Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/45

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

10 / de desembre / 2019

Durada

Des de les 20:30 fins a les 21:00 hores

Lloc

Sala de reunions

Presidida per

DAVID FONT SIMON

Secretari

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77746641V

ANNA FERRER COMA

SÍ

39362101Q

DAVID FONT SIMON

SÍ

39388643Q

DAVID SABORIDO GONZÁLEZ

NO

77732419D

JOSEP CAMPS CALVERAS

SÍ

39381475R

LLUÍS VALL CARRILLO

NO

39378755H

MIQUEL SERRA PEÑA

SÍ

40990957N

SANTI FELIUS MUÑOZ

SÍ

39343075B

TERESA TERRICABRES POUS

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. DAVID SABORIDO GONZÁLEZ:
«Motius laborals»
1. LLUÍS VALL CARRILLO:
«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
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0003 Data: 16/01/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 16/01/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 16/01/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

Vista la certificació d’obres número 1, de l’obra “Subministrament i instal.lació de jocs infantils
en diferents espais de Gironella”, del contractista NOVATILU, SL, que ascendeix a la quantitat
de 65.224,80 €, un IVA de 13.697,21 €, essent un total de 78.922,01 €.
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, que literalment és com segueix:
“Expedient núm.: 1790/2019
Certificació d'Obra
Procediment: Execucions de Contractes

Número: 2020-0003 Data: 16/01/2020

Expedient 1790/2019. Certificació d'obra núm. 1. Subministrament i instal.lació de jocs
infantils a Gironella

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S'aprova per unanimitat

Interessat: NOVATILU, SL
Data d'iniciació: 09/12/2019

OBRA: Subministrament i instal.lació de jocs infantils en diferents espais de Gironella
1. Que l'import de les obres executades en el període a què correspon aquesta Certificació,
ascendeix a la quantitat de 65.224,80 euros i 13.697,21 euros d'IVA.
2. Que l'import total de la Certificació ascendeix a la quantitat de 78.922,01 € IVA inclòs.
3. Que es compleixen, si pertoca, els requisits previstos en l'article 103 de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques i en el plec de clàusules administratives particulars del
contracte.
EL SERVEI TÈCNIC MUNICIPAL”
R
E
S
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CERTIFICACIÓ D'OBRA ORDINÀRIA

O
L
C
:
PRIMER. Aprovar la certificació d’obres NÚM. 1, de l’obra “Subministrament i instal.lació de jocs
infantils en diferents espais de Gironella, que ascendeix a la quantitat de 65.224,80 €, un IVA de
13.697,21 €, essent un total de 78.922,01 €.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la relació de factures, amb registre d’entrades que tot seguit es detalla:
La 1723,la 1771,la 1773, la 1941, la 1979, la 1985, la 2036, la 2157, la 2210, la 2457 a la
2458, la 2522, la 2637, la 2639, la 2653, la 2667 a la 2668, la 2742 a la 2743 , per un import
de 77.025,33€
S’ACORDA:
PRIMER. De conformitat amb l’article 58 del Reial Decret 500/1990,de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, en matèries de pressupostos, es reconeix l’obligació
continguda en la relació esmentada per un import total de 77.025,33€
SEGON. En aplicació de l’article 61 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, s’ordena el pagament de les
factures relacionades amb càrrec a l’aplicació pressupostària detallada en la relació del vigent
pressupost municipal.

Expedient 1794/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)Conveni de
col.laboració amb el Consell Comarcal del Berguedà per al projecte feder- Remodelacio
de l'esglesia de Santa Eulàlia de Gironella
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent

Donada la voluntat d'aquest Ajuntament de subscriure un conveni la finalitat del qual sigui:
Definir els drets i deures de les parts i les obligacions i responsabilitats respectives en quant
a la realització de l’actuació, Remodelació de l’església de Santa Eulàlia de Gironella, que
constitueix una acció, dins l’eix EP.06 Conservar i protegir el medi ambient i promoure
l’eficiència de recursos, del projecte IMPULS DELS RECURSOS PATRIMONIALS AL
VOLTANT DE LA VIA BLAVA DEL BERGUEDÀ amb codi d’operació PR15-012706 del PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.
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Favorable
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Expedient 1788/2019. Aprovació de factures relació número 15.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

A subscriure amb:
CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ

Realitzada la tramitació legalment establerta
S’ACORDA

TERCER. Notificar i emplaçar a CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ, a l'efecte de que
es formalitzi el Conveni a dalt referenciat.

Expedient 1775/2019. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, Exp. Familiar
2019/00063.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. (Exp. Familiar 2019/00063) del Municipi de Gironella,
demanant un ajut econòmic per a tiquets de transport pel mes de desembre de 2019, per
acudir diàriament al centre formatiu.
Vist l’informe emès per l’EBAS, que es reprodueix a continuació:

Número: 2020-0003 Data: 16/01/2020

SEGON. Aprovar i disposar la despesa corresponent en cas de conformitat de l'informe de
fiscalització que s'emeti per la Intervenció.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Família (exp.2019/00063) que es troba legalment com ciutadans sol·licitants de protecció internacional,
és a dir, la família té permís de residència temporal però no de treball i per tant, la seva situació
econòmica és molt precària.

A data d’avui, un dels adults està treballant amb feines esporàdiques per assumir algunes de les
despeses més bàsiques (habitatge i subministraments). L’altre adult, rep formació en “Muntatge i
manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió” de 840h a Escola Diocesana de Navàs, amb
l’objectiu de preparar-se per entrar al mercat de treball en el moment que tinguin l’autorització legal .

És per això que el sol·licitant demana un ajut per adquirir tiquets de transport per acudir diàriament al
centre formatiu.

