ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Identificació de la sessió:
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Roda de Ter
JGL2021000002
Sessió Ordinària
19 de gener de 2021
18:30 - 18:40 hores
Telemàtica

Hi assisteixen:
Alcalde:
Tinents d’Alcalde:

Secretària-Interventora
(RDGAL 02/07/2020):

Roger Corominas Berloso
Roser Montané i Tardà
Joan Moreno i Parés
Núria Arrebola i Gómez
Roger Canadell i Rusiñol

Núria López Rodríguez

Atès que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, la Junta de
Govern Local passa a deliberar els següents punts de l’ordre del dia:
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 12 DE GENER DE 2021
2.- GOVERNACIÓ
2.1.- APROVACIO DE VACANCES I DIES PERSONALS NURIA LOPEZ
3.- HISENDA
3.1.- PROP_JGL APROVACIO FACTURES JGL 19012021

Desenvolupament de la sessió
1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 12 DE GENER DE 2021
Resultat: aprovada per unanimitat

2.0.- GOVERNACIÓ

2.1.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE VACANCES I DIES
PERSONALS NURIA LOPEZ RODRIGUEZ
Atesa la sol·licitud presentada per Núria López Rodríguez en data 13/01/21 amb
registre d’entrada E2021000157, per la qual sol·licita gaudir dels dies de vacances i
personals del 2020 que no ha pogut realitzar dins del termini acordat per en la mesa
general de negociació, per tal de poder atendre les necessitats dels serveis que li han
estat requerits durant el mes de gener.
Vist que els funcionaris públics tindran dret a gaudir, durant cada any natural, d'unes
vacances retribuïdes de vint-i-dos dies hàbils o el que correspongui segons el calendari
anual pactat en mesa de negociació, o dels dies que corresponguin proporcionalment
si el temps de servei durant l'any va ser menor.
Per al règim de jornada de treball, permisos i vacances del personal laboral s'estarà a
l’establert en el capítol V del títol III del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i en la
legislació laboral corresponent. Així mateix, el període de vacances anuals retribuïdes
per al personal laboral, no substituïble per compensació econòmica, serà el pactat en
conveni col·lectiu o contracte individual. En cap cas la durada serà inferior a trenta dies
naturals, sent el període o els períodes del seu gaudi es fixarà de comú acord entre
l'empresari i el treballador, de conformitat amb l’establert si escau en els convenis
col·lectius sobre planificació anual de les vacances.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
Primer.- APROVAR la sol·licitud de vacances i dies personals que ha presentat Núria
López Rodríguez, que s’adjunten com annex en el present acord.
Segon.- ANOMENAR les funcions corresponents al lloc de treball de secretariaintervenció a alguna funcionària de la corporació.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord als representants de Personal.
Resultat: Aprovat per unanimitat

2.0.- HISENDA
2.1.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE FACTURES D’IMPORT SUPERIOR A 3.000,00
EUROS
Vistes les factures superiors a 3.000,00 euros, presentades per a la seva aprovació i
confirmades pels corresponents serveis tècnics municipals.

I de conformitat amb els articles 184.1 i 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
l’article 52 del Reial decret 500/1990, les bases d’execució del pressupost municipal
vigent, i el Decret de 16 de juny de 2020, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la
Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
ÚNIC. Aprovar les factures següents:
- factura núm. 5603188216 de data 18/12/2020 presentada per Cespa, NIF A82741067,
corresponent al servei mensual de neteja viària desembre 2020, per un import de
11.689,43 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.163.210.00.
- factura núm. 5604232611 de data 18/12/2020 presentada per Recollida de Residus
d’Osona, SL., NIF B61169769, corresponent al servei recollida PAP de FORMC
novembre 2020, servei recollida productors singulars desembre 2020, per un import
de 10.752,95 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1621.227.99.
- factura núm. 5604232332 de data 18/12/2020 presentada per Recollida de Residus
d’Osona, SL., NIF B61169769, corresponent al servei recollida PAP de Multi producte
desembre 2020, servei recollida vidre desembre 2020, per un import de 10.383,88
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1621.227.99.
- factura núm. 5604232515 de data 18/12/2020 presentada per Recollida de Residus
d’Osona, SL., NIF B61169769, corresponent al tractament FORM 56.06 TN a 46,79
euros / TN, transferència FORM 56.06 TN a 11,22 euros/TN mes desembre 2020, per
un import de 3.577,24euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1621.227.99.
- factura núm. 5604232330 de data 26/11/2020 presentada per Recollida de Residus
d’Osona, SL., NIF B61169769, corresponent al servei de recollida PAP de RSUC
desembre 2020 , per un import de 4.022,65 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 05.1621.227.99.
- factura núm. 20200243 de data 17/12/2020 presentada per Instal2 SCP, SL., NIF
J67180059, corresponent a pressupost per substituir focus pavellons municipals, per
un import de 3.482,38 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 03.342.21300
Resultat: Aprovat per unanimitat

No havent-hi altres assumptes l’Alcalde aixeca la sessió quan són les 18:40 h de tot el
que jo, la secretària, en dono fe amb el vistiplau de l’Alcalde.
l’Alcalde

La Secretària Interventora

