Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/16

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

21 / d’abril / 2020

Durada

Des de les 19:30 fins a les 19:45 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

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: 2020-0024 Data: 06/05/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 06/05/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 06/05/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova per unanimitat

Expedient 498/2020. Certificació d'obres núm. 4. Reforma de la Plaça de l'Estació

Vista la certificació d’obres número 4, de l’obra “Reforma de la Plaça de l’Estació”, del
contractista EXCAVACIONS DUOCASTELLA SL., que ascendeix a la quantitat de 31.717,60 €,
un IVA de 6.660,70 €, essent un total de 38.378,30 €.
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, que literalment és com segueix:
“Expedient núm.: 498/2020
Certificació d'Obra nº4: REFORMA DE LA PLAÇA DE L’ESTACIÓ
Procediment: Execucions de Contractes
Interessat: EXCAVACIONS DUOCASTELLA S.L.
Data d'iniciació: 25 DE MARÇ DE 2020
CERTIFICACIÓ D'OBRA Nº 4

Número: 2020-0024 Data: 06/05/2020

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

1. Que l'import de les obres executades en el període a què correspon aquesta
Certificació, ascendeix a la quantitat de 31.717,60 euros i 6.660,70 euros d'IVA.
2. Que l'import de la Certificació de liquidació d’obra ascendeix a la quantitat de
38.378,30 € 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.
Aquesta certificació ha estat validada per la Direcció Facultativa de l’obra, l’Arquitecte
Ramon Subirana.
EL SERVEI TÈCNIC MUNICIPAL”
R
E
S
O
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OBRA: REFORMA DE LA PLAÇA DE L’ESTACIÓ

L
C
:
PRIMER. Aprovar la 4a certificació d’obres, de l’obra “Reforma de la plaça de l’Estació”, que
ascendeix a la quantitat de 31.717,60 €, un IVA de 6.660,70 €, essent un total de 38.378,30 €.
SEGON. Autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 544/2020, en el qual es sol.licita llicència
per formació d’envà a ctra. de Vic 17-19.
Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:
“PROMOTOR: MANEL MARTINEZ BAYONA
EXPEDIENT: 544/2020
SITUACIÓ: CARRETRA VIC, 17-19
PROPIETAT IMMOBLE: MANEL MARTINEZ BAYONA
OBRA: FORMACIÓ ENVÀ PL. BAIXA CTRA. VIC, 17-ENVÀ PL. GOLFES CTRA VIC, 19
CONTRACTISTA: MANEL MARTINEZ BAYONA
PRESSUPOST: 300,00 €
Manel Martinez Bayona, ha sol·licitat, en data 16 d’abril de 2020, llicència d’obres per
formació d’envà a la pl. Baixa de la Ctra Vic ,17 i formació envà a la pl. Golfes de la Ctra Vic,
19.
Examinada la documentació presentada, S’INFORMA FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.
No obstant, la Corporació amb major criteri decidirà”.
S’ACORDA:
PRIMER. Concedir llicència per formació d’envà a ctra de Vic 17-19, expedient número
544/2020.
SEGON. Aprovar:
a) L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): ....... 45,00 €.
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ...........................20,00 €.
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.
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 544/2020. Llicència d'obres ctra de Vic 17-19.

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

Vist l'expedient d’obres registrat amb el número 545/2020, en el qual es sol.licita llicència
per cata a la vorera del c Estació, 8.
Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:
“PROMOTOR: JOAN CASTELLÀ ESPELT
EXPEDIENT: 545/2020
SITUACIÓ: CARRER ESTACIÓ, 8
PROPIETAT IMMOBLE: VIA PÚBLICA
OBRA: OBERTURA CATA EN VORERA PER TAPONAMENT CLAVEGUERÓ
CONTRACTISTA: JOAN CASTELLÀ ESPELT
PRESSUPOST: 160,00 €
Joan Castellà Espelt, ha sol·licitat, en data 15 d’abril de 2020, llicència d’obres per obertura
de cata en vorera per taponament clavegueró desguàs edifici C/ Estació, 8.
Examinada la documentació presentada, S’INFORMA FAVORABLEMENT la concessió de la
llicència d’obres.
No obstant, la Corporació amb major criteri decidirà.”
S’ACORDA:
PRIMER. Concedir llicència per cata a la vorera del c Estació, 8, expedient número 545/2020.
SEGON. Aprovar:
a) L’impost de Construccions, obres i instal·lacions (2,93% o mínims): . 45,00 €.
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,37% o mínims): ............
20,00 €.
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.
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 545/2020. Llicència d'obres a la vorera del C. Estació,8

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.

