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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/24 
Caràcter:  extraordinària amb urgència 
Data:   8 de juny de 2017 
Horari:   de 13:26 fins a 13:37 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT 
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT 
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Han excusat la seva absència les Sres. Pilar Aliu  Bou i Anna Hereu Masó, regidores del 
PDeCAT.   
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
Sr. Robert Montiel Molina, regidor del PDeCAT 
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor del PDeCAT 
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor del PDeCAT 
 
QUÒRUM I ORDRE DEL DIA 
 
El Sr. alcalde convoca la present sessió amb caràcter extraordinari i per urgència a fi de tractar 
els temes que consten a continuació. 
La urgència s’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents).    
 
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. Propostes 
1.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
1.1.1. PRP2017/765   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/15. Exp. núm. 2017/329  
 
1.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
1.2.1. PRP2017/768   Contractar Acciona Smart City Services pel subministrament de material 
pel projecte Robòtica 3.0 
1.2.2. PRP2017/769   Contractar Idària per la gestió i dinamització dels horts urbans municipals 
del 15 de juny al 14 de novembre. 
 
1.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
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1.3.1. PRP2017/753   Sol·licitar subvenció a Dipsalut per a prevenció de legionel·la a les llars 
d'infants. Exp. núm. 2017/1018.-  
 
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. Propostes 
 
1.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
1.1.1. PRP2017/765   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/15. Exp. núm. 2017/329  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/15, per un import total de 35.361,25.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2017/1084 al núm. F/2017/1151. 
- i del núm. F/2017/1367 al núm. F/2017/1390. 

 
1.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
1.2.1. PRP2017/768   Contractar Acciona Smart City Services pel subministrament de 
material pel projecte Robòtica 3.0 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ACCIONA SMART CITY SERVICES S.L. (B86821618), 
mitjançant la modalitat de contracte menor de subministraments, la compra de material pel 
projecte Robòtica 3.0 
pel preu de 13.410,60 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 2017.12.920.62600 per un import de 12.770,00 (IVA inclòs) i 
2017.13.326.62600, per un import de 3.476,83 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. 
 
1.2.2. PRP2017/769   Contractar Idària per a la gestió i dinamització dels horts urbans 
municipals del 15 de juny al 14 de novembre. 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Contractar a l’empresa IDÀRIA, EMPRESA D'INSERCIÓ SCCL (F55149025), 
mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis per a la gestió i dinamització dels horts 
urbans municipals del 15 de  juny a 14 de novembre de 2017. pel preu de 2.400,00 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 2017.13.231.22706, per un import total de 2.904,00 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. 
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1.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
1.3.1. PRP2017/753   Sol·licitar subvenció a Dipsalut per a prevenció de legionel·la a les 
llars d'infants. Exp. núm. 2017/1018.-  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la memòria valorada per a la col·locació de filtres d’aigua potable a les llars 
d’infants municipals per a prevenció de legionel·la, redactada per l’arquitecta tècnica municipal 
Sra. Imma Ruiz Moreno, amb un pressupost de 7.110,28 € (IVA inclòs). 
Segon.- Concórrer a la convocatòria de Dipsalut de subvencions per al finançament de 
l’assessorament i suport tècnics a polítiques municipals de protecció de la salut, amb l’actuació 
Col·locació de filtres d’aigua potable a les llars d’infants municipals per a prevenció de 
legionel·la. 
Tercer.- Sol·licitar a Dipsalut una subvenció de 4.977,20 €, import màxim subvencionable. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts de dues i set minuts 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. 
 


