
Ajuntament de Gironella

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

ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2019/5 JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 4 / de febrer / 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 SÍ

77737581L SÍLVIA CORBERA TORRENTBÓ 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



Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

UNANIMITAT.

Expedient 161/2019. Llicència d'obres per rehabilitar coberta i façanes en edifici 
existent a la Ctra. Bassacs, 25.

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l’expedient d’obres registrat amb el número 161/2019, en el qual es sol·licita llicència per 
rehabilitar coberta i façanes en edifici existent a Ctra. Bassacs 25.

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

“PROMOTOR: Mª ÀNGELS ALTARRIBA ARDID 
EXPEDIENT: 161/2019
SITUACIÓ: CARRETERA BASSACS,25
PROPIETAT IMMOBLE: Mª ÀNGELS ALTARRIBA ARDID
OBRA: REHABILITACIÓ COBERTA I FAÇANA-EDIFICI 
EXISTENT ARQUITECTE: EDUARD BRASCÓ DIAZ
CONTRACTISTA:----------------------
PRESSUPOST :  1.465,00  €

Mª Àngels Altarriba., ha sol·licitat, en data 28 de gener de 2019,  llicència d’obres per rehabilitar la 
coberta i façana de l’edifici existent  situat a Carretera Bassacs,25.
Les obres consisteixen en l’arranjament de la teulada i façana, sense augmentar ni volum ni sostre de 
l’edifici existent, ni afectar elements estructurals.

Examinada la documentació presentada (projecte tècnic), S’INFORMA FAVORABLEMENT la concessió 
de la llicència d’obres.

No obstant,  la Corporació amb major criteri decidirà.”.

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per rehabilitar coberta i façanes, sense augmentar ni volum ni 
sostre, ni afectar elements estructurals en edifici existent a Ctra. Bassacs, 25, expedient 
número 161/2019.

SEGON. Aprovar:

a) L’impost de Construccions: ............................ 45,00 € 
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques: ..........       2  0      ,  0      0         €   
TOTAL ............ 65,00 €

Aquesta quantitat s’haurà d’ingressar al compte de l’Ajuntament, en qualsevol oficina de les 
entitats bancàries del municipi, o bé a les oficines municipals.



Un cop efectuat l’ingrés s’haurà de passar per les dependències municipals a recollir la
llicència d’obres juntament amb el resguard de l’ingrés.

TERCER. El termini per fer efectiu l’import de la llicència és d’un mes a partir de l’endemà de
rebre la notificació d’aquet acord. Si en aquest termini no s’ha fet efectiu el pagament el rebut 
serà tramitat per via executiva.

Expedient 179/2019. Llicència d'obres per enderrocar dos envans no estructurals al
C/Baixada del Castell, 1, 3r.

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l’expedient d’obres registrat amb el número 179/2019, en el qual es sol·licita llicència per 
enderrocar dos envans no estructurals al C/Baixada del Castell, 1, 3r.

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

“PROMOTOR:SERGI SOLÀ INIESTA 
Nº  EXPEDIENT: 179/2019
SITUACIÓ: CARRER BAIXADA DEL CASTELL,1,3º  
PROPIETAT IMMOBLE: SERGI SOLÀ INIESTA
OBRA: ENDERROC DOS ENVANS-NO AFECTACIÓ ESTRUCTURA 
CONTRACTISTA: REFORMES MARIANO
PRESSUPOST: 256,00 €

El Sr. Sergi Solà Iniesta, ha sol·licitat, en data 31 de gener de 2019,  llicència d’obres per enderroc de 
dos envans sense afectar estructura a l’habitatge del C/ Baixada del Castell,1,3º.

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

En cas que les obres afectin qualsevol element  estructural, caldrà aportar un assumeix  de direcció 
d’obra signat per tècnic competent.

No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.”.

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per enderrocar dos envans no estructurals al C/Baixada del
Castell, 1, 3r., expedient número 179/2019. 

SEGON. Aprovar:

a) L’impost de Construccions: ...................................................  45,00 € 
b) La Taxa per Lllicències Urbanístiques: ................................... 20,00 € 
c) Bonificació 50% s/Imp. Const. Casc Antic.............................. –          22      ,5  0         €   
TOTAL ...................................... 42,50 €

Aquesta quantitat s’haurà d’ingressar al compte de l’Ajuntament, en qualsevol oficina de les 
entitats bancàries del municipi, o bé a les oficines municipals.



Expedient 1428/2018. Contractacions. Adjudicacio reforma i condicionament de les 
voreres de Cal Ramons i adequació de l'enllumenat de la urbanització.

Favorable                                                                                                     Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti 
ment

A la vista dels següents antecedents:

Expedient Procediment Resolució Data

1302/2017
Aprovació de projecte 
d'obres locals

JUNTA DE GOVERN
LOCAL

18/12/2017

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

Reforma i condicionament de les voreres de Cal Ramons i adequació de l'enllumenat de la 
urbanització.

