Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/3

PLE

Ordinària

Data

7 / d’abril / 2020

Durada

Des de les 21:00 fins a les 21:31 hores

Lloc

SALA DE PLENS VIRTUAL

Presidida per

DAVID FONT SIMON

Secretari

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77745335E

ALBERT XOY SERRA

SÍ

77746641V

ANNA FERRER COMA

SÍ

39362101Q

DAVID FONT SIMON

SÍ

39388643Q

DAVID SABORIDO GONZÁLEZ

SÍ

77732419D

JOSEP CAMPS CALVERAS

SÍ

39381475R

LLUÍS VALL CARRILLO

SÍ

39378755H

MIQUEL SERRA PEÑA

SÍ

40990957N

SANTI FELIUS MUÑOZ

SÍ

39343075B

TERESA TERRICABRES POUS

SÍ

77743537H

YASMINA SERRI CAMPRUBI

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
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Tipus de convocatòria
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DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
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HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova per unanimitat

Expedient 461/2020. Procediment Genèric. Linies d'ajuda al municipi de Gironella arrel
de la declaració de l'Estat d'Alarma pel Covid 19
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

1.1.

suspensió de la quota d’escolarització de les llars d’infants municipals Estel Gironella i Estel Bassacs
mentre duri el període d’estat d’alarma

1.2.

Suspensió de la quota de les activitats i tallers del Casal de Gent Gran “La Llar” mentre duri el període
d’estat d’alarma

1.3.

Suspensió de les quotes de les activitats i tallers de la Biblioteca de Gironella mentre duri el període
d’estat d’alarma

1.4.

Donar compte de la Modificació dels calendaris de recaptació de l’IVTM fent possible la seva
liquidació, segons acord de l’ORGT, fins al 2 de juny (termini actual del 20 d’abril)
En principi, la resta de calendaris (juliol següent liquidació) no es veuria afectada.

1.5.

Suspensió dels costos de devolució dels rebuts del 1r trimestre 2020 del consum d’aigua potable a
aquells que puguin acreditar que, la devolució del mateix, ha estat conseqüència de l’aturada de
l’activitat o un descens significatiu vers el mateix trimestre de l’any anterior.

Suport a empreses, autònoms i activitats al municipi de Gironella
2.1.

Suspensió de la taxa d’ocupació de la via pública en les activitats de bar, restaurant i botigadegustació mentre duri el període d’estat d’alarma

2.2.

línia de subvenció de la taxa de recollida de residus en totes les activitats econòmiques donades
d’alta i que puguin justificar el cessament de l’activitat durant el període d’estat d’alarma i/o durant la
2a fase d’aquest estat d’alarma que prohibeix la mobilitat de persones treballadores cap a negocis no
essencials (segons CNAE donat d’alta al registre d’activitats de l’ajuntament)

2.3.

Línia de subvencions extraordinària per les despeses de gestoria ocasionades per a les empreses i
negocis que hagin hagut de presentar un ERTO total o parcial per a les seves plantilles. Es tracta
d’una línia de subvenció, a fons perdut, per aquesta situació excepcional. El condicionant és que, un
cop acabat el període temporal establert en l’ERTO, l’empresa recuperi, com a mínim, el nivell de
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ACORDS;
PRIMER.- Aprovar les següents línies d’ajudes al municipi de Gironella:
Suport a les famílies
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Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents

Número: 2020-0002 Data: 06/05/2020

Atesa la declaració de l’Estat d’Alarma i de les mesures per reduir els contagis pel Covid 19,

persones ocupades que tenia abans de la presentació del mateix.
Per a empreses, autonoms i families del municipi: Bonificació del 25% del cost de ñ'agua en els trams 2 i 3 de
consum.