Expedient 514/2020. Pla de Seguretat i Salut de l'obra: Reforma de l'espai annex de
l'edifici El Solc, Llar d'infants Estel

Vist el Pla de Seguretat i Salut de les Obres presentat en aquest ajuntament pel contractista
SERVIOBRES QUERALT SLU en data 30 de març de 2020.
Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:
“INFORME
Que emet el Servei Tècnic Municipal en relació al Pla de Seguretat de l’obra “REFORMA
ESPAI ANNEX EDIFICI EL SOLC-NOVA AULA LLAR INFANTS ESTEL”. (EXP 514/2020)
Promotor: AJUNTAMENT DE GIRONELLA
Contractista: SERVIOBRES QUERALT SLU
Emplaçament: PL. BAIXA EDIFICI EL SOLC-ANNEX LLAR INFANTS
Autor Pla de Seguretat: SERVIOBRES QUERALT SLU
Pressupost: PEM 68.282,43 €
Coordinador de Seguretat: SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
El Pla de Seguretat redactat per SERVIOBRES QUERALT SLU desenvolupa i complementa,
tal com estableix el R. D. 1627/97, les directrius per portar l’obra de “REFORMA ESPAI
ANNEX EDIFICI EL SOLC-NOVA AULA LLAR INFANTS ESTEL” (EXP 514/2020) 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.”
S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut persentat per l’empresa SERVIOBRES
QUERALT SLU i per l’execució de l’obra: : “REFORMA DE L’ESPAI ANNEX DE L’EDIFICI EL
SOLC, LLAR D’INFANTS ESTEL”
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.
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Vist el contracte de l’obra: “REFORMA DE L’ESPAI ANNEX DE L’EDIFICI EL SOLC, LLAR
D’INFANTS ESTEL” a favor de l’empresa: SERVIOBRES QUERALT SLU, l’adjudicació de la
qual s’ha realitzat per Acord de la Junta de Govern Local en data 21 d’abril de 2020.

Número: 2020-0024 Data: 06/05/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Expedient 556/2020. Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball. Oficial
primera, electricista
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista dels següents antecedents:
Observacions

Característiques de la plaça objecto de la convocatòria:
Servei/Dependència
Denominació del lloc
Naturalesa
Naturalesa Personal Laboral
Jornada
Modalitat contractual
Sistema selectiu
Núm. de vacants

BRIGADA D’OBRES
OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA
Personal laboral
Per temps indefinit
37,5 SETMANALS
LABORAL
Concurs
UNA

Examinades les bases de la convocatòria en relació amb la selecció de personal
referenciada, i de conformitat amb l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del
Règim Local,

Número: 2020-0024 Data: 06/05/2020

Data/Núm.
21/04/2020
21/04/2020
21/04/2020
21/04/2020

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Document
Proposta del Cap de Personal/del Servei
Provisió d'Alcaldia
Informe de Secretaria
Bases Generals de la Convocatòria

PRIMER. Aprovar les bases que regeixen el procés de selecció
SEGON.. Convocar les proves, comunicant-ho als Organismes corresponents que han de
formar part del Tribunal a l'efecte de que designin els membres per formar part de l'òrgan de
selecció de la referida convocatòria
TERCER.. Publicar el text íntegre de les bases que han de regir el procés selectiu en la seu
electrònica d'aquest Ajuntament [http://gironella.eadministracio.cat] i s'anunciarà el nombre de
places per categories i el lloc on estaran exposades les bases de les convocatòries, sent la
data de l'anunci en la seu electronica la que servirà per al còmput del termini de presentació
d'instàncies
QUART. Vista la comunicació dels Organismes corresponents que han de formar part del
Tribuna, designar els membres del Tribunal que han de Jutjar les corresponents proves,
notificar-los la resolució de designació, perquè en prengui coneixement, i publicar la
composició del Tribunal.
CINQUÈ. . Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en les proves de
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RESOLC

selecció, aprovar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, i publicar la relació en
la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://gironella.eadministracio.cat atorgant a aspirants
exclosos un termini de deu dies hàbils, a partir de la publicació de l'anunci a la seu
electrònica, per formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva
exclusió

Expedient 549/2020. Aprovació de factures relació nº 5/2020

Vista la relació de factures, amb número de document i data que tot seguit es detalla:
De la número 140 de data 7de maig de 2019 a la factura número 427 de data 28 de gener de
2020, per un import de 111.192,44€
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 111.192,44€
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 552/2020. Despeses, Dietes i Assistències.Relació número 5-Mes de Març
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2020-0024 Data: 06/05/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Vistos els comprovants de despeses aportats pel personal de l’Ajuntament i càrrecs electes.