Procediment: Obert Tramitacion: Ordinària Tipus de contracte: Obres
Clasificacion CPV: Accepta renovació: No Revisió de preus /

fórmula: No
Accepta variants: No

Pressuposto base de licitació:
192.255,61 €

Impostos: 21% Total: 232.629,29 €

Valor estimat del contracte:
192.255,61 €

Impostos: 21% Total: 232.629,29 €

Data d'inici execució: Data fi execució: Durada execució:
2

Durada màxima:

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

Lots:

LOT 1 Codi CPV: 45233140-2
Descripció del lot: “obras viales” 
Valor estimat: 100.292,49 €
Pressuposto base de licitació IVA exclòs: 82.886,36 €  IVA%: 17.406,13 
€ Pressuposto base de licitació IVA inclòs: 100.292,49 €

Lloc d'execució: Urbanització Cal Ramons

LOT 2 Codi CPV: 45316000-5
Descripció del lot: “Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización”



Valor estimat: 132.336,79 €
Pressuposto base de licitació IVA exclòs: 109.369,25 € IVA%: 22.967,54 
€ Pressuposto base de licitació IVA inclòs: 132.336,79 €
Lloc d'execució: Urbanització Cal Ramons

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Document Data/Núm. Observacions
Providencia d’Alcaldia 09/11/2018
Informe de Secretaria 12/11/2018
Informe d'Intervenció 12/11/2018
Plec prescripcions tècniques 09/11/2018
Plec de clàusules administratives 09/11/2018
Providencia d’Alcaldia 09/11/2018
Resolució de l'òrgan de contractació 12/11/2018

Anunci de licitació 29/11/2018
Acta de la mesa de contractació d'obertura 
de Sobres «A»

07/01/2018

Informe de valoració tècnica 09/01/2019 11/01/2019
Acta de la mesa de contractació d'obertura 
de Sobres «A/B» i proposta d'adjudicació

10/01/2019

Requeriment al licitador                                    11-22/01/2019

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat 
amb l'establert 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. Adjudicar el contracte de Obres Reforma i condicionament de les voreres de Cal 
Ramons i adequació de l'enllumenat de la urbanització., en les condicions que figuren en la 
seva oferta i les que es detallen  en els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques a:

LOT ADJUDICATARI PREU
1 AILLAMENTS I INSTAL.LACIONS 

RIAL
65.480,22 €

2 SECE 89.656,70 €

SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat seleccionades les 
ofertes presentades pels citats adjudicataris amb preferència a les presentades pels restants 
licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les següents:

— Les que consten el l’informe tecnic de puntuacio que s’adjunta a aquest acord

Les raons per les quals no s'ha admès les ofertes dels licitadors exclosos són les següents:

— D’acord a l’apartat B del Plec de Clàusules administratives particulars, en el subapartat b) i



últim paràgraf, que diu «No  s’admetrà ni valorarà cap oferta que no adjunti aquesta 
documentació i quedarà immediatament exclosa de la licitació». D’acord al criteri del plec de 
clàusules administratives queden eliminades les següents empreses per falta d’aportació dels 
corresponents certificats:
RIEMAR PROJECTES I INSTAL·LACIONS, S.L

TERCER.  Disposar la despesa corresponent de conformitat amb l'establert en l'Informe 
d'Intervenció:

Exercici  Aplicació pressupostària Import IVA/IGIC  Total RC

2019
165.63209(Incorporacio 
romaments)

155.136,92
€

21% 187.715,67
€

187.715,67

QUART. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies. 

CINQUÈ. Designar com a responsable del contracte a DAVID FONT SIMON.

SISÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

SETÈ. Notificar a AILLAMENTS I INSTAL.LACIONS RIAL, S.L., i a SECE adjudicataris del 
contracte,  el present acord i citar-los   a la signatura del contracte que tindrà lloc 
electronicament el proper dia 08/02/2019

VUITÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no 
superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en 
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

NOVÈ.  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 176/2019. Contractació obres "Arranjament espai entre placeta Pont Vell i
C/Baixada Castell (zona túnel).

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime 
nt

A la vista dels següents antecedents:

Expedient Document Nombre Data
Proposta de la regidora 30/01/2019
Informe de Secretaria 04/02/2019
Informe Tècnic 31/01/2019

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

ARRANJAMENT ESPAI ENTRE PLACETA PONT VELL I C/ BAIXADA 
CASTELL(ZONA TÚNEL)
Procediment: Menor Tramitació: Ordinària Tipus de contracte: Obres



Classificació CPV:
45233140-2

Accepta renovació: No

Pressuposto base de licitació: 2.815

Revisió de preus /
fórmula: No

Accepta 
variants: No

€
Impostos: 21% Total: 3.406,15 €

Valor estimat del contracte: 2.815 €  Impostos: 21% Total: 3.406,15 €
Data d'inici execució: Data fi execució: Durada execució: Durada màxima:

20 DIES

Garantia provisional: No Garantia definitiva: No
Garantia complementària: 

No

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, que literalment és 
com segueix,
“Expedient núm.: 176/2019
Informe de Secretaria
Procediment: Contractacions
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]

INFORME DE SECRETARIA

D'acord amb l'ordenat  mitjançant Provisió  de  data  30 /  de  gener /  2019  i  en compliment  del  que 
s’estableix 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. Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan 
es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de 
serveis.

Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga.

Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i  
que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació.

SEGON. La legislació aplicable és la següent:

— Els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera 
i Quinzena 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.

— L'article 72 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat 
per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre .

TERCER. L'objecte del contracte actual és: ARRANJAMENT ESPAI ENTRE PLACETA PONT VELL I C/ 
BAIXADA  CASTELL(ZONA  TÚNEL),  la   classificació   CPV  corresponent   a   aquest   objecte  és:
45233140-2.

