Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/45

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

1 / de desembre / 2020

Durada

Des de les 20:00 fins a les 20:15 hores

Lloc

Sala de reunions virtual

Presidida per

DAVID FONT SIMON

Secretari

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77746641V

ANNA FERRER COMA

SÍ

39362101Q

DAVID FONT SIMON

SÍ

39388643Q

David Saborido Gonzalez

SÍ

77732419D

JOSEP CAMPS CALVERAS

SÍ

39381475R

LLUÍS VALL CARRILLO

SÍ

39356952L

LOURDES ROSET GAMISANS

SÍ

39378755H

MIQUEL SERRA PEÑA

SÍ

40990957N

SANTI FELIUS MUÑOZ

SÍ

39343075B

TERESA TERRICABRES POUS

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0050 Data: 21/12/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 21/12/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 21/12/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova per unanimitat

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent

A la vista dels següents antecedents

Expedient
390/2017

Procediment
Aprovació de projecte d'obres locals

Resolució
___________

Data
___________

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document
Data/Núm.
Proposta de contractació del Servei 300. 12/11/2020
URBANISME
Informe de Secretaria
01/12/2020
Plec prescripcions tècniques
01/12/2020
Plec de clàusules administratives
30/12/2020

Observacions

Número: 2020-0050 Data: 21/12/2020

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1215/2020. Contractacions. Construccio de'estacio de bombeig d'aigues
residuals al poligon industrial de cal rafalet

CONSTRUCCIÓ D'ESTACIÓ DE BOMBEIG D'AIGÜES RESIDUALS AL POLÍGON
INDUSTRIAL DE CAL RAFALET
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Tipus de contracte: Obres
Classificació CPV:
Revisió de preus /
Accepta variants:
Accepta renovació: No
___________
fòrmula: No
No
Pressupost base de licitació:
Impostos: 21%
Total: 139.821,66 €
115.555,09 €
Valor estimat del contracte:
Impostos: 21%
Total: 139.821,66 €
115.555,09 €
Data d'inici execució:
Data fi execució:
Durada màxima:
Durada execució: 3
14/12/2020
20/03/2021
3 MESOS
Garantia definitiva: Sí
Garantia provisional: No
Garantia complementària: No
(5%)
A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació mitjançant
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A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

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

TERCER. Aprovar la despesa corresponent:
Exercici
2020

Aplicació pressupostària Import
1532.61023
115.555,09 €

IVA/IGIC
21%

Total
139.821,66 €

RC
139821,66

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

Número: 2020-0050 Data: 21/12/2020

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment Obert simplificat
per Obres CONSTRUCCIÓ D'ESTACIÓ DE BOMBEIG D'AIGÜES RESIDUALS AL POLÍGON
INDUSTRIAL DE CAL RAFALET, convocant la seva licitació.

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

— MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ, Vocal (SECRETÀRIA - INTERVENTORA de la
Corporació).
— LLUIS MAS PAGEROLS Vocal (Arquitecte de la Corporació).
— SERGI CARDONA ROSANAS que actuarà com a Secretari de la Mesa.

Expedient 1400/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció) Col.laboracio amb
el Consell Comarcal per les actuacions "Parquing autocaravanes i Ruta modernisme"
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt
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— DAVID FONT SIMON, que actuarà com a President de la mesa.

Donada la voluntat d'aquest Ajuntament de subscriure un conveni la finalitat del qual sigui:
El present conveni defineix els drets i deures de les parts i les obligacions i responsabilitats
respectives en quant a la realització dels projectes: 1. ÀREA DE PERNOCTA
D’AUTOCARAVANES I PÀRQUING PÚBLIC. 2. RUTA HISTÒRICA I DEL MODERNISME

A subscriure amb:

Document
Memòria Justificativa
Informe de Secretaria
Text inicial del conveni

Data/Núm.
EXP 369/2020
26/11/2020
OCTUBRE 2020

Observacions

Vista la documentació que acompanya l’expedient,
S’ACORDA,
PRIMER. Aprovar el text definitiu del Conveni descrit en els antecedents.
SEGON. Aprovar i disposar la despesa corresponent
TERCER. Notificar i emplaçar aL Consell Comarcal de Berguedà, a l'efecte de que es
formalitzi el Conveni a dalt referenciat.

