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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/25 
Caràcter:  ordinària 
Data:   11 de juliol de 2018 
Horari:   de 13:00 fins a 14:00 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora del PDeCAT 
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT   
Sr. Norbert Bes i Ginesta, secretari de la Corporació. 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sr. Robert Montiel Molina, regidor del PDeCAT 
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor del PDeCAT 
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor del PDeCAT 
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor del PDeCAT 
 
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. Aprovació acta sessió anterior  
1.1. JGL2018/24 ordinària 04/07/2018 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.1.1. PRP2018/1156   Nomenar el Sr. DRM  funcionari de carrera - agent de la Policia Local, 
amb efectes del dia 11/07/2018. Exp. núm. 2018/1291  
2.1.2. PRP2018/1157   Nomenar el Sr. ABI  funcionari de carrera - agent de la Policia Local, 
amb efectes del dia 11/07/2018. Exp. núm. 2018/1292  
 
3. Acords d’urgència.  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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Oberta la sessió pel Sr. president, procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia de la 
convocatòria: 
 
1. Aprovació acta sessió anterior  
 
1.1. JGL2018/24 ordinària 04/07/2018 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.1.1. PRP2018/1156   Nomenar el Sr. DRM funcionari de carrera - agent de la Policia 
Local, amb efectes del dia 11/07/2018. Exp. núm. 2018/1291  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Nomenar el Sr. DRM, amb DNI XXXXXXXX, funcionari de carrera – AGENT DE LA 
POLICIA LOCAL, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Policia 
Local, categoria agent, grup C2, amb efectes del dia 11 de juliol de 2018. 
Segon.- Publicar aquest acord en el BOP i DOGC. 
Tercer.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
 
2.1.2. PRP2018/1157   Nomenar el Sr. ABI  funcionari de carrera - agent de la Policia 
Local, amb efectes del dia 11/07/2018. Exp. núm. 2018/1292  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Nomenar el Sr. ABI, amb DNI XXXXXXXXX, funcionari de carrera – AGENT DE LA 
POLICIA LOCAL, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Policia 
Local, categoria agent, grup C2, amb efectes del dia 11 de juliol de 2018. 
Segon.- Publicar aquest acord en el BOP i DOGC. 
Tercer.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2018/1179   Aprovar la relació de factures núm. F/2018/22. Exp. núm. 2018/216  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/22, per un import total de 664.589,14.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2018/1729 al núm. F/2018/1732 
- del núm. F/2018/1737 al núm. F/2018/1739 
- del núm. F/2018/1770 al núm. F/2018/1774 
- del núm. F/2018/1807 al núm. F/2018/1809 
- del núm. F/2018/1816 al núm. F/2018/1860 
- del núm. F/2018/1862 al núm. F/2018/1866 
- del núm. F/2018/1871 al núm. F/2018/1873 
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- del núm. F/2018/2016 al núm. F/2018/2018 
- del núm. F/2018/2062 al núm. F/2018/2097 
- del núm. F/2018/2125 al núm. F/2018/2136 
- del núm. F/2018/2188 al núm. F/2018/2192 
- del núm. F/2018/2197 al núm. F/2018/2223 
- i els registres núm. F/2018/998, F/2018/1688, F/2018/1689, F/2018/1705, F/2018/1742, 

F/2018/1743, F/2018/1748, F/2018/1868, F/2018/1869, F/2018/1982, F/2018/1993, 
F/2018/1999, F/2018/2000, F/2018/2104, F/2018/2194 i F/2018/2195. 

 
3.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.2.1. PRP2018/1180   Acceptar subvenció de l'ACA per a "Obres de connexió de 
l'abastament d'aigua potable de la urbanització Font Bona des del dipòsit de Selva 
Brava". Exp. núm. 2018/135.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Acceptar la següent subvenció concedida per l’Agència Catalana de l’Aigua mitjançant 
Proposta de Resolució provisional, de data 10 de juliol de 2018, d’atorgament de subvencions 
de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d’inversions per a 
l’execució d’actuacions d’abastament en alta, feta pública per la Resolució TES/2725/2017, de 
2 de novembre: 
Expedient: SV18000239 
Actuació: Obres de connexió de l'abastament d'aigua potable de la urbanització Font Bona des 
del dipòsit de Selva Brava 
Pressupost: 400.266,87 € 
Import elegible: 246.599,10 € 
Subvenció concedida: 123.299,55 € 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
3.2.2. PRP2018/1182   Acceptar la subvenció de l'ACA per rehabilitar el pou 11. Exp. núm. 
2018/160. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Acceptar la següent subvenció concedida per l’Agència Catalana de l’Aigua mitjançant 
Proposta de Resolució provisional, de data 10 de juliol de 2018, d’atorgament de subvencions 
de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d’inversions per a 
l’execució d’actuacions d’abastament en alta, feta pública per la Resolució TES/2725/2017, de 
2 de novembre: 
Expedient: SV18000258 
Actuació: Rehabilitació del pou 11 per augmentar-ne el rendiment 
Pressupost: 76.768,14 € 
Import elegible: 65.762,26 € 
Subvenció concedida: 29.593,02 € 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
3.2.3. PRP2018/1183   Acceptar la subvenció de l'ACA per a "Obres de construcció de 
canonada d'abastament en alta fins al nucli urbà de Mont Rei i La Mata. Exp. núm. 
2018/142. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Acceptar la següent subvenció concedida per l’Agència Catalana de l’Aigua mitjançant 
Proposta de Resolució provisional, de data 10 de juliol de 2018, d’atorgament de subvencions 
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de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d’inversions per a 
l’execució d’actuacions d’abastament en alta, feta pública per la Resolució TES/2725/2017, de 
2 de novembre: 
Expedient: SV18000256 
Actuació: Construcció de canonada d’abastament en alta fins al nucli urbà de Mont-Rei i La 
Mata 
Pressupost: 80.852,73 € 
Import elegible: 72.731,90 € 
Subvenció concedida: 59.693,54 € 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
3.3. Altres 
3.3.1. PRP2018/1168   Autoritzar la successió del contractista ALD Autorenting SAU amb 
motiu de la fusió per absorció a favor de la mercantil Ald Automotive SA, (NIF 
A80292667) en el contracte de subministrament d'un vehicle elèctric, per a les àrees de 
Medi ambient i Ubanisme, mitjançant la modalitat de rènting.-  Exp. núm. 2018/803  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Autoritzar la successió del contractista ALD Autorenting SAU, amb motiu de la fusió 
per absorció, a favor de la mercantil ALD Automotive SA, amb NIF (A80292667) i domiciliada a 
la Ctra. Pozuelo, 32 de Majadahonda (Madrid), amb tots els drets i obligacions, en el contracte 
de subministrament d'un vehicle elèctric per a les àrees de Medi Ambient i Urbanisme, 
mitjançant la modalitat de rènting. 
Segon.- Comunicar el present acord a l’ ACM Associació Catalana de Municipis i Comarques 
als efectes,  si es considera oportú, d’adequació de la garantia definitiva exigida en l’adjudicació 
del contracte mitjançant un acord marc.  
Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa interessada. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a les dues de la tarda s’aixeca la sessió de la qual s’estén 
aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


