canvi de quota de 
la TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS de l’exercici de 2019, de l’habitatge amb 
referència cadastral 7343107DG0574S (Av. Catalunya, 59, 1-2).



Amb data 17 de gener de 2109, va ser emès informe del Servei Tècnic Municipal, comunicant 
que l’habitatge amb número de referència cadastral 7343107DG0574S (Av. Catalunya, 59,
1-2, no disposa de comptador d’aigua ni de comptador d’electricitat, que literalment és com 
segueix:

“EXP: 88/2019
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 
NATURALESA: INSPECCIÓ HABITATGES 
SITUACIÓ: EDIFICI AVINGUDA CATALUNYA,59,1-2ª 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 7343107DG0574S 
AUTOR: JOAN CARLES JABARDO
DATA: 17 DE GENER DE 2019

INFORME

En data 17 de gener de 2019 s’ha inspeccionat l’habitatge que es relaciona a continuació, amb el  
resultat següent:

EDIFICI AVINGUDA CATALUNYA,59,1-2ª (7343107DG0574S):

Habitatge 1-2ª: no disposa de comptador d’aigua ni d’electricitat”

S’ACORDA:

PRIMER. Aprovar la liquidació tributària per l’exercici 2019 de la taxa per gestió de residus 
domèstics (locals i habitatges buits) de l’immoble amb número de referència cadastral
7343107DG0574S (Av. Catalunya, 59, 1-2), per un import de 56,95 €.

SEGON. Notificar aquesta Resolució a l’interessat, amb indicació dels recursos que 
procedeixin.

Expedient 1447/2018. Extincions de Drets Funeraris. Cessió a l'Ajuntament del nínxol nº
1507.

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atesa la sol.licitud presentada en data 24 d’octubre de 2108, registre d’entrades
2018-E-RC-1.487, de cessió a l’Ajuntament del nínxol nº 1.507, expedient  número
1447/2018.

Atès que s’ha publicat al B.O.P. de data 23 de novembre de 2018, edicte referent a la 
cessió a l’Ajuntament del núnxol nº 1.507, pel període de 30 dies, sense que s’hagi produït 
cap oposició o al.legació.

Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, que literalment és 
com segueix:



“Expedient núm.: 1447/2018
Informe de Secretaria
Procediment: Extincions de Drets Funeraris
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]

INFORME DE SECRETARIA

D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 25 / d’octubre / 2018, i en compliment
de l'establert en l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim
Jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,  

INFORME

PRIMER. L'extinció dels drets funeraris pot realitzar-se per diferents causes, com són:
- Pel transcurs del període fixat en les concessions no renovables.

- Pel transcurs del període fixat en les concessions renovables sense procedir a exercir el dret de 
renovació.

- Per haver de procedir a derrocar els nínxols per ruïna o per incompliment de les condicions mínimes 
de salubritat o per augmentar el nombre de nínxols disponibles.

- .Cessio del Ninxol.

SEGON. La Legislació aplicable en el procediment és la següent:

- El Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.
- El Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
- La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- L'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
- REglament del cementiri municpal

TERCER. L'article 2 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni  
dels ens locals de Catalunya, assenyala que els béns de les Entitats Locals es classifiquen en béns de 
domini públic i béns patrimonials, i l'article 3.1 estableix que els primers seran d'ús o de servei públic. 
L'article 5 del mateix text legal estableix que els béns de servei públic són els que s'adecuen essencial
o exclusivament per fi particular del servei, tal com escorxadors, mercats, hospitals, museus, escoles, 
cementiris i camps d'esport.

L'article 57 del citat Reglament regula la utilització dels béns de domini públic i 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. L'article 59 assenyala que l'ús privatiu dels béns de domini públic
està subjecte a concessió administrativa. I finalment, l'article 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, 
del Patrimoni de les Administracions Públiques (de caràcter bàsic) estableix que les determina que no
es podrà atorgar concessió per temps indefinit, i que el termini màxim de durada de les concessions
serà de setanta-cinc anys, tret que la Normativa especial assenyali un altre menor.

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 nínxols o sepultures sinó que el titular del dret funerari adquireix un 
dret administratiu per via de concessió administrativa atorgada per l'Administració Municipal.

