
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 16 D´AGOST DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 

Núm. JGL2021000033  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 16 d´agost de 2021 

Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 19:52 h 
Lloc: Sala de Plens 

 
Hi assisteixen:  
Josep Amargant Argemí, 2n Tinent Alcalde, com a alcalde accidental 

Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde 
Rosa Prat Sala, 3a Tinenta d’Alcaldia 
 

Amb veu i sense vot 
Samuel Torres Torrent, Regidor 
Isabel Vilamala Soler, Regidora 

Ferran Palau Masip, Regidor 
Rosa Fugarolas Xamaní, Regidora 
 

Sara Bombí Roca, secretària - interventora accidental  
 
Han Excusat la seva absència: 

Dídac Manresa Molins, Alcalde 
 
Desenvolupament de la sessió.  
 

Una vegada comprovada per la secretària - interventora accidental 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 de Junta de Govern JGL2021000031 i 
JGL2021000032 

 
Per part de l’Alcaldia es dona lectura de l’esborrany de les actes de les sessions ordinàries de la 
Junta de Govern Local de data 2 i 9 d’agost de 2021.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 

 
2.0.- Aprovació contractació menor redacció de memòria tècnica i assessorament per 
recàrrega de vehicles 

 
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. 

 
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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Redacció de memòria 

tècnica per a 
recàrrega de vehicles 
elèctrics 

79421000-
1 

151_6270000 B55667562 
Etecnic 
Movilidad 

Eléctrica SRL 

1.500 315 1.815 

 

Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. No s’accepten les condicions de la forma de pagament de la proposta. 
 

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.- Aprovació de factures 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/2021/1040 29/07/2021 1 2778 691,03 B86342748 VESTA SUPPLIES, SL 1532 21000 

2 F/2021/1085 03/08/2021 
2021-724-

101012810 877,37 A25009192 
RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, SAU 

132 
171 

22103 
22103 

3 F/2021/1090 04/08/2021 21366 520,40 46672131W SERRA SERRAT, JOAN 342 2120003 

4 F/2021/1106 06/08/2021 054-21 822,66 79304557M PUIG FORMIGA, SUSANNA 3321 22001 

5 F/2021/1107 06/08/2021 056-21 309,75 79304557M PUIG FORMIGA, SUSANNA 3321 22001 

6 F/2021/1108 06/08/2021 4049 903,30 B17097411 GESTIÓ GIRONA, SLU 920 22706 

7 F/2021/1109 06/08/2021 20 774,40 40511534R TORRES ARJONA, JUAN 1532 21000 

8 F/2021/1110 06/08/2021 19 619,52 40511534R TORRES ARJONA, JUAN 1532 21000 

9 F/2021/1111 06/08/2021 17 774,40 40511534R TORRES ARJONA, JUAN 1532 21000 

10 F/2021/1112 02/08/2021 2100092 511,68 J55157119 CAL MANYA, S.C. 342 2120003 

11 F/2021/1113 02/08/2021 A/0121 495,14 46616773M 
VILLANUEVA MENDEZ, 
SUSANA 920 22799 

12 F/2021/1114 06/08/2021 2-5652 582,54 B17048364 

SAIGA APLICACIONS 

HIDRÀULIQUES, S.L. 171 21000 

        7.882,19         

 
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.   
- Caldria que quedés formalment acreditada la necessitat del serveis o de les obres, i que aquestes 
no han d’anar finançades per tercers.  

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 2021 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Únic.- 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 7.882,19 
euros. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
4.0.- Assumptes urgents 

A proposta de l’Alcaldia accidental, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els 
següents assumptes a l’ordre del dia: 
 

4.1.- Aprovació de la certificació número 2 de les obres d’execució del projecte de consolidació 
d’estructura de coberta i revestiments de façanes dels edificis del monestir de Breda  
 

Antecedents  
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 2021DECR000378 de data 12 de maig de 2021 es va aprovar l’adjudicació 

del contracte obres d’execució del projecte de consolidació d’estructura de coberta i revestiments de 
façanes dels edificis del monestir de Breda a Rehatec Façanes SAU. En data 21 de juny de 2021 es 
va signar l’acceptació l’acta de d’inici de les obres i de replanteig per part del contractista.  

 
En data 4 d’agost de 2021 RE núm. E2021003654, el Sr. Santi Prat Gual, director d’obres, i en 
representació de l’empresa adjudicatària, presenta la certificació de les obres núm. 2 per un import de 

33.444.90,€.  
 
Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció.  

 
Legislació aplicable  
 

Article 198 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.- Aprovar la certificació número 2 de les obres per l’execució del projecte de consolidació 
d’estructura de coberta i revestiments de façanes dels edificis del monestir de Breda per un import de 

33.444,90€. 
 
Segon.- Aprovar el reconeixement de l’obligació de pagament a favor de Rehatec Façanes SAU a 

càrrec de l’aplicació pressupostaria 336 60903. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la direcció d’obres.  

 



 

Quart..- Comunicar el present acord als serveis comptables de la corporació.  
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
4.2.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció per actuacions destinades a impulsar comunitats 
energètiques intel·ligents en el marc de la Línia 6 del programa del Pla a l'acció  

 
Antecedents 
 

Al BOP de Girona de 29 de novembre de 2019 es publicaven les bases específiques reguladores de 
subvencions als ajuntaments en el marc del programa “Del pla a l’acció” de la Diputació de Girona.  
 

El 9 d’agost es publicava l’edicte d’aprovació de la convocatòria extraordinària de subvencions del 
programa Del Pla a l’acció Línia 6 actuacions destinades a impulsar comunitats energètiques 
intel·ligents. Anualitat 2021. 

 
Aquesta línia inclou l’adquisició de vehicles elèctrics.  
 

Segons memòria d’alcaldia es contempla l’adquisició d’un sol vehicle, pel que representa una 
inversió, IVA inclòs, de 30.828,80 euros. 
 

El percentatge de finançament, com a màxim, pot ser del 75% de les despeses elegibles pel que la 
subvenció sol·licitada no pot sobrepassar els 23.121,60€.  
 
Legislació aplicable 

 
Bases específiques reguladores de les subvencions de la campanya del Pla a l’Acció , aprovades per 
sessió plenària del Ple de la Diputació de Girona.  

Convocatòria extraordinària de subvencions del programa Del Pla a l’acció Línia 6 actuacions 
destinades a impulsar comunitats energètiques intel·ligents. Anualitat 2021.Llei 38/2003 de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

 
Per tot el que s’ha exposat es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern Local, per a la 
seva aprovació, els següents acords: 

 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de la Línia 6 actuacions destinades a impulsar 
comunitats energètiques intel·ligents “Del Pla a l’Acció” 2020-21, a la Diputació de Girona, per un 

import de 23.121,60€. 
 
Segon.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
5.0.- Precs i preguntes 
No s’escau 

 
 
L’alcalde accidental aixeca la sessió, de la qual com a secretària - interventora accidental, estenc 

aquesta acta i la certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president 
amb mi. 
 

Signat electrònicament. 
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