Número: 2020-0050 Data: 21/12/2020

A la vista dels següents antecedents:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Consell Comarcal de Berguedà

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de l'expedient de subvenció tramitat:
Document
Bases reguladores
Llistat etabliments

Data/Núm.
27/11/2020
01/12/2020

Observacions

Examinada la documentació que l'acompanya
S’ACORDA
PRIMER. Atorgar la subvenció directa DE LA CAMPANYA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
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Expedient 1406/2020. Subvencions Directes o Nominatives. Campanya de promoció
economica del comerç local Gironella, la teva botiga

DEL COMERÇ LOCAL “GIRONELLA, LA TEVA BOTIGA”, CONSISTENT EN AJUTS A LES
FAMÍLIES I ALS COMERÇOS DE GIRONELLA
SEGON. Aprovar les bases que regeixen l’otorgament de l’esmentada subvenció

Expedient 1311/2020. Operacions de Crèdit. Credit caixa amb DIBA per import de
187.000,00 €

Vist que, amb data 05/ de novembre / 2020, es va incoar procediment per concertar una
operació de préstec, “ CREDIT CAIXA - DIPUTACIO DE BARCELONA” per finançar l’actuació
local “Reforma i condicionament de les voreres de Cal Ramons i adequació d’enllumenat”
prevista al Pressupost d'aquest Ajuntament.
Vist el comunicat de la Diputació de Barcelona, segons el qual:
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 26/11/2020 ha aprovat:
o
1. GIRONELLA.- Dictamen pel qual es proposa, la concessió d’un credit de
Caixa d’import 187.000,00 € a l’Ajuntament de Gironella per a finançar
l’actuació local. “Reforma i condicionament voreres Cal Ramons i adequació
d’enllumenat” al 0 % d’interes i a retornar en 10 anualitats (expedient numero
2020/0016735)
S’ACORDA:
PRIMER. Acceptar la concessió d’un crèdit de Caixa per un import de 187.000,00 € per part
de la DIPUTACIO DE BARCELONA per a finançar l’actuació local “Reforma i condicionament
voreres Cal Ramons i adequació d’enllumenat”” en les següents condicions:
187.000,00 Euros
10 anys
anual

SEGON. Aprovar la minuta del préstec d’acord amb el model facilitat per la Diputació de
Barcelona
TERCER. Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona als efectes e la seva
formalització.

Expedient 1410/2020. Aprovació de factures relació número 17.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la relació de factures, amb número de document i data que tot seguit es detalla:
De la número 2093 de data 31 d’agost de 2020 a la factura número 2134 de data 11 de
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

Codi Validació: 63CSLSWDPTK74477PPNNP6XZX | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 11

IMPORT CONCEDIT
TERMINI DE L’OPERACIÓ [mesos/anual]
Període de liquidació d'interessos i amortització
[mensual/trimestral/semestral/anual]
Tipus d'Interès = 0 %

Número: 2020-0050 Data: 21/12/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que amb data 19 de novembre de 2020 per part de l’Ajuntament s’ha sol·licitat la
connexió a la xarxa de gas natural a l’empresa NEDGIA CATALUNYA S,A pel
subministrament del servei al CARRER PONT VELL, 19.
Vist el pressupost pels drets d’escomesa de gas facilitat per l’empresa NEDGIA
CATALUNYA,S.A obrant a l’expedient, i que ascendeix a la quantitat de 72,94 euros més
15,32 euros corresponents a l’IVA essent el total de 88,26 euros.
S’ACORDA:
PRIMER. Autoritzar la despesa corresponent per import de 72,94 euros més 15,32 euros
corresponents a l’IVA essent el total de 88,26 euros pels drets d’escomesa de gas al Carrer
Pont Vell, 19.
SEGON. Donar compte a Intervenció i Tresoreria, a l’efecte de practicar les anotacions
comptables pertinents.

Número: 2020-0050 Data: 21/12/2020

Expedient 862/2020. Proposta de despesa.Drets d'escomesa gas Pont Vell,19

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

novembre de 2020, per un import de 24.831,88€
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 24.831,88€
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.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb número de registre
d’entrades 1967/2020, en data 19 de novembre de 2020, amb número d’expedient
1379/2020, en la qual s’exposa la disconformitat amb el rebut del servei d’abastament d’aigua
potable del 3r. trimestre de 2020, número de comptador 8805386, ja que la lectura actual és
de 18.456 m3 d’aigua i en el rebut hi ha la lectura de 18.551 m3 d’aigua.
Vist l’informe emès pel tècnic del serveis d’abastament d’aigua potable, que literalment és
com segueix: “Antoni Ortega Martinez, com a tècnic que realitza tasques del servei d’abastament
d’aigua potable de Gironella, a través de l’empresa Rial, SL, amb número de DNI 77743450T.
INFORMO:
Data: 19/11/2020
a) S’ha procedit a la revisió del comptador:
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Expedient 1379/2020. Rectificació rebut aigua 4r.trim/2020 comptador núm.8805386