No obstant això, la concessió dels drets funeraris no és una autèntica concessió d'un servei públic 
municipal ni l'autorització concreta d'utilització del domini públic, sinó un mecanisme jurídic en virtut del 
com 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 que pot acudir l'Ajuntament en virtut de 
les potestats d'organització del servei funerari que li atorga el Decret 297/1997, de 25 de novembre pel 
qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.



QUART. S'entén per dret funerari les concessions d'ús sobre les diferents unitats d'enterrament. El dret  
funerari sobre tota classe d'unitats d'enterrament, quedarà garantit mitjançant la seva inscripció en el 
Llibre Registro del Cementiri.

Els titulars de la concessió de drets funeraris té el deure conservar i mantenir en adequades condicions 
de seguretat, salubritat i ornat públic les unitats d'enterrament la cessió del qual d'ús estigui al seu nom.

CINQUÈ. El procediment per extingir els drets funeraris és el següent:

A. L'Alcalde, com a òrgan competent en virtut de l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, dictarà resolució iniciant el procediment per a l'extinció dels 
drets funeraris.

B La Resolució es notificarà als titulars dels drets funeraris, atorgant-los un període d'audiència d'entre 
deu i quinze dies.

Quan els interessats siguin desconeguts, s'ignori el lloc de la notificació o el mitjà, o bé, intentada la 
notificació, no s'hagués pogut practicar, la notificació es farà per mitjà d'anuncis en el tauló d'edictes de 
l'Ajuntament al seu últim domicili i en el Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, estarà a la disposició 
dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://gironella.eadministracio.cat].

En aquesta notificació s'oferirà a l'interessat el trasllat de les restes al nou bloc que s'ha construït en el  
cementiri, advertint als titulars dels drets que si no manifesten la seva conformitat amb aquest trasllat, 
es procedirà al trasllat dels cadàvers i restes cadavèriques a la fossa comuna.

C. Rebudes les al·legacions o observacions presentades i informades les mateixes, s'aprovarà 
definitivament l'extinció dels drets funeraris.

D.  Es notificarà a l'interessat perquè tingui coneixement de l'Acord definitiu i dels recursos procedents.

I d’acord amb el que estableix l’article 60.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

S’ACORDA:

PRIMER. Aprovar l’extinció dels drets funeraris del nínxol nº 1.507, passant aquest a ser de 
titularitat municipal.

SEGON. Notificar a la interessada el present acord.

Expedient 1450/2018. Extincions de Drets Funeraris. Cessió a l'Ajuntament del nínxol nº
432.

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atesa la sol.licitud presentada en data 24 d’octubre de 2108, registre d’entrades
2018-E-RC-1.488, de cessió a l’Ajuntament del nínxol nº 432, expedient  número 1450/2018.

Atès que s’ha publicat al B.O.P. de data 23 de novembre de 2018, edicte referent a la 
cessió a l’Ajuntament del núnxol nº 432, pel període de 30 dies, sense que s’hagi produït 
cap oposició o al.legació.

http://gironella.eadministracio.cat/


Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, que literalment és 
com segueix:

“Expedient núm.: 1450/2018
Informe de Secretaria
Procediment: Extincions de Drets Funeraris
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]

INFORME DE SECRETARIA

D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 25 / d’octubre / 2018, i en compliment 
de l'establert en l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim 
Jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,

INFORME

PRIMER. L'extinció dels drets funeraris pot realitzar-se per diferents causes, com són:

- Pel transcurs del període fixat en les concessions no renovables.

- Pel transcurs del període fixat en les concessions renovables sense procedir a exercir el dret de 
renovació.

- Per haver de procedir a derrocar els nínxols per ruïna o per incompliment de les condicions mínimes 
de salubritat o per augmentar el nombre de nínxols disponibles.

- Cessió.

SEGON. La Legislació aplicable en el procediment és la següent:

- El Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.

- El Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.

- La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- L'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

- REglament del cementiri municipal

TERCER. L'article 2 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni  
dels ens locals de Catalunya, assenyala que els béns de les Entitats Locals es classifiquen en béns de 
domini públic i béns patrimonials, i l'article 3.1 estableix que els primers seran d'ús o de servei públic.  
L'article 5 del mateix text legal estableix que els béns de servei públic són els que s'adecuen essencial  
o exclusivament per fi particular del servei, tal com escorxadors, mercats, hospitals, museus, escoles,  
cementiris i camps d'esport.