En el seu conjunt calculem que aquestes primeres mesures d’impacte representen un suport
quantificat al voltant dels 40.000€, pendents i amb el compromís, que en funció de les
peticions que puguin haver-hi en aquesta línia de subvencions, fóssim capaços d’habilitar
partides pressupostàries destinades a altres elements, i poder incrementar aquestes
subvencions amb la mesura en la qual totes les persones que complissin els requisits
poguessin fer-hi front. A hores d’ara no podem quantificar-la perquè no sabem quanta gent les
demanarà, però ens agradaria poder ampliar-la i comentar quin és el fruit d’aquesta ampliació
una vegada sapiguem la petició de sol·licituds.
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En termes de mesures de suport a empreses, autònoms i activitats del municipi, hi hauria una
proposta d’exempció parcial de la taxa de la via pública, de bars, restaurants i botigues de
degustació mentre duri l’estat d’alarma. També l’exempció parcial de la taxa de recollida de
residus d’aquells negocis que hagin hagut de suspendre la seva activitat fruit d’aquest decret,
i l’obertura d’una línia d’ajuts per a empreses i negocis que hagin hagut de presentar un
expedient de regulació temporal d’ocupació, que seria una subvenció a fons perdut,
modificant el criteri inicial que era per despeses de gestoria i ho faríem a fons perdut, amb el
requeriment que d’aquí 6 mesos l’empresa o el negoci torni a tenir els nivells d’ocupació que
tenia fins a dia d’avui. En aquesta línia, tot i que no ha de ser aprovat per sessió plenària
perquè no es modifica cap ordenança fiscal, també plantegem l’activació d’una campanya de
foment del comerç de proximitat, valorada al voltant dels 5.000€, 6.000€ per tal de recuperar
l’essència del que seria la fira del motor, que és un dia de dinamització comercial per comerç
de proximitat. També demanaríem habilitar alcaldia per poder plantejar un decret pel qual les
dietes per assistència en aquesta sessió virtual i el 50% de les dietes vinculades a les juntes
de govern poguessin no percebre’s per part dels electes i destinar-se a mesures per fer front
al Coronavirus.
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En referència al suport a les famílies hi hauria la suspensió de la quota d’escolaritzacio dels
infants de les dues llars d’infants municipals. Pel mes de març, que hi va haver parcialment
activitat, la quota passaria dels 118,50€ a uns 45€, la suspensió de les quotes de les activitats
i tallers del Casal “La Llar” i la Biblioteca de totes aquelles activitats que no es presten en
caràcter virtual. Una mesura que ja ha aplicat l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona, que és l’ajornament en la liquidació de l’Impost de Vehicles de Tracció
Mecànica que es modifica fins al mes de juny, i una mesura que faria referència a l’exempció
dels costs de devolució dels rebuts facturats de l’aigua del primer trimestre perquè pot haverhi hagut persones que no hagin pogut fer front a aquest rebut fruit de la situació econòmica.
Una de les mesures que no estava incorporada, però que hem sigut capaços d’estudiar en
aquests últims dies, i demanaria incorporar una mesura de bonificació del cost del consum de
l’aigua domèstica i industrial a aquells que tinguin consums ubicats en el segon i el tercer
tram, que tindrien una bonificació en aquest trimestre del 25% que se sumaria a la bonificació
del cànon de l’Agència Catalana de l’Aigua del 50%.

ACTA DEL PLE

El Sr. David Font explica que davant la situació que s’ha generat arran de la pandèmia de
la Covid-19 i de les mesures de seguretat implantades tant per la Generalitat com
pel Govern d’Espanya, ha obligat el cessament de moltes activitats, el
confinament de la ciutadania, que voldria agrair a tothom pel seu compliment, i
fer front a aquesta pandèmia. Volem plantejar un primer paquet de mesures que
permetin fer un pla de xoc per donar suport i facilitats econòmiques tant a les
famílies com als negocis que s’han vist afectats per aquesta pandèmia. Aquestes
mesures les agrupem en dos blocs, un primer de suport a les famílies, i un a les
empreses, autònoms i activitats que hi ha al municipi.