QUART. Donat el valor estimat del contracte, es podrà adjudicar com a contracte menor, ja que entra 
dins dels límits quantitatius contemplats en l'article  118.1 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic.

CINQUÈ. El procediment a seguir serà el següent:



A. Mitjançant  providència de la regidoria de la Àrea corresponent de data 30 / de gener / 2019, es va 
assenyalar i va informar sobre la necessitat de realitzar la contractació de ARRANJAMENT ESPAI 
ENTRE PLACETA PONT VELL I C/ BAIXADA CASTELL(ZONA TÚNEL) mitjançant un contracte de 
Obres.

B. Se sol·licitarà a la Intervenció que emeti informe en el qual s'acrediti l'existència de crèdit suficient i  
adequat per finançar la despesa; s'informi sobre el percentatge que suposa la contractació en relació 
amb els recursos ordinaris del pressupost vigent a fi de determinar l'òrgan de contractació.

Tot això sense perjudici de l'oportuna fiscalització que es durà a terme per la Intervenció abans del 
reconeixement de l'obligació de pagament.

C. Per els serveis tècnics municipals s'emetrà informe en el qual quedi acreditat que no s'està alterant 
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, acreditant que no 
s'està fraccionant irregularment l'objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat que li  
correspondria. S'acreditarà a més, que no es produeix concatenació, any rere any d'aquest contracte 
menor, la qual cosa també suposaria fraccionament irregular.

A més s'haurà d'informar sobre si el contractista proposat ha subscrit més contractes menors que 
individual o conjuntament superin la xifra de l'article 118.

D. A la vista dels anteriors informes, l'òrgan de contractació, informarà motivant la necessitat de la 
contractació i comprovarà el compliment de les regles de l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic.

E. L'òrgan de contractació adjudicarà el contracte, aprovarà la despesa, i sol·licitarà la incorporació de 
la factura que farà les vegades de document contractual.

F. La resolució de l'òrgan de contractació serà notificada a l'adjudicatari. La notificació es realitzarà per 
mitjans electrònics de conformitat amb el que s’estableix en l'article 151.3 i en la Disposició Addicional  
Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

G. Es  comunicaran al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte 
adjudicat, entre els quals figurarà la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació d'aquests, juntament 
amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

SISÈ. De conformitat amb l'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector  
Públic, la publicació en el Perfil de Contractant de la informació relativa als contractes menors haurà de 
realitzar-se almenys trimestralment. La informació a publicar per a aquest tipus de contractes serà, 
almenys, el seu objecte, durada, l'import d'adjudicació, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, i la identitat  
de l'adjudicatari, ordenant-se els contractes per la identitat de l'adjudicatari.

SETÈ. De conformitat amb l'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector  
Públic, es remetrà al Tribunal de Comptes una relació de la resta de contractes celebrats incloent els 
contractes menors, excepte aquells que sent el seu import inferior a cinc mil euros se satisfacin a través 
del sistema de bestreta de caixa fixa o un altre sistema similar per realitzar pagaments menors, on es 
consignarà la identitat de l'adjudicatari, l'objecte del contracte i la seva quantia.  Aquestes relacions 
s'ordenaran per adjudicatari.

Aquesta remissió podrà realitzar-se directament per via electrònica per la Plataforma de Contractació on 
tingui situat el seu perfil del contractant el corresponent òrgan de contractació.

No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.”

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: Arranjament de l’espai 
quedant acreditat que la contractació de ARRANJAMENT ESPAI ENTRE PLACETA PONT 
VELL I C/ BAIXADA CASTELL(ZONA TÚNEL), mitjançant un contracte de Obres és la forma 
més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.

SEGON. Contractar amb MARC ANGLES  AGREDANO la prestació descrita en els 
antecedents.

TERCER. Aprovar la despesa corresponent per un import de 2.815 € mes IVA

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 166/2019. Aprovació Pla Segurtat i Salut de l'obra "Instal.lació interior equips 
climatització amb gas al pavelló municipal".

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist el contracte per la INSTAL.LACIÓ INTERIOR EQUIPS CLIMATITZACIÓ AMB GAS 
AL PAVELLÓ MUNICIPAL, l’adjudicació del qual a favor de BOVER GUTIERREZ, SL, s’ha 
realitzat per la Junta de Govern Local de data 5 de novembre de 2018.

Vist el Pla de Seguretat i Salut de les Obres presentat en aquest Ajuntament pel contractista
BOVER GUTIERREZ, SL, en data 30 de gener de 2019.

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

“Que emet el Servei Tècnic Municipal en relació al Pla de Seguretat de l’obra  “INSTAL·LACIÓ
INTERIOR EQUIPS CLIMATITZACIÓ AMB GAS AL PAVELLÓ MUNICIPAL”.

Promotor : AJUNTAMENT DE GIRONELLA 
Contractista: BOVER GUTIERREZ S.L.
Emplaçament: PAVELLÓ MUNICIPAL-ZONA 
ESPORTIVA Autor Pla de Seguretat: BOVER 
GUTIERREZ S.L.
Pressupost: PEM 29.358,00 €
Coordinador de Seguretat: SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

El Pla de Seguretat redactat per BOVER GUTIERREZ S.L. , desenvolupa i complementa, tal com 
estableix el R. D. 1627/97, les directrius per portar l’obra de “INSTAL·LACIÓ INTERIOR EQUIPS 
CLIMATITZACIÓ AMB GAS AL PAVELLÓ MUNICIPAL” de forma correcta i segura. Descriu els riscos 
i les mesures preventives, així com els elements de protecció individual i col·lectiva a utilitzar en el 
decurs de les obres. També inclou la maquinària que es farà servir i el termini d’execució de l’obra.