L'article 57 del citat Reglament regula la utilització dels béns de domini públic i 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. L'article 59 assenyala que l'ús privatiu dels béns de domini públic 
està subjecte a concessió administrativa. I finalment, l'article 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre,  
del Patrimoni de les Administracions Públiques (de caràcter bàsic) estableix que les determina que no 
es podrà atorgar concessió per temps indefinit, i que el termini màxim de durada de les concessions 
serà de setanta-cinc anys, tret que la Normativa especial assenyali un altre menor.

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 nínxols o sepultures sinó que el titular del dret funerari adquireix un 
dret administratiu per via de concessió administrativa atorgada per l'Administració Municipal.

No obstant això, la concessió dels drets funeraris no és una autèntica concessió d'un servei públic 
municipal ni l'autorització concreta d'utilització del domini públic, sinó un mecanisme jurídic en virtut del  
com 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 que pot acudir l'Ajuntament en virtut de 
les potestats d'organització del servei funerari que li atorga el Decret 297/1997, de 25 de novembre pel 
qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.

QUART. S'entén per dret funerari les concessions d'ús sobre les diferents unitats d'enterrament. El dret  
funerari sobre tota classe d'unitats d'enterrament, quedarà garantit mitjançant la seva inscripció en el 
Llibre Registro del Cementiri.

Els titulars de la concessió de drets funeraris té el deure conservar i mantenir en adequades condicions 
de seguretat, salubritat i ornat públic les unitats d'enterrament la cessió del qual d'ús estigui al seu nom.

CINQUÈ. El procediment per extingir els drets funeraris és el següent:  

A.

L'Alcalde, com a òrgan competent en virtut de l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de  les Bases  del  Règim Local,  dictarà resolució  iniciant  el  procediment per a  l'extinció  dels drets 
funeraris.

B. La Resolució es notificarà als titulars dels drets funeraris, atorgant-los un període d'audiència d'entre 
deu i quinze dies.

Quan els interessats siguin desconeguts, s'ignori el lloc de la notificació o el mitjà, o bé, intentada la 
notificació, no s'hagués pogut practicar, la notificació es farà per mitjà d'anuncis en el tauló d'edictes de 
l'Ajuntament al seu últim domicili i en el Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, estarà a la disposició 
dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://gironella.eadministracio.cat].

En aquesta notificació s'oferirà a l'interessat el trasllat de les restes al nou bloc que s'ha construït en el 
cementiri, advertint als titulars dels drets que si no manifesten la seva conformitat amb aquest trasllat,  
es procedirà al trasllat dels cadàvers i restes cadavèriques a la fossa comuna.

C Rebudes les al·legacions  o observacions presentades i informades les mateixes, s'aprovarà 
definitivament l'extinció dels drets funeraris.

http://gironella.eadministracio.cat/


D Es notificarà a l'interessat perquè tingui coneixement de l'Acord definitiu i dels recursos procedents.”.

I d’acord amb el que estableix l’article 60.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

S’ACORDA:

PRIMER. Aprovar l’extinció dels drets funeraris del nínxol nº 432, passant aquest a ser de 
titularitat municipal.

SEGON. Notificar a la interessada el present acord.

Expedient 1640/2018. Extincions de Drets Funeraris. Cessió a l'Ajuntament del nínxol nº
712.

Favorable                                                                                Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atesa la sol.licitud presentada en data 7 de desembre de 2108, registre d’entrades
2018-E-RC-1.781, de cessió a l’Ajuntament del nínxol nº 712, expedient  número 1640/2018.

Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, que literalment és 
com segueix:

“Expedient núm.: 1640/2018
Informe de Secretaria
Procediment: Extincions de Drets Funeraris
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]

INFORME DE SECRETARIA

D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 7 / de desembre / 2018, i en compliment 
de l'establert en l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim 
Jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,

INFORME

PRIMER. L'extinció dels drets funeraris pot realitzar-se per diferents causes, com són:

- Pel transcurs del període fixat en les concessions no renovables.

- Pel transcurs del període fixat en les concessions renovables sense procedir a exercir el dret de 
renovació.



- Per renuncia del titular

SEGON. La Legislació aplicable en el procediment és la següent:

- El Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.

- El Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.