- Núm: 8805386
-Emplaçament: PL.PI I MARGALL, 22
- Titular: SQUASH SABS, S.A.
-Trimestre: 3r. trim/20
b) Lectura factura: 18.551
Lectura revisió: 18.456
c) Resultat: incorrecte”

S’ACORDA:

SEGON.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2020, número de comptador 8805386, 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 ............................ 14,22 €
IVA 10% s/. cànon ......... 1,42 €
Total ............................... 32,26 €

Número: 2020-0050 Data: 21/12/2020

Subministre ................. 97,80 €
Conservació ................ 4,05 €
Clavegueram ............... 1,50 €
IVA s/.cons i clav.. 21% 1,17 €
IVA 10% s/. subm. ......
9,78 €
Cànon.......................... 70,32 €
IVA 10% s/. cànon ....... 7,03 €
Total ............................. 191,65 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de
2020, número de comptador 8805386, desglossat de la següent forma:

-

Per a les liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data
de la notificació fins al dia 20 del mateix mes 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 la notificació fins al dia 5 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a
l’immediat hàbil posterior.

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

Expedient 1362/2020. Targetes i Reserves d'Aparcament per a Discapacitats, Exp.
Familiar 2012/17.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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TERCER.- Comunicar als interessats que hi ha pendent de pagament l’import de 32,26 €, en
concepte del rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 3r. trimestre de 2020, número
de comptador 8805386 i que el període per a tal de fer-lo efectiu a les Oficines Municipals de
Gironella és el següent:

Vista la sol·licitud i la documentació presentada pel Sr. (Exp. Familiar 2012/17) del Municipi
de Gironella, demanant la targeta d’aparcament reservat per a persones amb discapacitat.
Vist l’informe emès per l’EBAS, que es reprodueix a continuació:
“S’informa que el Sr. (Exp. Familiar 2012/17) del Municipi de Gironella, ha presentat en aquest
Ajuntament una sol·licitud de targeta d’aparcament reservat per a persones amb discapacitat.

S’ACORDA:
PRIMER. Que el Sr. (Exp. Familiar 2012/17), compleix tots els requisits que estableix la
normativa vigent per a poder obtenir i utilitzar la targeta d’aparcament reservat per a persones
amb discapacitat.
SEGON. Aprovar i autoritzar l’esmentada expedició de la targeta d’aparcament reservat per a
persones amb discapacitat.

Expedient 1409/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud de material per realitzar
la projecció d'una pel·lícula. Alba López Manubens.
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per Alba López Manubens, en data 21 de febrer de 2020,
registre d’entrades nº 2020-E-RC-2010, expedient número 1409/2020, sol.licitant:

Material: 4 estufes (sense gas butà).
Dia: 10,11,12 i 13 desembre de 2020.
Activitat: Projecció d’una pel·lícula.
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Favorable

Número: 2020-0050 Data: 21/12/2020

Que compleix tots els requisits que estableix la normativa vigent per a poder obtenir i utilitzar la Targeta
d’Aparcament Reservat per a Persones amb Discapacitat”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Que acompanya tota la documentació requerida.

S’ACORDA:

PRIMER.- Concedir l’ús del material següent:

SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de
l’activitat sol.licitada els dies 10,11,12 i 13 de desembre de 2020.

TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar l’entarimat les 4 estufes (sense gas butà), 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.

Expedient 1384/2020. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat per
realitzar un procés de selecció. Consell Comarcal del Berguedà.
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada pel Consell Comarcal en data 23 de novembre de 2020, registre
d’entrades nº 2020-E-RC-1985, expedient número 1384/2020 sol.licitant:

Local del Blat.
Dies: 9,10 i 11 de desembre de 2020.
Hora: De les 08:00h a les 15:00h.
Activitat: Procés de selecció.
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Favorable

Número: 2020-0050 Data: 21/12/2020

4 estufes (sense gas butà).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-

Vista la resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8277, de 21.11.2020).

PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local del Blat, sense supervisió municipal directa, els dies 9,10 i
11 de desembre de 2020, de les 08:00h a les 15:00h per a la realització de l’activitat del
procés de selecció.

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 Local del Blat, només per a la realització de les
tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.

Número: 2020-0050 Data: 21/12/2020

S’ACORDA:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist que, segons es detalla en el punt 1 de l'apartat 11, els locals i espais en què es
desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres cinemes i
auditoris, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l'aire lliure, i els
espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, poden obrir limitant
l'aforament al 50% de l'autoritzat i amb un nombre màxim de 500 persones per sessió o
actuació, totes assegudes i sempre que es garanteixi una bona ventilació dels espais
mitjançant venilació natural o altres sistemes de ventilació.

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

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

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

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

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