S’ACORDA:
PRIMER. Donar conformitat a la mateixa, i en conseqüència, aprovar el compte de despeses
presentat per la Tresorera de la Corporació per un import de 205,04 € i autoritzar el pagament
amb càrrec a les partides pressupostàries corresponents del vigent Pressupost Municipal

Expedient 547/2020. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, Expedient Familiar
2020/0021.
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Vista la relació número 5,perquè s’indemnitzi a personal de l’Ajuntament i càrrecs electes ,
envers els desplaçaments i dietes efectuats, per un import de 205,04 €

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atesa la sol·licitud d’allotjament temporal urgent del Sr. (Exp. Familiar 2020/0021) del Municipi
de Gironella.
Atès el contracte de cessió d’ús temporal a precari d’un habitatge social.

EBAS des del gener del 2020.
El sol·licitant (Expedient familiar 2020/0021) es troba sense habitatge i sense ingressos econòmics des
de finals de març. Tampoc disposa de xarxa familiar o veïnal que el pugui acollir o ajudar en aquesta
situació.
Davant d’aquesta situació de vulnerabilitat habitacional i econòmica i, per atendre la urgència del
moment ingressa a l’Alberg de Berga durant una setmana mitjançant la coordinació amb el Consell
Comarcal del Berguedà. L’Estada pactada és d’una setmana.
Durant aquest setmana, aquest EBAS ha estat valorant la situació i possibles alternatives. A data d’avui,
el sol·licitant ha estat derivat a diferents serveis i s’han iniciat diferents tramitacions d’ajuts econòmics
però, per la situació del moment de confinament i funcionament dels serveis, la seva resolució no serà a
curt termini.
És per aquest motiu que

Número: 2020-0024 Data: 06/05/2020

“S’informa la unitat de convivència està formada per un adult de 57 anys, en seguiment per aquest

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Que l’Ajuntament de Gironella valori la possibilitat de concedir al sol·licitant l’estada temporal a
l’habitatge d’urgència, de propietat municipal i contemplat com a “habitatge social per a situacions
d’urgència, inclusió i altres casos especials” segons el reglament aprovat (14/12/2016), de l’Avinguda
Catalunya, 2 planta baixa.
Que, en el cas que l’ajuntament de Gironella concedeix aquesta petició, el sol·licitant no pagarà lloguer
ni subministraments de l’habitatge.
Que l’estada del sol·licitant serà en un inici d’un mes i, passat aquest període es valorarà si és necessari
una pròrroga de la seva estada, tenint en compte possibles canvis a nivell laboral o econòmic”.

Atesa la situació de vulnerabilitat habitacional i econòmica urgent en que es troba el
sol·licitant (Expedient Familiar 2020/0021).
S’ACORDA:
PRIMER. Concedir al sol·licitant en règim de precari i per un període d’un mes, comptadors a
partir del dia 09 d ‘abril del 2020, l’estada temporal a l’habitatge d’urgència, de propietat
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DEMANEM

municipal i contemplat com a “habitatge social per a situacions d’urgència, inclusió i altres
casos especials” segons el reglament aprovat (14/12/2016), de l’Avinguda Catalunya, 2 planta
baixa.

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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B) ACTIVITAT DE CONTROL
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TERCER. Que el Sr. (Expedient Familiar 2020/0021) com a usuari de l’habitatge Social i
d’acord amb l’informe emes pel Departament de Benestar Social de l’Ajuntament, no ha
d’abonar cap quantitat a l’Ajuntament en concepte de contribució a les despeses d’ús i
consums que es deriven de l’ús i gaudi de l’habitatge.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. Aquest període d’estada temporal d’un mes, serà prorrogat, d’acord amb la
valoració i proposta de renovació que efectuarà el Departament de Benestar Social de
l’Ajuntament, tenint en compte possibles canvis a nivell laboral o econòmic del sol·licitant.