Per tot això, s’informa FAVORABLEMENT el Pla de Seguretat i es pot autoritzar l’ inici de les obres.



No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.”. 

Examinada la documentació que acompanya l’expedient. 

S’ACORDA:

PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per BOVER GUTIERREZ, SL i per
l’execució de l’obra INSTAL.LACIÓ INTERIOR EQUIPS CLIMATITZACIÓ AMB GAS 
AL PAVELLÓ MUNICIPAL.

SEGON. Donar trasllat d’aquest acord al contractista de les obres i al Coordinador de
Seguretat perquè procedeixi a la seva comunicació a l’autoritat laboral.

Expedient 167/2019. Aprovació Pla de Seguretat i Salut de l'obra "Reforma de la Pl. de 
l'Estació - Parada de bus".

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist el contracte per la REFORMA DE LA PL. DE L’ESTACIÓ – PARADA BUS, l’adjudicació
del qual a favor de EXCAVACIONS DUOCASTELLA, SL, s’ha realitzat per la Junta de Govern
Local de data 13 de desembre de 2018.

Vist el Pla de Seguretat i Salut de les Obres presentat en aquest Ajuntament pel contractista
EXCAVACIONS DUOCASTELLA, SL, en data 30 de gener de 2019.

Vist l’informe emès pel Sr. Oriol Dalmau Roset, Coordinador de Seguretat, el qual un cop 
analitzat el contingut del mateix aprova el Pla de  Seguretat i Salut presentat pel contractista i 
informa que el mateix ha d’estar a l’obra i a disposició permanent de la direcció facultativa, de 
qui intervingui en l’execució de l’obra, i de les persones o els organisme amb responsabilitats 
en matèria de prevenció en les empreses que hi intervinguin, així com dels representants dels 
treballadors.

Examinada la documentació que acompanya l’expedient. 

S’ACORDA:

PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per EXCAVACIONS DUOCASTELLA, 
SL i per l’execució de l’obra REFORMA DE LA PL. DE L’ESTACIÓ – PARADA DE BUS.

SEGON. Donar trasllat d’aquest acord al contractista de les obres i al Coordinador de
Seguretat perquè procedeixi a la seva comunicació a l’autoritat laboral.

Expedient 1721/2018. Certificació nº 4, mes de desembre, de l'obra "Subministrament i 
col.locació 286 lluminàries per eficiència energètica".



Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la certificació d’obres, del mes de desembre, de l’obra “SUBMINISTRAMENT I 
COL.LOCACIÓ 286 LLUMINÀRIES PER EFICIÈNCIA ENERGÈTICA”, del contractista SECE, 
SA, que ascendeix a la quantitat de 6.133,56 €, un IVA de 1.288,05 €, essent un total de
7.421,61 €.

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

“Títol: Informe sobre CERTIFICACIO OBRES per a SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ 286
LLUMINÀRIES PER EFICIÈNCIA ENERGÈTICA-ENLLUMENAT PÚBLIC-4º CERTIFICACIÓ OBRES 
Naturalesa de l’informe: Definitiu
Autor: JOAN CARLES JABARDO GARCIA-XAVIER ROSES 
Data d’Elaboració: 01/02/ 2019

INFORME DELS SERVEIS TECNICS MUNICIPALS

L' obligació de reconeixement de la qual es proposa per aquesta certificació ascendeix a 7.421,61€
euros. 4ª CERTIFICACIÓ D’OBRES
Certificació d' obra nombre: 4ª. Mes: DESEMBRE 2018

Import a abonar: 7.421,61€.

Obra: SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ 286 LLUMINÀRIES PER EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA-ENLLUMENAT PÚBLIC-2º CERTIFICACIÓ OBRES.

Empresa adjudicatària: SECE S.A.- 4ª CERTIFICACIÓ ENLLUMENAT.

Fiscalitzat:

□ De conformitat.”.

S’ACORDA:

PRIMER. Aprovar la 4ª certificació d’obres, del mes de desembre, de l’obra 
“SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ 286 LLUMINÀRIES PER EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA”, del contractista SECE, SA, que ascendeix a la quantitat de 6.133,56 €, un 
IVA de 1.288,05 €, essent un total de 7.421,61 €.

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

Expedient 63/2019. Llicència d'obertura d'activitat innòcua per la venda al detall de 
productes d'alimentació a l'Av. Catalunya, 16, bx.

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment



Vist que amb data 11/01/2019 va ser presentada per Mohamed Outski sol·licitud de llicència 
d'activitat innòcua per la venda al detall de productes d’alimentació (carn, fruites, verdures i 
relacionats) a l’Avinguda Catalunya, 16, bx.

Atès que per part de l’interessat s’ha aportat la documentació necessària.

Vist l’informe emès en data 01/02/2019 de l’enginyer en sentit favorable a la concessió de la 
llicència d'activitats innòcua per la venda al detall de productes d’alimentació (carn, fruites, 
verdures i relacionats) a l’Avinguda Catalunya, 16, bx., i que literalment és com segueix:

“Títol Informe tècnic en relació a la sol·licitud de canvi de nom per un establiment de 
venda de productes d’alimentació.

