
 

1 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/37 
Caràcter:  ordinària 
Data:   2 de novembre de 2016 
Horari:   de 12:47 fins a 13:00 
Lloc:   Sala de sessions 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU  
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Ha excusat la seva absència el Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU.  
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor de CiU 
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor de CiU 
 
QUÒRUM I ORDRE DEL DIA 
 
A la Sala de sessions es reuneix la Junta de Govern Local a l’hora i data indicada a 
l’encapçalament. Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 
98.c) 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, el Sr. president obre la sessió, declarada no pública, 
per tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d’aprovar 
1.1. JGL2016/36 ordinària 26/10/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.1.1. PRP2016/1600   Contractar la reforma de la façana mitgera de la casa de les Vídues - 
Exp. núm. 2016/1471  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.2.1. PRP2016/1604   Contractar en règim laboral temporal, a temps parcial, el Sr. OCG, per 
al servei de neteja viària tardes.- Exp. núm. 2016/1510  
 
2.3. Altres 
2.3.1. PRP2016/1587   Contractar el servei de poda de la brancada dels camins dels veïnats 
(Exp. núm. 2016/1476) 
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3. Acords d’urgència.  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Oberta la sessió pel Sr. president, procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia de la 
convocatòria: 
 
1. Actes pendents d’aprovar 
 
1.1. JGL2016/36 ordinària 26/10/2016 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents).  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2016/1600   Contractar la reforma de la façana mitgera de la casa de les Vídues 
- Exp. núm. 2016/1471  
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents):  
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ARCADI PLA, S.A. (A17022344A), mitjançant la modalitat de 
contracte menor d’obres, pel preu de 5.483,00 euros (més IVA), segons el detall del pressupost 
presentat, la reforma de la façana mitgera de l'edifici "casa de les Vídues". 
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016.05.933.62201 per un import total de 6.634,43 euros (IVA inclòs). 
 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
 
Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.2.1. PRP2016/1604   Contractar en règim laboral temporal, a temps parcial, el Sr. OCG, 
per al servei de neteja viària tardes.- Exp. núm. 2016/1510  
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents: 
 
Primer.- Declarar com a prioritari el servei de la brigada d’obres i serveis de l’Ajuntament, a 
efectes de cobrir una plaça de peó en règim laboral temporal, donat que existeixen necessitats 
urgents i inajornables que fan necessària la seva cobertura: existeix una manca de personal. 
 
Segon.- Contractar en règim laboral temporal, per obra o servei determinat, a temps parcial, 
amb una dedicació de 25 hores setmanals, i per urgència, el Sr. OCG, amb NIF XXXXXXXX, 
com a peó de la brigada municipal d’obres i serveis, adscrit al servei de neteja viària tardes, 
amb efectes del dia 2 de novembre de 2016. 
 
Tercer.- Aprovar les retribucions d’aquest lloc de treball que seran les equivalents a la plaça de 
peó de brigada de la plantilla de l’Ajuntament. 
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Quart.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la seguretat social. 
 
Cinquè.- Publicar la contractació en el BOP. 
 
2.3. Altres 
 
2.3.1. PRP2016/1587   Contractar el servei de poda de la brancada dels camins dels 
veïnats (Exp. núm. 2016/1476) 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presentes:  
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa IDÀRIA, EMPRESA D'INSERCIÓ SCCL (F55149025), 
mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, el servei de poda de la brancada dels 
camins dels veïnats pel preu de 4.068,47 euros (més IVA), segons el detall del pressupost 
presentat.  
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016.10.170.21000, per un import total de 4.922,85 euros (IVA 
inclòs). 
 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
 
Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatari.  
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents), 
declarar la urgència i tractar el següent tema a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1. PRP2016/1605   Contractar l’empresa ROS ROCA SA (A-25014382), mitjançant la 
modalitat de contracte de serveis, pel servei de manteniment preventiu d’una màquina 
escombradora, a partir del 6 de novembre de 2016 fins el 6 de juliol de 2020.-  Exp. núm. 
2016/346  
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents: 
 
Primer.- Contractar l’empresa ROS ROCA SA (A-25014382), mitjançant la modalitat de 
contracte de serveis, pel servei de manteniment preventiu d’una maquina escombradora, a 
partir del 6 de novembre de 2016 fins el 6 de juliol de 2020 pel preu de 22.045.28 € (18.219,23 
€ + IVA) segons la proposta de contracte presentada per la contractista. 
El pagament es realitzarà mensualment mitjançant quotes mensuals de 501,03 € (IVA inclòs). 
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquest contracte durant l’any 2016, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016.06.163.20300, per un import total de 1.002,06 
euros. 
 
Tercer.- Adoptar un compromís de despesa pressupostaria pels imports següents: 

1. Exercici  2017 : 6.012,36 € 
2. Exercici  2018 : 6.012,36 € 
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3. Exercici  2019 : 6.012,36 €  
4. Exercici  2020 : 3.007,38 €. 

 
Quart.- Facultar el Sr. alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris per 
implementar el 
present acord. 
 
Cinquè.- Fer avinent a ROS ROCA SA l’adjudicatari que haurà de comparèixer a l’Ajuntament 
per formalitzar el contracte abans del 6 de novembre de 2016. 
 
Sisè.- Notificar els citats acords a ROS ROCA SA. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a la una del migdia s’aixeca la sessió de la qual s’estén 
aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