- La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- L'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

- Reglament del servei de l’Ajuntament de Gironella

TERCER. L'article 2 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni  
dels ens locals de Catalunya, assenyala que els béns de les Entitats Locals es classifiquen en béns de 
domini públic i béns patrimonials, i l'article 3.1 estableix que els primers seran d'ús o de servei públic.  
L'article 5 del mateix text legal estableix que els béns de servei públic són els que s’adeqüen essencial  
o exclusivament per fi particular del servei, tal com escorxadors, mercats, hospitals, museus, escoles,  
cementiris i camps d'esport.

L'article 57 del citat Reglament regula la utilització dels béns de domini públic i 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. L'article 59 assenyala que l'ús privatiu dels béns de domini públic 
està subjecte a concessió administrativa. I finalment, l'article 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre,  
del Patrimoni de les Administracions Públiques (de caràcter bàsic) estableix que les determina que no 
es podrà atorgar concessió per temps indefinit, i que el termini màxim de durada de les concessions 
serà de setanta-cinc anys, tret que la Normativa especial assenyali un altre menor.

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 nínxols o sepultures sinó que el titular del dret funerari adquireix un 
dret administratiu per via de concessió administrativa atorgada per l'Administració Municipal.

No obstant això, la concessió dels drets funeraris no és una autèntica concessió d'un servei públic 
municipal ni l'autorització concreta d'utilització del domini públic, sinó un mecanisme jurídic en virtut del  
com 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 que pot acudir l'Ajuntament en virtut de 
les potestats d'organització del servei funerari que li atorga el Decret 297/1997, de 25 de novembre pel 
qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.

QUART. S'entén per dret funerari les concessions d'ús sobre les diferents unitats d'enterrament. El dret  
funerari sobre tota classe d'unitats d'enterrament, quedarà garantit mitjançant la seva inscripció en el 
Llibre Registro del Cementiri.

Els titulars de la concessió de drets funeraris té el deure conservar i mantenir en adequades condicions 
de seguretat, salubritat i ornat públic les unitats d'enterrament la cessió del qual d'ús estigui al seu nom.

CINQUÈ. El procediment per extingir els drets funeraris és el següent:



A. L'Alcalde, com a òrgan competent en virtut  de l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  
Reguladora de les Bases del Règim Local, dictarà resolució iniciant el procediment per a l'extinció dels 
drets funeraris.

B. La Resolució es notificarà als titulars dels drets funeraris, atorgant-los un període d'audiència d'entre 
deu i quinze dies.

Quan els interessats siguin desconeguts, s'ignori el lloc de la notificació o el mitjà, o bé, intentada la 
notificació, no s'hagués pogut practicar, la notificació es farà per mitjà d'anuncis en el tauló d'edictes de 
l'Ajuntament al seu últim domicili i en el Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, estarà a la disposició 
dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://gironella.eadministracio.cat].

En aquesta notificació s'oferirà a l'interessat el trasllat de les restes al nou bloc que s'ha construït en el 
cementiri, advertint als titulars dels drets que si no manifesten la seva conformitat amb aquest trasllat,  
es procedirà al trasllat dels cadàvers i restes cadavèriques a la fossa comuna.

C. Rebudes les al·legacions  o observacions presentades i informades les mateixes, s'aprovarà 
definitivament l'extinció dels drets funeraris.

D. Es notificarà a l'interessat perquè tingui coneixement de l'Acord definitiu i dels recursos procedents.”.

I d’acord amb el que estableix l’article 60.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

S’ACORDA:

PRIMER. Aprovar l’extinció dels drets funeraris del nínxol nº 712, passant aquest a ser de 
titularitat municipal.

SEGON. Notificar a la interessada el present acord.

Expedient 1409/2018. Canvis de Titularitat de Drets Funeraris del nínxol nº 566.

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atesa la sol.licitud presentada en data 15 d’octubre de 2018, registre d’entrades
2018-E-RC-1408, de canvi de nom del nínxol  nº 566 expedient  número 1409/2018.

Atès que s’ha publicat al B.O.P. de data 23 de novembre de 2018, edicte referent a la 
transmissió del dret funerari del nínxol número 566, pel període de 15 dies, sense que s’hagi 
produït cap oposició o al.legació.

Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, que literalment és 
com segueix:

http://gironella.eadministracio.cat/


“Expedient núm.: 1409/2018
Informe de Secretaria
Procediment: Canvis de Titularitat de Drets Funeraris
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]

INFORME DE SECRETARIA

D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 19 / d’octubre / 2018 i en compliment de 
lo establecido 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,

INFORME

PRIMER. L'article 2 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 1372/1986, 
de 13 de juny, assenyala que els béns de les Entitats Locals es classifiquen en béns de domini públic i  
béns patrimonials, i que els primers seran d'ús o de servei públic. L'article 4 d'aquest text legal estableix 
que els béns de servei públic són els destinats directament al compliment de finalitats públiques de 
responsabilitat de les Entitats Locals, tals com, entre uns altres, els cementiris.

L'article 75 del citat Reglament regula la utilització dels béns de domini públic i considera ús privatiu el  
constituït per l'ocupació d'una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per 
la resta d'interessats. L'article 78 assenyala que l'ús privatiu dels béns de domini públic està subjecte a 
concessió administrativa. I finalment, l'article 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de 
les Administracions Públiques estableix que no es podrà atorgar concessió per temps indefinit, i que el  
termini màxim de durada de les concessions serà de setanta-cinc anys, tret que la Normativa especial  
assenyali un altre menor.

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

[L'adquirent de la concessió mai adquireix la propietat, sinó un dret a utilitzar la sepultura o el nínxol, de 
manera que mai podrà transmetre la propietat sinó només els drets que ostenta sobre aquells]

No obstant això, la concessió dels drets funeraris no és una autèntica concessió d'un servei públic 
municipal ni l'autorització concreta d'utilització del domini públic, sinó un mecanisme jurídic en virtut del  
qual 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 Decret 2263/1974, de 20 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.

SEGON. La Legislació aplicable és la següent:

— [Els articles corresponents del Reglament del Servei, si ho hi hagués].

— Els articles corresponents de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis en el 
cementiri municipal.

— El Decret 2263/1974, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.



— Els articles 2, 4, 75, 78 i 79 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament de Béns de les Entitats Locals.

— L'article 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

— L'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

TERCER. L'atorgament d'ús de la unitat d'enterrament s'atorgarà per un termini determinat [segons el  
que  es  disposa  en  el  Reglament  del  Servei],  sense  que  en  cap  cas  aquesta  pugui  excedir  de 
setanta-cinc anys.

QUART. El procediment per dur a terme el canvi de titularitat és el següent:

A. Presentada sol·licitud per l'interessat en la qual faci constar les dades personals del finat així com el 
certificat mèdic de defunció i la llicència d'enterrament expedida pel Jutge, l'Alcalde, dictarà resolució,  
atorgant el canvi  de titularitat de la concessió d'ús funerari del  nínxol 566, que es reflectirà en el  
corresponent títol d'ús del dret.

B. La Resolució d'Alcaldia atorgant el canvi de titularitat de la concessió d'ús funerari del nínxol 566 es 
notificarà a l'interessat i s'inscriurà així mateix el corresponent títol d'ús del dret funerari en el Llibre 
Registro corresponent del cementiri, fent-se constar les següents dades:

— 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, per ocupació del corresponent nínxol.”

I d’acord amb el que estableix l’article 60.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir el canvi de titularitat de la llicència d’ús del nínxol número 566, ubicat al
Cementiri Municipal, per un període de 50 anys, a comptar des de la data del present acord.

SEGON. Notificar a l’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
18,70 €, 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 74/2019. Canvi del dret funerari de lloguer a concessió del nínxol nº 933.

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/As 
sentiment

A la vista dels següents antecedents:
Document Data/Núm. Observacions
Sol·licitud de l'Interessat 21/11/2018

2018-E-RC-1679
Informe de Secretaria 14/01/2019

2019-0011

Examinada la documentació que l'acompanya i d’acord amb el que estableix el reglament del
Cementiri municipal, 

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir a
Sol·licitant ERNESTO RABAT FEIXAS 77266885H

El canvi del dret funerari de lloguer a concessió:

NÍNXOL Nº 933                                                   50 anys

SEGON. Notificar a l'interessat la present resolució, expedint el títol que acredita la concessió del 
dret funerari.

TERCER. Inscriure el títol que acredita la concessió en el Llibre Registre del cementiri.