Expedient                63/2019
Activitat                   Epígraf de la Llei 16/2015:

- O472 Comerç detall aliments, begudes i tabac.  
Emplaçament Avinguda Catalunya 16, baixos.

Vista la iniciativa presentada per l’interessat i analitzada la documentació que l’acompanya, s’emet el 
següent,

INFORME 
Fets
En data 11/01/2019 i registre d’entrada 2019-E-RC-59, l’interessat sol·licita mitjançant instància el canvi 
de titularitat de l’establiment de venda de productes d’alimentació ubicat a l’Avinguda Catalunya 16 
baixos del municipi de Gironella. Amb la instancia adjunta la següent documentació:
- NIE de l’interessat.
- Contracte d’arrendament entre propietari i interessat, en data de 27/04/2017.
- Llicència municipal d’obertura d’establiments amb data de 14 d’abril de 2016 del titular cedent.
- Model de transmissió d’activitat de Gironella signat per cedent i adquirent amb data de 11/01/2019.
- Certificat tècnic emès per l’Enginyer Tècnic Industrial Maurici Bosch Serramalera, col·legiat 13926, 
visat pel col·legi professional nº23 i data de 02/01/2019

Fonaments de dret
LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Examinada la documentació aportada es fa constar:

La documentació aportada es considera correcta i suficient.  

En conclusió:

S’informa favorablement l’expedient per al canvi de titularitat de l’activitat.”.

Aquesta és la opinió de qui informa, i així ho posa de manifest als òrgans competents de l’ens local, per 
al seu coneixement i a tots els efectes oportuns. No obstant això, aquest, amb el seu criteri superior,  
decidirà el que estimi convenient.

Examinada la documentació que l'acompanya, 

S’ACORDA:



PRIMER. Concedir la llicència d'obertura d'activitat innòcua a MOHAMED OUTSKI, per a la 
per la venda al detall de productes d’alimentació (carn, fruites,  verdures i relacionats)  a 
l’Avinguda Catalunya,  16, bx., d'aquesta localitat, ja que l'activitat descrita que es pretén 
desenvolupar en el local referenciat no està subjecta a la Normativa continguda en la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control  Ambiental de les Activitats ni en el 
Reglament General de Desenvolupament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció 
Integral  de  l'Administració Ambiental  i  s'adapten  els  seus  Annexos  aprovat  per  Decret
136/1999, de 18 de maig.

SEGON. Aprovar:
a) La taxa per activitats innòcues: ............................................     360,50 €
b) Bonificació per obertura d’establiments nous (50%): ..........     –   1  80  ,2  5   €

TOTAL A INGRESSAR .............................................................. 180,25 €

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

QUART. Notificar la present resolució a l'interessat amb els corresponents recursos.

Expedient 177/2019. Llicència d'activitat innòcua per un establiment de venda, 
reparació, recàrrega i accessoris de telefonia mòbil, artesania i regals a l'Av. Catalunya,
29, bx-1.

Favorable                                                                                              Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist  que  amb  data  03/01/2019  va  ser  presentada  per  Winston  Herman  Muñoz  Torres 
sol·licitud de llicència d'activitat innòcua per a l'obertura d’un establiment de venda, reparació, 
recàrrega i accessoris de telefonia mòbil, artesania i regals a l’Avinguda Catalunya, 29, bx-1.

Atès que per part de l’interessat s’ha aportat tota la documentació necessària.

Vist l’informe emès en data 01/02/2019 de l’enginyer en sentit favorable a la concessió de la 
llicència d'activitats innòcua per a l'obertura d’un establiment de venda, reparació, recàrrega i 
accessoris de telefonia mòbil, artesania i regals a l’Avinguda Catalunya, 29, bx-1.,  i que 
literalment és com segueix:

“Títol                       Informe  tècnic  en  relació  a  la  Declaració  Responsable  per  a  l’obertura  d’un 
establiment  de  venda,  reparació,  recàrrega  i  accessoris  de  telefonia  mòbil,  
artesania i regals.

Expedient                216/2017
Activitat                   Epígraf de la Llei 16/2015:

O473 Comerç al detall d’equips per a les TIC

O475 Comerç al detall d’altres articles d’ús domèstic

O476 Comerç al detall dd’articles culturals i recreatius



Emplaçament          Avinguda Catalunya 29 baixos 1

Vista la iniciativa presentada per l’interessat i analitzada la documentació que l’acompanya, s’emet el 
següent,

INFORME 

Fets
En data 3/01/2019 i registre d’entrada 2019-E-RC-8, l’interessat sol·licita mitjançant instància el permís 
municipal d’activitat per una activitat de venda, reparació , recàrrega i accessoris de telefonia mòbil i  
artesania  i  regals,  subjecte  al  règim  de  Declaració  Responsable  de  la  Llei  16/2015.  Amb  la 
documentació adjunta:

- Certificat tècnic justificatiu per obertura d’activitat innòcua amb Declaració Responsable segons la Llei
16/2016 de simplificació administrativa, signat per l’Enginyer Tècnic Industrial Joaquim Macià Roset, 
col·legiat nº14241. Document visat 6911 amb data de 21/12/2018.

Fonaments de dret

LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de 
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Examinada la documentació aportada es fa constar:

La documentació presentada es considera suficient.  

