
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2020 

 
Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2020000036  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 14 de setembre de 2020 
Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 20:30 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Hi assisteixen 
Dídac Manresa Molins, Alcalde 
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde 
Eva Andrés Masó, 2n Tinent Alcalde 
Josep Amargant Argemí, 3r Tinent Alcalde 
 
 
Amb veu i sense vot 
Núria Marès de las Heras, Regidora (assisteix de forma telemàtica) 
Rosa Prat Sala, Regidora 
Samuel Torres Torrent, Regidor 
Isabel Vilamala Soler, Regidora 
 
Jordi Jove Perich, Secretari-interventor interí 
 
Desenvolupament de la sessió 
Una vegada comprovada pel secretari-intervenció l’existència del “quòrum” que cal, perquè pugui ser 
iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
 
1.0.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
Per part de l’Alcaldia es dona lectura de l’esborrany de l’acta de les sessions ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 17, 24, 31 d’agost i 7 de setembre. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de comerç 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat del subministrament, que incorpora un pressupost 
d’una empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  



 

 
Legislació aplicable  
Articles 16, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament que es relaciona a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Armari de 
paqueteria 
pel comerç 
local 

39122100-
4 

4310_62300 B96106794 
HMY YUDIGAR 
EQUIPAMIENTO, 
SLU 

5.713,67 21% 6.913,54 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Aprovar el contracte menor d’obres de la regidoria d’esports 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de l’obra, que incorpora un pressupost d’una empresa 
suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
Articles 13, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 



 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Obres 
addicionals - 
bomba impulsió 
expersor Camp 
de Futbol 

45232121-
6 

342_2120001 A58653676 
FIELDTURF 
POLIGRAS, 
S.A. 

1.450,00 21% 1.754,50 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Aprovar el contracte menor de serveis de la regidoria de serveis 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat del servei, que incorpora un pressupost d’una empresa 
suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
Articles 17, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Reparar avaria 
il·luminària 
malmesa 

34928510-
6  

165_21000 B62145503 
Electricitat 
Boquet, SL 

1.203,31 21% 1.456,01 

Reparar avaria 
il·luminària 
malmesa 

34928510-
6  

165_21000 B62145503 
Electricitat 
Boquet, SL 

992,33 21% 1.200,72 

 



 

Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Aprovar el contracte menor del subministrament de mòdul de pressupostos del Programa 
TCQ de l’ITEC 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de serveis, que incorpora un pressupost d’una empresa 
suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor. 
 
Concretament, els serveis tècnics sol·liciten la contractació del subministrament d’un programa 
informàtic que permeti la realització de pressupostos d’obra de manera àgil per part dels Serveis 
Tècnics de l’Ajuntament.  
En aquest sentit, el programa més utilitzat a les administracions públiques catalanes és el creat per 
l’ITeC. El mòdul de Pressupostos i condicions tècniques (TCQ/TCQi PRE) és un mòdul que permet la 
creació de pressupostos, la comparació entre ells i generar una àmplia gamma d’informes referents al 
pressupost així com les condicions tècniques del projecte. 
També és necessari l’accés als bancs de preus de l’ITeC per a la realització dels pressupostos (Banc 
Bedec). El BEDEC és un conjunt de bases de dades amb informació de productes de la construcció 
que ofereix informació de preus, plecs de condicions i dades ambientals, biblioteca d’objectes BIM, 
bancs d’entitats, bancs d’empreses, pressupostos tipus i banc de normativa. 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor de caràcter privat en 
virtut de l’article 25.2 de la Llei de contractes del sector públic, i que existeix consignació 
pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny de 2019, correspon 
a la Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius 
qualificats de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
Articles 16, 25.2, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament que es relaciona a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 



 

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Llicència per un 
any per accés 
a: 
TCQ/TCQi PRE 
BANC BEDEC 

48600000-
4 

920.21600 G08546665 

Institut de 
Tecnologia de la 
Construcció de 
Catalunya (ITeC) 

625 21% 756,25 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Aprovar el contracte menor del servei de dinamització de l'espai Jove 2020_2021 
 
Antecedents 
En data 9 de setembre de 2020 la Sra. Clara Romaguera de Gil, tècnica de joventut ha emès un 
informe de necessitat contractació del servei de Dinamització juvenil de l’Espai Jove de Breda per tal 
de donar continuïtat al projecte, i proposa que es procedeixi a la contractació de la Teresa Famadas 
Roig, amb DNI 47272729-R, com professional més adequada per donar continuïtat a la línia de treball 
iniciada el curs passat i conservar el vincle establert amb el col·lectiu jove a fi de poder consolidar i 
aprofundir en els projectes duts a terme i dotar d’estabilitat a la dinamització de l’Espai Jove. 
 