QUART. Requerir el pagament de la taxa prevista en l'Ordenança fiscal per concessió de nínxol 
vell, per un import de 432,45 €, 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 70/2019. Rectificació rebut aigua 4r.trim 2018 núm.comptador 336348

Favorable                                                                               Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb número de registre 
d’entrades 19/2019, en data 7 de gener de 2019, amb número d’expedient 70/2019, en la 
qual s’exposa que el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4r. trimestre de 2018, 
ha vingut amb un consum molt elevat.

Vist l’informe emès per la coordinadora de l’OAC, que literalment és com segueix: ” En relació 
a



la reclamació presentada per la Sra. Pilar Parera Canudas, sobre el rebut d’aigua del 4t. trimestre de
2018, ja que li ve amb un consum de 90 m3, i en el rebut d’aigua del 3r. trimestre de 2018, només li va 
venir un consum de 19 m3 .

Comprovades aquestes dades s’ha verificat en el programa que són correctes i s’ha procedit a rectificar 
el rebut d’aigua del 3r. trimestre de 2018, amb un consum de 54 m3 (lectura anterior 2.997 – lectura 
actual 3.051)  i el del 4t. trimestre de 2018 amb 55 m3 (lectura anterior 3.051 – lectura actual 3.106)”

S’ACORDA:

PRIMER.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2018, número de comptador 336348, amb un consum de 19 m3 d’aigua, desglossat de la 
següent forma:

Subministre .......................    13,80 € 
Conservació .....................       4,05 € 
Clavegueram ....................      1,50 € 
IVA s/.cons, clav. I llog. 21%     1,17 € 
IVA 10% s/. subm. ............        1,38 € 
Cànon 1r.tram (19 m3).......       9,10 € 
IVA 10% s/. cànon ...........         0,91 € 
Total ................................       31,91 €

SEGON.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4r. trimestre de
2018, número de comptador 336348, amb un consum de 90 m3 d’aigua, desglossat de la 
següent forma:

Subministre ...................... 131,40 € 
Conservació ..................... 4,05 € 
Clavegueram ....................    1,50 € 
IVA s/.cons, clav. I llog. 21%  1,17 € 
IVA 10% s/. subm. ............  13,14 € 
Cànon 1r.tram (45 m3).......    21,56 € 
Cànon 2n.tram (30 m3)......    33,11 € 
Cànon 3r. tram (15 m3).....    41,39  € 
IVA 10% s/. cànon ...........  9,61 € 
Total ................................ 256,93 €

TERCER.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2018, número de comptador 336348, amb un consum de 54 m3 d’aigua, quedant desglossats 
de la següent forma:

Subministre ....................           66,60 € 
Conservació .....................           4,05 € 
Clavegueram ....................          1,50 € 
IVA s/.cons, clav. I llog. 21%         1,17 € 
IVA 10% s/. subm. ............           6,66 € 
Cànon 1r.tram (45 m3) ......         21,56 € 
Cànon 2n.tram ( 9 m3) .....           9,93 € 
IVA 10% s/. cànon .........               3,15 € 
Total ...............................         114,62 €

QUART.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4r. trimestre 
de
2018, número de comptador 336348, amb un consum de 55 m3 d’aigua, quedant desglossats 
de la següent forma:



Subministre ....................  68,40 € 
Conservació .....................  4,05 € 
Clavegueram .................... 1,50 € 
IVA s/.cons, clav. I llog. 21%   1,17 € 
IVA 10% s/. subm. ............    6,84 € 
Cànon 1r.tram (45 m3) ......  21,56 € 
Cànon 2n.tram (10 m3) .....  11,04 € 
IVA 10% s/. cànon .........  3,26 € 
Total ............................... 117,82 €

CINQUÈ.- Retornar als interessats l’import de 56,40 €, en concepte del rebut del servei 
d’abastament d’aigua potable del 4r. trimestre de 2018, número de comptador 336348.

SISÈ.- Comunicar els presents acords als interessats pel seu coneixement i efectes oportuns.

Expedient 100/2019. Rectificació rebut aigua 4r.trimestre de 2018 núm.comptador 79123

Favorable                                                                                 Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb número de registre 
d’entrades  109/2019, en data 17 de gener de 2019, amb número d’expedient 100/2019, en la 
qual s’exposa la disconformitat amb el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4t. 
trimestre  de 2018, número de comptador 79123, ja que la lectura actual és de 3.402 m3 
d’aigua i en el rebut hi ha la lectura de 3.387 m3 d’aigua.