En conclusió:
S’informa favorablement l’expedient, supeditat a que s’incorpori a l’expedient el corresponent certificat  
de compatibilitat urbanística.
En cas que aquest s’informi amb caràcter favorable es considera que no caldrà que es torni a informar i  
en conseqüència es podrà seguir amb el tràmit per a l'atorgament del permís municipal d’activitats. 
Aquesta és la opinió de qui informa, i així ho posa de manifest als òrgans competents de l’ens local, per 
al seu coneixement i a tots els efectes oportuns. No obstant això, aquest, amb el seu criteri superior,  
decidirà el que estimi convenient.”

Examinada la documentació que l'acompanya, 

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir la llicència d'obertura d'activitat innòcua a WINSTON HERMAN MUÑOZ 
TORRES per a la realització d’una activitat de venda, reparació, recàrrega i accessoris de 
telefonia mòbil, artesania i regals a l’Avinguda Catalunya, 29, bx-1. d'aquesta localitat, ja que 
l'activitat descrita que es pretén desenvolupar en el local referenciat no està subjecta a la 
Normativa continguda en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental 
de les Activitats ni en el Reglament General de Desenvolupament de la Llei 3/1998, de 27 de 
febrer, de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental i s'adapten els seus Annexos 
aprovat per Decret 136/1999, de 18 de maig.

SEGON. Aprovar:
a) La taxa per activitats innòcues: ............................................     360,50 € 
b) Bonificació per obertura d’establiments nous (50%): ..........     –         1      8  0      ,  2      5         €   
TOTAL A INGRESSAR ..............................................................     180,25 €
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’aquest acord. Si en aquest termini no s’ha fet efectiu el pagament el 
rebut serà tramitat per via executiva.

QUART. Notificar la present resolució a l'interessat amb els corresponents recursos.

Expedient 184/2019. Subvencions Directes o Nominatives,Associació de Veïns de
Viladomiu Nou, tasques A.T.S.

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que en el Pressupost Municipal per a l’exercici 2019 l’aplicació 439.48910   està dotada 
per a l’atorgament de la concessió de subvencions de manera directa a:

Associació de Veïns de Viladomiu Nou per les tasques que realitza l’ATS en aquest indret 
i amb un import mensual de 150,25€

S’ACORDA:

PRIMER.Atorgar, amb càrrec a l’aplicació 439.48910 del pressupost de despeses de la
Corporació, la següent subvenció a:

Associació de Veïns de Viladomiu Nou la subvenció per les tasques de l’ATS en l’indret i 
per un import de 150,25€, corresponent al mes de gener de 2019.

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

Expedient 147/2019. Aprovació liquidació Taxa per Gestió de Residus Domèstics de 
l'exercici 2019, referència cadastral número 7642111DG0574S (C/Roser, 4, Bx, 
C/Roser,
4, 1r i C/Roser, 4, 2n.).

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime 
nt

Amb data 25 de gener de 2019, a les 12:15 h. es va presentar sol.licitud de canvi de quota de 
la TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS de l’exercici de 2019, dels habitatges amb 
referència cadastral 7642111DG0574S (C/Roser, 4, Bx, C/Roser, 4, 1r i C/Roser, 4, 2n.).

Amb data 30 de gener de 2109, va ser emès informe del Servei Tècnic Municipal, comunicant 
que els habitatges amb número de referència cadastral 7642111DG0574S (C/Roser, 4, Bx, 
C/Roser, 4, 1r i C/Roser, 4, 2n.), no disposen de comptador d’aigua ni de comptador 
d’electricitat, que literalment és com segueix:

“EXP : 147/2019
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 
NATURALESA: INSPECCIÓ HABITATGES



SITUACIÓ: EDIFICI CARRER ROSER,4
REFERÈNCIA CADASTRAL: 7642111DG0574S 
AUTOR: JOAN CARLES JABARDO
DATA: 30 DE GENER DE 2019

INFORME

En data 30 de gener de 2019 s’ha inspeccionat els  habitatges que es relacionen a continuació, amb el  
resultat següent:

EDIFICI CARRER ROSER, 4 (7642111DG0574S):

Habitatge planta baixa : no disposa de comptador d’aigua ni d’electricitat.  
Habitatge planta 1ª: no disposa de comptador d’aigua ni d’electricitat 
Habitatge planta 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) dels immobles amb número de referència cadastral
7642111DG0574S (C/Roser, 4, Bx, C/Roser, 4, 1r i C/Roser, 4, 2n.), per un import de 56,95 €.

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

Expedient 148/2019. Aprovació liquidació Taxa per Gestió de Residus Domèstics de 
l'exercici 2019, referència cadastral 7441203DG0574S (C/Riu, 7, 2-1).

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Amb data 25 de gener de 2019, a les 12:20 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 7441203DG0574S (C/Riu, 7, 2-1).

Amb data 30 de gener de 2109, va ser emès informe del Servei Tècnic Municipal, comunicant 
que l’habitatge amb número de referència cadastral 7441203DG0574S (C/Riu, 7, 2-1), no 
disposa de comptador d’aigua ni de comptador d’electricitat, que literalment és com segueix:

“EXP : 148/2019
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 
NATURALESA: INSPECCIÓ HABITATGES 
SITUACIÓ: EDIFICI CARRER RIU, 7, 2-1ª 
REFERÈNCIA CADASTRAL:7441203DG0574S 
AUTOR: JOAN CARLES JABARDO
DATA: 30 DE GENER DE 2019

INFORME



En data 30 de gener de 2019  s’ha inspeccionat els  habitatges que es relacionen a continuació, amb el  
resultat següent:

EDIFICI CARRER RIU, 7 (7441203DG0574S) :

Habitatge 2-1ª: 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
7441203DG0574S (C/Riu, 7, 2-1), per un import de 56,95 €.