Vist que l’informe de necessitat del servei incorpora un pressupost d’un import de 14.295,00 euros 
(IVA inclòs), que inclou una bossa d’hores flexibles corresponents a hores atribuïbles a 
excepcionalitats del servei (Diada Jove, Festa Major, Sopar Jove, sortida…), reunions fora d'horari, 
etc. que es facturaran només en cas d'haver-se de realitzar. 
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny de 2019, correspon 
a la Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius 
qualificats de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable 
Articles 17, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de servei per a la dinamització de l’Espai Jove (CPV 920 
00000-1 Serveis d’oci, culturals i esportius), del 15 de setembre de 2020 al 31 de juliol de 2021, a 
Teresa Famadas Roig amb NIF 47272729R, per un import total de 14.295€ (IVA inclòs). Amb el ben 
entès que: 
 

- 11.484,00€ (IVA exclòs) correspon a les hores que es desenvolupen per obertura i 
dinamització de l’Espai Jove i programació d’activitats, contacte, vincle amb l’institut i 
programació amb la tècnica de joventut de la corporació, entre d’altres. 

- 330,00 € (IVA exclòs) a la bossa d’hores flexibles, que es contemplen realitzar com a màxim 
en casos puntuals per activitats i reunions desenvolupades fora de l’horari habitual, que 
només es facturaran en el cas d’haver-se realitzat. 

 
I que, en ambdós casos, aquests imports ja incorporen les possibles despeses de dietes i transport. 



 

  
Segon.- Autoritzar i disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla, 
segons anualitats: 
 

ANUALITAT APLICACIO TOTAL 

2020 924_2260907 4.840,00 

2021 924_2260907 9.455,00 

 
Tercer.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Quart.- Comunicar el present acord als interessats i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
A data de la signatura electrònica. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Aprovar la modificació del cànon anual del contracte de concessió de serveis de la gestió 
del bar de les instal·lacions de les piscines municipals 
 
Antecedents 
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 8 d´abril de 2019, es va aprovar, 
entre d’altres, amb caràcter d’urgència, l'expedient de contractació per a l'explotació del servei del bar 
de les piscines municipals, mitjançant procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris 
d'adjudicació, convocant la seva licitació. 
 
Es va adjudicar el contracte de la concessió a la Sra. M.T.G.M, d’acord amb les següents condicions: 
 
Cànon anual: 750,00 € 
Data inici del contracte: 1 de juny de 2019 
Data de finalització: 11 de setembre de 2020  
Pròrroga prevista: 1 any, en el cas que es produeixi per part de l’adjudicatària la inversió de 2.000,00€ 
a la que s’ha compromès.  
 
Degut a la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, les instal·lacions de les piscines 
municipals es van obrir un mes més tard. 
 
Davant d’aquesta situació inesperada, de força major i no prevista en el contracte, les parts han 
convingut una modificació no substancial dels termes del contracte per compensar el perjudici 
econòmic del concessionari, atès que no resulta viable ampliar el termini de la concessió tal com 
preveia la normativa especial aprovada durant l’estat d’alarma.  
 
A proposta de la regidoria d’esports es va consensuar amb la concessionària una rebaixa 
proporcional del cànon degut per a l’any 2020, establint-lo en 500 euros.  
 
Malgrat que el Plec de clàusules no preveu cap supòsit de modificació del contracte, la proposta 
s’ajusta al règim de modificacions contractuals previst en els articles 203.2.b) i 205.1 i 2.b) de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
 
Legislació aplicable 
Els articles 203.2.b) i 205.1 i 2.b) 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 (d'ara endavant, LCSP). 
 
El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 
817/2009, de 8 de maig). 
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la modificació no substancial del contracte de la concessió de servei de l'explotació 
del bar de les piscines municipals adjudicat a favor de la Sra. M.T.G.M, amb DNI 38.082.xxx-K, fixant 
un cànon rebaixat de 500 euros per l’any 2020 com compensació de la reducció d’un mes de durada 
del contracte per causa de la pandèmia del COVID19.  
 
Segon.- Reconèixer l’ ingrés de 500 euros, efectuat per la concessionària del servei de bar de les 
piscines municipals, el dia 28 d’agost, en concepte del cànon pel 2020. 
 
Tercer.- Que els serveis comptables procedeixin a la pràctica de l’assentament per a l’execució de la 
present resolució. 
 