Pel que fa al paquet de mesures, hi estarem a favor, però voldríem fer-hi puntualitzacions
perquè creiem que en algun sentit son insuficients, i així podríem ampliar el ventall als
autònoms que son sols i que no poden realitzar un ERTO. En aquest sentit, les línies de
subvencions a les empreses estan molt bé, però potser ens trobarem, o no, que siguin
poques les que ho demanin. Per altra banda, també volíem saber si la subvenció es
destinava a despeses de gestoria, però ja has comentat que s’ampliava molt més el ventall.
Si que volíem saber l’import, o pressupost que destinem a aquesta línia de subvenció, és cert
que has comentat que és complicat de definir perquè no sabem el volum d’empreses que s’hi
acolliran. També creiem que a banda de les empreses que han fet un ERTO caldria ajudar a
tots aquells autònoms, la majoria d’ells botiguers, petits comerciants, bars... que son en part
els més perjudicats i també donen vida al poble. En aquest sentit creiem que estaria bé
utilitzar aquests 40.000€ que estalviem de les nostres retribucions i de l’estalvi que podem
generar a una línia de subvencions de 50.000€ i es donés un màxim de 250€ per pagar el
lloguer per exemple, per pagar el lloguer dels comerços que s’han vist obligats a tancar pel
Real Decret. D’aquesta manera podríem ajudar a 200 autònoms a pal·liar els efectes de la
crisis, i a part de demanar l’ajuda del Govern de la Generalitat, o la del Gobierno Español,
també creiem que l’Ajuntament, que és l’ens que està més proper a la gent del poble, també
se sentin recolzats per la seva part. També creiem necessari crear la taula de dinamització
econòmica, en aquest sentit, va lligat a la campanya de comerç de proximitat. Aquesta taula
vol dinamitzar l’economia local un cop passada la pandèmia, i la podríem formar
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El Sr. Albert Xoy agraeix a la població que compleix el confinament el màxim de bé possible,
també a totes les persones que s’han ofert voluntàries per realitzar qualsevol tasca i ajudar.
També manifesta el seu suport a l’equip de govern en la gestió de la crisis i afegeix que estan
a la seva disposició.
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Hi ha hagut una implicació de moltes persones per fer-ho possible, i per això crec que a dia
d’avui, malgrat que segurament hi ha algunes famílies que estan confinades a casa o amb
símptomes, o potser perquè els hi ha fet el test i son positives, amb la responsabilitat de la
gent d’estar-se a casa i sortir només per l’essencial, estem intentant contenir al màxim
aquesta pandèmia aquí al municipi i esperem que en les properes setmanes paulatinament
puguem recuperar la normalitat i puguem tornar-nos a retrobar físicament.

ACTA DEL PLE

Aquest seria el primer paquet de mesures, però també m’agradaria comentar allò que hem
intentat establir com a criteris. Primer hem agilitzat al màxim el pagament de proveïdors. Això
son elements que també les patronals ens demanaven. A dia d’avui, hem liquidat totes les
factures aprovades fins el mes de febrer. El dia 31 de març i avui, hem aprovat també
factures, que preveiem liquidar-les durant aquest mes d’abril, principis de maig, i per tant,
mantindríem el compromís de pagar als 30 pocs dies d’aprovar la factura per garantir la
liquiditat de les empreses. També s’han fet actuacions enfocades a la situació que estan vivint
els servers assistencials i socials. A part de mantenir un contacte diari amb les persones
grans que viuen soles, i que formen part del servei assistencial d’acompanyament domèstic,
s’ha seguit mantenint en aquells casos necessaris a través de torns del personal, també per
preservar el personal i tenir-ne sempre de disponible per poder-hi fer front. Hem fet també un
pla de contingència de personal de tots els punts de treball de l’Ajuntament, tat de l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà, a la Biblioteca, com a la Llar d’Infants, que en aquest cas està a casa.
S’han fet torns per la neteja, torns per la brigada, i hem fet mola difusió de les iniciatives a
través del canal de Whatsapp, on hi tenim 500 persones, hem activat elements per intentar
generar esbarjo per les famílies, com un Kahoot, un Monopoly que publicarem aquesta
setmana, o les felicitacions a nens, difusió del postcast de Ràdio Gironella o les cantades al
carrer. També s’ha demanat a l’empresa de neteja que fes un esforç en la salubritat de parcs
infantils, entrades de centres assistencials, de la residencia, de l’Ajuntament i dels carrers del
municipi, i hem fet també un aprovisionament de material sanitari destinat a la residencia, al
CAP i al personal municipal. També s’ha coordinat una xarxa de persones voluntàries que han
cosit mascaretes que s’han distribuït a través de l’Associació de Comerciants del municipi, i
també s’apliquen els dimecres mesures de seguretat a distància al mercat setmanal.