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

Expedient 160/2019. Aprovació liquidació Taxa per Gestió de Residus domèstics de 
l'exercici 2019, referència cadastral 7631122DG0573S0004YI (C/Barcelona, 12 A),
7631122DG0573S0005UO (C/Barcelona, 12 b)  i 7631122DG0573S0003TU 
(C/Tarragona,
39).

Favorable                                                                                                     Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti 
ment

Amb data 28 de gener de 2019, a les 18;17 h. es va presentar sol.licitud de canvi de quota de 
la TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS de l’exercici de 2019, dels habitatges amb 
referència cadastral 7631122DG0573S0004YI (C/Barcelona, 12 A),
7631122DG0573S0005UO (C/Barcelona, 12 b)  i  7631122DG0573S0003TU 
(C/Tarragona,
39).

Amb data 30 de gener de 2109, va ser emès informe del Servei Tècnic Municipal, comunicant 
que els habitatges amb número de referència cadastral 7631122DG0573S0004YI 
(C/Barcelona, 12 A), 7631122DG0573S0005UO (C/Barcelona, 12 b) i
7631122DG0573S0003TU (C/Tarragona, 39), no disposen de comptador d’aigua ni 
de comptador d’electricitat, que literalment és com segueix:

EXP : 160/2019
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 
NATURALESA: INSPECCIÓ HABITATGES
SITUACIÓ: C/ BARCELONA 12A, 12B, i C/ TARRAGONA , 39
REFERÈNCIA CADASTRAL EDIFICI: 7631122DG0573S 
AUTOR: JOAN CARLES JABARDO
DATA: 30 DE GENER DE 2019

INFORME

En data 30 de gener de 2019  s’han inspeccionat els habitatges situats al C/ Barcelona 12A (ref. cad.
7631122DG0573S0004YI), C/ Barcelona 12B (ref. cad. 7631122DG0573S0005 UO) i C/ Tarragona, 39 
(ref. cad. 7631122DG0573S0003TU),  que formen part d’un sol edifici i  s’ha constatat que no disposen 
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) dels immobles amb número de referència cadastral
7631122DG0573S0004YI (C/Barcelona, 12 A), 7631122DG0573S0005UO (C/Barcelona, 
12 b) i 7631122DG0573S0003TU (C/Tarragona, 39), per un import de 56,95 €.

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

Expedient 168/2019. Aprovació liquidació Taxa per Gestió de Residus Domèstics de 
l'exercici 2019, referència cadastral número 7733302DG0573S0006UP (Ctra. Bassacs, 9,
1-1)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime 
nt

Amb data 30 de gener de 2019, a les 8:23 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 7733302DG0573S0006UP (Ctra. Bassacs, 9, 1-1).

Amb data 30 de gener de 2109, va ser emès informe del Servei Tècnic Municipal, comunicant 
que l’habitatge amb número de referència cadastral 7733302DG0573S0006UP (Ctra. 
Bassacs, 9, 1-1), no disposa de comptador d’aigua ni de comptador d’electricitat, que 
literalment és com segueix:

“.EXP: 168/2019
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 
NATURALESA: INSPECCIÓ HABITATGE
SITUACIÓ: CTRA. BASSACS, 9,1-1ª (Cal Cecília)
REFERÈNCIA CADASTRAL: 7733302DG0573S0006UP 
AUTOR: JOAN CARLES JABARDO
DATA: 30 DE GENER DE 2019

INFORME

En data 30 de gener de 2019 s’ha inspeccionat l’habitatge situat a Ctra. Bassacs, 9,1.1ª, amb nº de 
referència cadastral 7733302DG0573S0006UP 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
7733302DG0573S0006UP (Ctra. Bassacs, 9, 1-1), per un import de 56,95 €.

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



Expedient 174/2019. Aprovació liquidació Taxa per Gestió de Residus Domèstics de 
l'exercici 2019, referència cadastral número 7341204DG0574S0001RX (Av. 
Catalunya,
33, 1-1).

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime 
nt

Amb data 30 de gener de 2019, a les 12:38 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 7341204DG0574S0001RX (Av. Catalunya, 33, 1-1).

Amb data 31 de gener de 2109, va ser emès informe del Servei Tècnic Municipal, comunicant 
que l’habitatge amb número de referència cadastral 7341204DG0574S0001RX (Av. 
Catalunya, 33, 1-1), no disposa de comptador d’aigua ni de comptador d’electricitat, que 
literalment és com segueix:

“EXP : 174/2019
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 
NATURALESA: INSPECCIÓ HABITATGE 
SITUACIÓ: AVINGUDA CATALUNYA, 33,1-1ª
REFERÈNCIA CADASTRAL: 7341204DG0574S0001RX 
AUTOR: JOAN CARLES JABARDO
DATA: 31 DE GENER  DE 2019

INFORME

En data 31 de gener de 2019  s’ha inspeccionat l’habitatge situat al C/ Avinguda Catalunya,33,1-1ª amb 
nº de referència cadastral 7341204DG0574S0001RX i s’ha constatat que, a data d’avui, 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
7341204DG0574S0001RX (Av. Catalunya, 33, 1-1), per un import de 56,95 €.