Després d’aplicar el protocol d’ajuts i prestacions econòmiques de caràcter social , li correspon el 70%
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“S’informa que la unitat de convivència està formada per dos adults i un infant.

de l’ajut sol·licitat. És per això que
DEMANEM
Que l’Ajuntament de Gironella concedeixi al interessat un ajut de 43,22€ per adquirir tiquets de transport
pel mes de desembre de 2019”.

Atès que la família (Exp. Familiar 2019/00063), li correspon el 70% de l’ajut sol·licitat després
d’aplicar el protocol d’ajuts i prestacions econòmiques de caràcter social.

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

Expedient 1773/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitut de material per realitzar
la festa de Nadal. Llar d'Infants Estel Cal Bassacs.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per la Llar d’Infants Estel Cal Bassacs, en data 4 de desembre
de 2019, registre d’entrades nº 2019-E-RC-2264, expedient número 1773/2019, sol.licitant:
Material: Escenari petit i 30 cadires.
Dia: 20 de desembre de 2019.
Activitat: Festa de Nadal.

Número: 2020-0003 Data: 16/01/2020

PRIMER. Concedir un ajut econòmic a l’interessat per adquirir tiquets de transport pel mes de
desembre de 2019, per acudir diàriament al centre formatiu, per un import de 43,22 Euros.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA:

PRIMER.- Concedir l’ús del material següent:
-

Escenari petit i 30 cadires.

SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de
l’activitat sol.licitada el 20 de desembre de 2019.
TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar l’escenari petit i les 30 cadires, només per a la
realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
QUART.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de les
activitats vinculades a l’ús autoritzat.
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S’ACORDA:
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1774/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del casal de la gent
gran "La Llar" per realitzar una assemblea anual i dinar de final de temporada. Club
Esportiu Orientació Berguedà.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentimen
t

Vista la instància presentada pel Club Esportiu Orientació Berguedà en data 3 de desembre
de 2019, registre d’entrades nº 2019-E-RC-2262, expedient número 1774/2019, sol.licitant:

Horari: De les 09:00h a les 18:00h.
Activitat: Assemblea anual i dinar de final de temporada.
S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar l’ús del casal de la gent gran “La Llar”, sense supervisió municipal
directa, el dia 22 de desembre de 2019, de les 09:00h a les 18:00h, per a la realització de
l’activitat de l’assemblea anual i dinar de final de temporada.
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 casal de la gent gran “La Llar”, 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.

Número: 2020-0003 Data: 16/01/2020

Dia: 22 de desembre de 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Casal de la gent gran “La Llar”.

SISÈ.- En el moment de l’entrega de les claus de l’espai el sol·licitant haurà de dipositar 20 €
en concepte de fiança, que seran retornats una vegada es comprovi que l'espai no hagi patit
desperfectes i es trobi en condicions òptimes de neteja.
SETÈ.- 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.
VUITÈ.- En cas de fer qualsevol mena de publicitat de l’activitat que es durà a terme, ja sigui
en format físic o digital, és obligatori l’ús del logotip oficial de l’Ajuntament de Gironella.
NOVÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de
l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.
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CINQUÈ.- L’entrega i retorn de les claus de l’espai es realitzarà a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà de l’Ajuntament de Gironella.

Expedient 1789/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud de material per realitzar
la Fireta de la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou. Alba Perarnau Boix.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

S’ACORDA:
PRIMER.- Concedir l’ús del material següent:
-

10 taules plegables, catenàries i 1 escala llarga.

SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de
l’activitat sol.licitada els dies 14 i 15 de desembre de 2019.
TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar les 10 taules plegables, les catenàries i l'escala
llarga, només per a la realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
QUART.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de les
activitats vinculades a l’ús autoritzat.

Número: 2020-0003 Data: 16/01/2020

Material: 10 taules plegables, catenàries i 1 escala llarga.
Dies: 14 i 15 de desembre de 2019.
Activitat: Fireta de la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la instància presentada per Alba Perarnau Boix, en data 6 de desembre de 2019,
registre d’entrades nº 2019-E-RC-2288, expedient número 1789/2019, sol.licitant:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per l’Escola Sant Marc, en data 3 de desembre de 2019, registre
d’entrades nº 2019-E-RC-2260, expedient número 1770/2019, sol.licitant:
Material: Equip de so.
Dia: 17 de desembre de 2019.
Activitat: Pessebre vivent.
S’ACORDA:
PRIMER.- Concedir l’ús del material següent:
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Expedient 1770/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud de material per realitzar
el pessebre vivent. Escola Sant Marc.

-

Equip de so.

SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de
l’activitat sol.licitada el 17 de desembre de 2019.
TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar l’equip de so, només per a la realització de les
tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per l’Escola Sant Marc, en data 2 de desembre de 2019, registre
d’entrades nº 2019-E-RC-2253, expedient número 1772/2019, sol.licitant:
Material: 5 carpes, 7 taules i 7 bales de palla.
Dia: 17 de desembre de 2019.
Activitat: Pessebre vivent.
S’ACORDA:

Número: 2020-0003 Data: 16/01/2020

Expedient 1772/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud de material per realitzar
el pessebre vivent. Escola Sant Marc.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

PRIMER.- Concedir l’ús del material següent:
5 carpes, 7 taules i 7 bales de palla.

SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de
l’activitat sol.licitada el 17 de desembre de 2019.
TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar les 5 carpes, 7 taules i 7 bales de palla, només per
a la realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.
QUART.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de les
activitats vinculades a l’ús autoritzat.

B) ACTIVITAT DE CONTROL
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-
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número: 2020-0003 Data: 16/01/2020

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