Vist l’informe emès per la coordinadora de l’OAC, que literalment és com segueix: ” En relació 
a la reclamació presentada pel Sr. Xavier Casadesus Casas, sobre el rebut d’aigua del 4t. trimestre 
de
2018, ja que li ve amb un consum de 15 m3, quan el seu consum  mig es de 30 m3.

Comprovades aquestes dades s’ha verificat en el programa que són correctes i s’ha procedit a rectificar 
el rebut d’aigua del 4t. trimestre de 2018, amb un consum de 30 m3 (lectura anterior 3.372 – lectura 
actual 3.402).

S’ACORDA:

PRIMER.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4t. trimestre de
2018, número de comptador 79123, 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 € 
IVA 10% s/. cànon .......    0,86 € 
Total ........................... 26,10 €



SEGON.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4r. trimestre de
2018, número de comptador 79123,  quedant desglossat de la següent forma:

Subministre .................... 27,00 € 
Conservació ...................  4,05 € 
Clavegueram …………….   1,50 € 
IVA s/.cons. i clav.21% ..  1,17 € 
IVA 10% s/. subm. .........  2,70 € 
Cànon 1r.tram (18 m3) .. 12,94 € 
Cànon 2n.tram (3 m3) ....   3,31 € 
IVA 10% s/. cànon .........  1,62 € 
Total ...............................  54,29 €

TERCER.- Comunicar a l’interessat que hi ha pendent de pagament l’import de 28,19 €, en 
concepte del rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4r. trimestre de 2018 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 als interessats pel seu coneixement i efectes.

Expedient 93/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del casal de la gent gran
"La Llar" i material per realitzar una reunió anual de socis.

Favorable                                                                                        Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per Marc Rojas Saña en data 15 de gener de 2019, registre 
d’entrades nº 2019-E-RC-75,  expedient número 93/2019 sol.licitant:

Casal de la gent gran “La Llar”. 
Dia: 28 de gener de 2018.
Horari: De les 08:00h a les 20:00h. 
Activitat: Reunió anual de socis.
Material: 1 taula, micro, altaveus i 20 cadires.

S’ACORDA:

PRIMER.- Autoritzar l’ús de la Sala Polivalent 2 de l’Espai Sant Tomàs, sense supervisió 
municipal directa,  el dia 28 de gener de 2019, per a la realització de l’activitat de la reunió 
anual de socis.

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.

TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar la Sala Polivalent 2 de l’Espai Sant Tomàs, només 
per a la realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.

QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de 
neteja.

CINQUÈ.- Concedir l’ús del material següent:

- 1 taula i 20 cadires.

SISÈ.-  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.

SETÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de les 
activitats vinculades a l’ús autoritzat.

Expedient 114/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud de la sala d'actes de la
Biblioteca Municipal per realitzar una reunió informativa. Jordi Medina Roca.

Favorable                                                                                           Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per Jordi Medina Roca en data 17 de gener de 2019, registre 
d’entrades nº 2019-E-RC-108, expedient número 114/2019, sol.licitant:

Sala d’actes de la Biblioteca Municipal. 

Dia: 24 de gener de 2019.

Hora: 20:00h.

Activitat: Reunió informativa.

S’ACORDA:

PRIMER.- Autoritzar l’ús de la Sala Polivalent 1 de l’Espai Sant Tomàs, sense supervisió 
municipal directa,  el dia 24 de gener de 2019, per a la realització de l’activitat de la reunió 
informativa.

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.

TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el la Sala Polivalent 1 de l'Espai Sant Tomàs,



només per a la realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.

QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de neteja. 

CINQUÈ.- 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.

SISÈ.-  S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de 
l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.

Expedient 108/2019. Contractacions. Contracte d'actuació de Sidral Brass Band al
Carnestoltes 2019.

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist  el  contracte  entre  l’Ajuntament  de  Gironella  i  Actura  12  S.L,  per  participar  en  el
Carnestoltes 2019, el dia 9 de març de 2019, el qual puja l’import de 1.400 €, un IVA de 294
€, el que fa un total de 1.694 euros. 

S’ACORDA:

PRIMER.- Aprovar el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i Actura 12 S.L, per participar 
en el Carnestoltes 2019, el dia 9 de març de 2019, els qual puja l’import de 1.400 €, un IVA 
de
294 €, el que fa un total de 1.694 euros.

SEGON.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES



No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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