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

Expedient 170/2019. Rectificació rebut aigua 4r.trim/2018 núm.identificació 001-02784

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment



Vista la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb número de registre 
d’entrades  181/2019, en data 29 de gener de 2019, amb número d’expedient 170/2019, en la 
qual s’exposa la disconformitat  amb el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4t. 
trimestre de 2018, número d’identificació 001-02784, ja que la lectura anterior és de 191  m3 
i en el rebut hi ha una lectura anterior de 176  m3 d’aigua.

Vist l’informe emès per la coordinadora de l’OAC, que literalment és com segueix: ” En relació 
a  la reclamació presentada per la Sra. Maribel Dalmau Clusellas, sobre el rebut d’aigua del 4r. 
trimestre de 2018, ja que la lectura anterior és  errònia.

Comprovades aquestes dades s’ha verificat en el programa que són correctes i s’ha procedit a rectificar 
el rebut d’aigua del 4r. trimestre de 2018, amb un consum de 13 m3 (lectura anterior 191 – lectura 
actual 204).

S’ACORDA:

PRIMER.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4t. trimestre de
2018, número d’identificació001-02784, desglossat de la següent forma:

Subministre .................  24,60 € 
Conservació ................   4,05 € 
Clavegueram ...............   1,50 € 
IVA s/.cons i clav.. 21%  1,17 € 
IVA 10% s/. subm. ......  2,46 € 
Cànon 1r.tram (27 m3)..  12,94 € 
Cànon 2n.tram (1 m3)...    1,10 € 
IVA 10% s/. cànon .......  1,40 € 
Total ........................... 49,22 €

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

Subministre ....................   9,00 € 
Conservació ...................   4,05 € 
Clavegueram …………….  1,50 € 
IVA s/.cons. i clav.21% ..     1,17 € 
IVA 10% s/. subm. .........     0,90 € 
Cànon 1r.tram (18 m3) ..      8,62 € 
IVA 10% s/. cànon .........     0,86 € 
Total ...............................  26,10 €

TERCER.- Comunicar a la interessada que hi ha pendent de pagament l’import de 26,10 €, 
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 175/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud de l'Església Vella i 
material per realitzar un concert de la Coral Estel.

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per la Coral Estel en data 30 de gener de 2019, registre 
d’entrades nº 2019-E-RC-185,  expedient número 175/2019 sol.licitant:

Església Vella.
Dia: 2 de març de 2019. 
Activitat: Concert. 
Material: Taules i cadires.

S’ACORDA:

PRIMER.- Autoritzar l’ús de l’Església Vella, sense supervisió municipal directa, el dia 2 de 
març de 2019, per a la realització de l’activitat del concert.

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 l’Església Vella, 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:

- Taules i 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 169/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat per 
realitzar una obra de teatre del Grup de Teatre "La Tardor".

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment



Vista la instància presentada pel Grup de Teatre “La Tardor” en data 28 de gener de 2019, 
registre d’entrades nº 2019-E-RC-171, expedient número 169/2019, sol.licitant:

Local del Blat.

Dies: Del 29 d’abril al 5 de maig  de 2019. 

Activitat: Representació teatral.

S’ACORDA:

PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, del 29 d’abril 
al 5 de maig de 2019, per a la realització de l’activitat de la representació teatral.

SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat, subjecte a les taxes municipals establertes, 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 Local del Blat, 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 189/2019. Contractacions. Contracte d'actuació Bandarra Street Orkestra al
Carnestoltes 2019.

Favorable                                                                                      Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i Bandarra Street Orkestra Sociomusical, per 
participar en el Carnestoltes 2019, el dia 9 de març de 2019, el qual puja l’import de 2.200 € 
exempts d’IVA.

S’ACORDA:

PRIMER.- Aprovar el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i Bandarra Street Orkestra
Sociomusical, per participar en el Carnestoltes 2019, el dia 9 de març de 2019, el qual puja



l’import de 2.200 € exempts d’IVA.

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

Expedient 204/2019. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, Exp. Familiar
2018/00529.

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. (Exp. Familiar 2018/00529) del Municipi de Gironella, 
demanant un ajut econòmic per llibres i material escolar per a dos infants pel curs 2018/2019.

Vist l’informe emès per l’EBAS, que es reprodueix a continuació: 

“S’informa que la família està formada per tres adults i dos infants

El nucli familiar  (Exp.2018/00529) presenta dificultats econòmiques per assumir les despeses de la vida 
diària i sol·licita un ajut econòmic per llibres i material escolar per als dos infants.

A partir  de  la  documentació  aportada  es  constata  que  el  nucli  familiar  presenta  una  situació  de 
vulnerabilitat econòmica.

Després d’aplicar el protocol d’ajuts i prestacions econòmiques de caràcter social , li correspon el 70 %
de l’ajut sol·licitat. És per això que

DEMANEM

Que l’Ajuntament de Gironella concedeixi a la família un ajut de 270.21€ en concepte de llibres i 
material escolar “.

Atès que la família (Exp. Familiar 2018/00529), li correspon el 70% de l’ajut sol·licitat després 
d’aplicar el protocol d’ajuts i prestacions econòmiques de caràcter social.

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir un ajut econòmic a la interessada per a llibres i material escolar per a dos 
infants pel curs 2018/2019, per un import de 270,21 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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