Quart.- Requerir a l’adjudicatària que en el termini d’un mes a comptar des de la notificació dels 
presents acords aporti a l’Ajuntament la següent documentació:  
 
a) Factures acreditatives de la realització de la inversió compromesa d’un mínim de 2.000 euros a 
favor de la concessió, com a condició prèvia per formalitzar el dret de prorroga d’un any (temporada 
2021). S’adverteix que en cas que no es justifiqui la inversió serà causa d’incompliment contractual 
amb caràcter greu, aplicant-se el règim de penalitats previst en el contracte.  
 
b) Els comptes d’ingressos i despeses, llibres i documents comptables de la concessió referent a les 
temporades 2019 i 2020, a fi de donar compliment a la clàusula 25 del Plec de Clàusules Econòmic 
administratives particulars. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
 
8.0.- Aprovació del reconeixement de l'obligació de pagament de factures (fases ADO) 
 
Antecedents de fet 
En les dates que a continuació es relacionen, s’han rebut en aquesta Administració les següents 
factures: 
 

  N. d'entrada Data 
N. de 
document 

Import 
total Tercer Nom G.P Econ. 

1 F/2020/1098 06/08/2020 1 001892 579,66 B17829581 
J.VI?AS MAGATZEM 
CONSTRUCCIO, SLU 1532 21000 

2 F/2020/1116 07/08/2020 20043 1.645,60 B66556804 IDEAL KING-PROJECTS, SL 1532 21000 

3 F/2020/1152 18/08/2020 20-002783 510,23 A58635848 SOCOMOR, S.A. 171 21000 

4 F/2020/1170 26/08/2020 A 24 2.541,00 40287231V GODOY MORILLO, PABLO 323 2120002 

  F/2020/1172 26/08/2020 299 1.913,25 B17960519 SERVISENY10, SL 311 21000 

5 F/2020/1191 01/09/2020 1 10 1.766,60 X7074516S HOUSNI EL MEHDI 171 21000 

6 F/2020/1196 02/09/2020 
2020-724-

101283946 1.083,91 A25009192 
RED ESPA?OLA DE SERVICIOS, 
SAU 

132 
171 

22103 
22103 

7 F/2020/1212 01/09/2020 1279 943,80 B17728056 NETEGES VIDRERES, SL 342 2120002 

8 F/2020/1213 01/09/2020 1 200,13 79304577W VALIENTE SANCHEZ, OLGA 912 22601 

9 F/2020/1214 24/08/2020 20047 605,00 B66556804 IDEAL KING-PROJECTS, SL 1532 21000 

10 F/2020/1215 24/08/2020 20044 958,32 B66556804 IDEAL KING-PROJECTS, SL 1532 21000 

11 F/2020/1216 09/09/2020 0/001342 456,39 B17899071 BOMA RENT, SLU 1532 21000 

12 F/2020/1217 09/09/2020 Emit- 15 12.075,80 40291867F 
PUIGDERRAJOLS MARES, 
NARCIS 432 62900 

        25.279,69         

 
Rebudes les factures aquestes han estat conformades pels regidors i per les regidores responsables 
de l’àrea de despesa, que acrediten la realització de la prestació i li donen conformitat.  
 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció amb les següents 
observacions:  
 
- Es comprova la inexistència de les fases d'autorització i disposició de la despesa superior a 500 
euros, fet que contravé el procediment de reconeixement de despeses menors establert a les bases 
d’execució del pressupost. No obstant, es comprova l’existència de crèdit adequat i suficient en les 
aplicacions de crèdit, vinculades si és el cas, del pressupost.  



 

 
- S’adverteix que caldria suspendre el reconeixement de la factura número 12 de PUIGDERRAJOLS 
MARES, NARCIS, fins a l’aprovació definitiva de la memòria valorada de l'obra civil de l'àrea 
d'autocaravanes i adjudicar l’obra de forma íntegre, en un mateix projecte susceptible de ser lliurat a 
l'ús públic. El fraccionament del contracte incompleix la legislació de contractes del sector públic.  
 
Vist que les prestacions han estat realitzades de conformitat amb les ordres dels regidors/es de cada 
àrea, es considera oportú reconèixer la totalitat de les factures a fi d’evitar enriquiments injusts i 
l’aplicació del règim de responsabilitat patrimonial.  
 
Fonament de dret 
Article 58 i 67 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. 
Articles 213 i 214 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de Març 
Base 18 de les bases d’execució del pressupost 2020 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Únic.- Aixecar les objeccions de secretaria-intervenció, i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació 
(ADO) en un únic acte administratiu les despeses de les factures detallades a la part expositiva dels 
presents acords, d’un import total de 25.279,69 euros. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- Establiment del preu públic per la venda del llibre Fortificacions del Montseny 
 
Antecedents 
La regidoria de promoció econòmica, comerç i turisme ha adquirit una caixa de dotze exemplars del 
llibre Fortificacions del Montseny, de Mariano Pagès d’Urso segons el detall següent: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Llibres – 1 caixa de 
12 llibres 

22110000-
4 

3342260902 48173488B 
Mariano Pagès 
d’Urso 

384,00 4% 399,36 

 
El cost de la caixa és de 399,36€ el que representa un cost individual de cadascun dels exemplars de 
34,00€ 
 
L’adquisició d’aquests exemplars es fa amb la voluntat de promoure el coneixement i la promoció de 
la Vila als visitants a través de l’oficina de turisme dels Forns que els disposarà lliurament a la venda 
a qualsevol persona interessada.  
 