La línia de sortida de la subvenció, l’acabarem de quantificar. A hores d’ara estaríem parlant
del voltant d’uns 20.000€, 25.000€, però pendent d’ampliar-se en funció de les ajudes que
puguin sol·licitar-se per part de les empreses del municipi. Hi ha un element que cal tenir en
compte, i és que demanarem que siguin negocis que estan al municipi, però que també
tinguin la seu fiscal al municipi. Creiem que és tant important ajudar aquelles persones que no
només tenen la botiga oberta, sinó que també hi tenen la seu fiscal, perquè al final, al llarg
dels anys, o en un futur poden seguir contribuint a que puguem tenir recursos per poder
seguir aplicant polítiques d’aquest tipus o d’altres dins del dia a dia municipal.
El Sr. Albert Xoy afegeix que la línia d’ajuts de la Generalitat no es compatible amb qualsevol
altra ajuda, però insisteix en que l’ajuda és d’un màxim de 2.000€, que va en funció de la
facturació, i algun autònom s’ha trobat a que és inferior als 200€ l’ajuda que rep. Tenen la
opció de demanar l’ajuda del Govern Espanyol, que és d’uns 600€, d’aquesta si que no hi ha
incompatibilitat, i per tant, aquest petit autònom, es pot sentir més recolzat per l’Ajuntament.
També hem estat parlant i entenem que serà un procés llarg, que son unes mesures que
s’aproven inicialment amb caràcter d’urgència per començar a treballar en aquesta línia, i
som conscients que qualsevol canvi que es pugui fer, se seguirà treballant en aquesta
direcció. Simplement volíem fer aquestes aportacions per posar-les en comú, i posar-les a
treballar.
El Sr. David Font afegeix que la idea per part de tots és fer un primer pla de mesures de xoc,
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En la part de comerços hem demanat a la Directora General de Comerç, que traslladi a
l’Incasòl que té un dipòsit de 2 mesos de fiança de tots els lloguers, tant de pisos com de
negocis, que si algun negoci s’ha vist obligat a tancar fruit del Decret o ha tingut una caiguda
substancial de l’activitat econòmica, i no pugui fer front al lloguer, faci pressió a Incasòl
perquè es pugui tibar d’aquesta fiança, que teòricament recuperaria una vegada finalitzés el
lloguer contractual, i no hagi de fer un sobreesforç econòmic de pagament del lloguer, sinó
que pugui accedir a uns recursos que ja ha destinat a una provisió de fons de lloguer.
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El Sr. David Font respon que la part dels autònoms, que som conscients que és una bona
part del teixit comercial del municipi, hem revisat l’ordre de subvencions o ajudes de la
Generalitat, per persones autònomes fins a un màxim de 2.000€ per persona. Hi ha una
problemàtica, i és que la convocatòria de la Generalitat és incompatible amb qualsevol altra
tipus d’ajuda que es pugui rebre, tant pública com privada, per la mateixa causa. Si nosaltres
habilitéssim aquesta línia d’autònoms i plantegéssim unes ajudes menors, perquè no podem
fer front a 2.000€ per autònom malauradament, implicaria que perjudiquem a la persona. El
que podem comprometre’ns, és obrir aquesta línia més vinculada a les persones autònomes
que tenen persones al càrrec a la seva botiga, en aquesta primera fase, i si realment
identifiquem, canalitzant-ho a l’Associació de Comerciants i d’aquesta taula, que hi estem
d’acord i amb ells només hem tingut interlocució per Whatsapp però també volem tenir-li
verbal quan això passi, i establim unes mesures que puguin servir per una revitalització, un
nou impuls econòmic que pugui minimitzar la possible crisi que vingui en el futur. Si realment
detectem que hi ha moltes persones que puguin estar fora de les ajudes de la Generalitat o
del Govern Espanyol i que nosaltres podem fer-hi alguna col·laboració, podem agafar el
compromís de fer-ho possible. Si ara les incorporem, crec que les podem perjudicar que no
pas ajudar-les per un tema d’imports. Les bases amb les que estem treballant son molt
similars a les de la Generalitat, que ens ha facilitat la feina, canviant en aquest cas el subjecte
passiu. En tot cas agafem el compromís de fer això en una segona fase si detectem que
moltes persones s’han quedat fora en aquestes línies d’ajut.

ACTA DEL PLE

representants de l’Associació de Comerciants, empresarials i dels partits municipals, per
treballar una estratègia conjunta per minimitzar al màxim l’impacte de la crisi sanitària.
Aquestes son les nostres aportacions que segueixen la línia del document que us vam fer
arribar a l’inici de la crisi. Gràcies per poder treballar conjuntament, i un cop més manifestar el
nostre suport amb la vostre gestió, i ens posem a la vostra disposició pel que faci falta.

conscients de que acabaran sortint més línies de suport per altres administracions, i haurem
d’estar-ne atents per garantir que ningú es quedi despenjat de cap tipus de prestació, que no
hi haguessin moltes línies d’ajudes però que alguna persona encara es quedés fora
d’aquestes. Conscient que poden haver-hi els casos que comentes, podem comprometre’ns a
obrir la línia i establir en aquesta taula d’anàlisi, revitalització i pla de xoc econòmic, analitzar
els casos i establir alguna altra línia paral·lela o modificar les bases per poder encabir
aquestes demandes.
El Sr. David Font explica que telemàticament és complicat el vot, i el que es planteja és un vot
per grup, a no ser que algú tingués una posició diferenciada.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Es dona compte al Ple de la Corporació del Decret d'Alcaldia d'aprovacio de a liquidació de
l'exercici 2018, Decret 59/2020
El Sr. David Font destaca el Decret d’Alcaldia número 59, que fa referència al tancament de
l’exercici 2018, que abans hem celebrar la comissió de comptes, i que en podrem debatre el
seu contingut el dia que fem la proposta d’aprovació del compte general de l’exercici 2018.