L'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions acordades per aquest ajuntament, en sessió plenària que va tenir lloc el dia 26 de juny 
de 2019.  
 
Legislació aplicable 
Article 71 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya.  
Articles 7.2 i 13.1.f) Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut.  
Article 153 i següents del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals (ROAS)  
Articles 41 a 47 i 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’Hisendes Locals.  
Articles 24 al 27 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics.  
Articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer. Aprovar l’establiment del preu públic de venda del llibre Fortificacions del Montseny, amb un 
import de 34,00€ (IVA inclòs), d’acord amb la proposta que es detalla en els antecedents i que consta 
a l’informe de la regidoria de promoció econòmica, comerç i turisme. 
 
Segon. Publicar l’establiment i fixació del preus a l’e-tauler.  



 

 
Tercer. Trametre els llibres al servei del Forns, per tal que siguin exposats i es promocioni la seva 
venda als visitants; i habilitar al personal al servei dels Forns a gestionar el cobrament dels ingressos 
de dret públic provinents de les vendes dels exemplars del llibre, i de forma trimestral es liquidin 
davant la Tresorera de la Corporació i es reconeguin els drets que s’incorporaran en el pressupost 
d’ingressos. 
 
Quart. Comunicar aquests acords al personal al servei dels Forns i a la Tresoreria de la Corporació. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- Aprovar la concessió d’un ajut social  
 
Antecedents 
En data 3 de setembre de 2020, amb registre E2020003193, s’ha sol·licitat un ajut personal per fer 
front a les despeses generades en relació a l’escolarització de la seva filla. 
 
Consta a l’expedient un informe emès per part de SBAS de Breda, que proposa la concessió d’un ajut 
econòmic de 200,00€, per les raons que s’hi exposen.  
 
Es tracta d’una prestació econòmica d’urgència social segons el punt 2.3 de l’Annex del Catàleg 
classificat de serveis i prestacions socials del Sistema Català de Serveis Socials. 
 
Vistos els antecedents que consten en l’expedient es justifica, suficientment, la concessió d’un ajut 
personal. 
 
El secretari-interventor interí de l’Ajuntament ha fiscalitzat la despesa i posa de manifest que existeix 
consignació pressupostària suficient amb càrrec a l'aplicació corresponent a l'any 2020 (231_4800000 
Atencions benèfiques i existencials). 
 
Legislació aplicable 
Articles 6, 7, 22 i 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de 2007, de serveis socials.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir un ajut social de 200,00€ a l’interessat. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 200,00€ amb càrrec a l’aplicació 231_4800000 del 
pressupost de despeses de 2020. 
 
Tercer.- Realitzar el pagament d’acord amb les condicions exposades a l’informe social.  
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a l’SBAS del 
municipi, pel seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
11.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 
11.1.- Aprovació canvi horari tardor/hivern de la biblioteca 
 
Antecedents 
Atès que la Sra. GHF, amb DNI número xx3017xxx, ha sol·licitat per registre d’entrada número 
E2020003242, de data 9 de setembre de 2020, un canvi d’horari laboral a partir del dia 14 de 
setembre. 
 



 

Legislació aplicable 
 
Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l'Estatut bàsic de 
l'empleat públic (EBEP),  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar l’horari sol·licitat, establint com a horari a partir del 14 de setembre. 
 
Horari d’atenció al públic 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE 

16:00 – 20:00 16:00 – 20:00 10:00 – 13:00 
16:00 – 20:00 

16:00 – 20:00 16:00 – 20:00 10:00 – 13:00 

 
Horari de treball personal 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE 

de 12h a 15h 
Arxiu CC 
 
de 15:30h a 
20h 
Biblioteca 

de 12h a 15h 
Ajuntament 
arxiu 
 
de 15:30h a 
20h Biblioteca 

de 10h a 13’30h  
de 16h a 20h 
Biblioteca 

de 15:30h a 
20h 
Biblioteca 

de 12h a 15h 
Ajuntament arxiu  
 
de 15:30h a 20h 
Biblioteca 
 

De 10 a 13 
Biblioteca 

 
Segon.- Notificar la present resolució a la persona interessada. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
12.0.- Precs i preguntes 
No s’escau 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari-interventor interí, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 
Signat electrònicament. 
 


		2020-09-29T09:53:59+0200
	TCAT P JORDI JOVÉ PERICH - DNI 40314567Y - 29/09/2020 09:53:59 - Càrrec: Secretari - Interventor
	#T#Secretari - Interventor