C) PRECS I PREGUNTES

El Sr. Albert Xoy explica que han centrat el ple única i exclusivament a la gestió del
Coronavirus. Tenim una pregunta referent a la pandèmia, que és si a Gironella es coneix,
segurament per desgràcia tenim algun cas, i si se’n fa algun tipus de seguiment.
El Sr. David Font respon que la constància que en té l’Ajuntament és per una interlocució
directe que la Teresa, regidora d’Atenció a les Persones, manté amb la responsable del CAP
del municipi. També perquè intentem informar al servei de recollida de residus porta a porta
de si hi ha algun domicili amb alguna persona que hagi donat positiu. Ens consta que hi ha
algunes famílies confinades, però la regidora pot afegir-hi algun element al respecte.
La Sra. Teresa Terricabres explica que la informació és molt genèrica perquè son dades
personals, i no rebem gaire informació. En general al municipi hi ha alguns positius, però com
a totes les poblacions, o potser menys. En qüestió de residus si que les indicacions son que
la mateixa persona que sap que és positiva, ja es va informar, han d’avisar a l’Ajuntament. De
la residència és on tenim més informació. Estan funcionant molt bé, han aïllat alguns casos
Ajuntament de Gironella
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Donar compte del Decret d'Alcaldia numero 59/2020 d'aprovacio de la liquidació de
l'exercici 2018

ACTA DEL PLE

Es dona compte dels Decrets d'Alcaldia compresos del 42/2020 fins el 66/2020, ambdos
inclosos

Número: 2020-0002 Data: 06/05/2020

Donar compte dels Decrets d'Alcaldia

amb simptomatologia, perquè estan obligat a aïllar-se, i en la mesura que poden van fent els
tests, però dintre de tot, estem bé.
El Sr. Albert Xoy demana que alguns ajuntament del Berguedà estan mirant de fer una
compra conjunta de tests, i voldríem saber si s’han posat en contacte amb vosaltres.

El Sr. David Font ho agraeix, i agraeix també tot l’esforç que fan els companys de l’equip de
govern, i els treballadors municipals, que des de casa o des de l’Ajuntament a portes
tancades. I agraeix també a l’oposició tenir la mà estesa per seguir treballant possibles
mesures per poder aplicar en un futur.
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El Sr. Albert Xoy afegeix que no tenen res més a dir, i agraeix un cop més a l’equip de govern
la dedicació en aquests moments complicats.
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Referent als tests, vam obtenir una primera assignació de tests ràpids del Covid-19, la
fiabilitat està al voltant d’un 30% màxim, un 40%. D’aquests en vam cedir un gruix de 12 o 15,
a la Fundació Sant Roc, els altres 10 els vam cedir al CAP i hem ofert en aquest cas a la
residència la possibilitat de tenir aquests tests ràpids. La informació que donen aquests tests
no és aquella que ens permet saber si una persona és positiva o no, sinó que només diu si té
l’anticòs a dins, i s’hauria de replicar el test al cap d’uns dies, per veure si el virus s’ha
desenvolupat o no. A hores d’ara estem pendents de verificar que la residencia vulgui els
tests ràpids, també pendents de si el CAP, o el Departament de Salut, farà més test dels
PCR, que són els més complerts i identifiquen persones positives o no, i en funció de la
resposta, activarem la compra. Amb això si que ens hem coordinat, la regidora és qui té la
interlocució cada hora amb totes les persones que formen part del cercle de salut del
municipi, i si fan falta en farem l’adquisició, com també hem fet amb les mascaretes o bates
protectores.

ACTA DEL PLE

El Sr. David Font respon que a través de l’Agència Catalana de municipis un document de
confidencialitat de dades per tal de que l’Institut Català de la Salut ens informés dels casos
que hi haguessin al municipi, per conèixer exactament, id emanar si hi havia alguna
necessitat concreta de la família. Recordo un cas concret d’una família que va avisar que era
positiva i vam intentar facilitar fer-li arribar menjar, però des de l’Institut no ens han facilitat les
dades.

