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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/32 
Caràcter:  ordinària 
Data:   3 d'octubre de 2018 
Horari:   de 12:50 fins a 13:00 
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. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sr. Ramon Soler i Salvadó, 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. JGL2018/31 ordinària 26/09/2018 
 
Propostes 
Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2018/1548   Contractar la reparació de panots del paviment de voreres a La Mata i 
Mont-Rei - Exp. núm. 2018/1682  
 
Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.2.1. PRP2018/1565   Nomenar el Sr. ARD com a arquitecte tècnic, en règim de funcionari 
interí, amb efectes del dia 03/10/2018. Exp. núm. 2018/1705  
 
2.2.2. PRP2018/1575   Contractar el Sr. DGS com a conserge de caps de setmana de les 
instal·lacions esportives municipals, amb efectes del dia 06/10/2018. Exp. núm. 2018/1708.  
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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. JGL2018/31 ordinària 26/09/2018 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2018/1548   Contractar la reparació de panots del paviment de voreres a La 
Mata i Mont-Rei - Exp. núm. 2018/1682  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 25/09/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa ALMILLAGOS S.L. (B55181853), mitjançant la modalitat de 
contracte menor d’obres, la reparació de panots del paviment de voreres a La Mata i Mont-Rei, 
pel preu de 9.044,69 euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat. 
Tercer.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.06.450.21000 per un import total de 10.944,07 euros, IVA 
inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.2.1. PRP2018/1565   Nomenar el Sr. ARD com a arquitecte tècnic, en règim de 
funcionari interí, amb efectes del dia 03/10/2018. Exp. núm. 2018/1705  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Nomenar per urgència, el senyor ARD, amb DNI XXXXXXXXX, com a arquitecte 
tècnic, en règim de funcionari interí, de l’Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, 
tècnic mitjà (subgrup A2), a temps parcial, amb una dedicació de 30 hores/setmana, amb 
efectes del dia 3 d’octubre de 2018 i fins que es resolgui la convocatòria per seleccionar un 
arquitecte tècnic, en règim de funcionari interí, aprovada per la Junta de Govern Local el dia 19 
de setembre de 2018. 
Segon.- Aprovar les retribucions a percebre que són les que consten a la relació de llocs de 
treball aprovades pel Ple juntament amb l’aprovació del Pressupost Municipal. 
Tercer.- Publicar aquest acord en el BOP. 
Quart.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
 
2.2.2. PRP2018/1575   Contractar el Sr. DGS com a conserge de caps de setmana de les 
instal·lacions esportives municipals, amb efectes del dia 06/10/2018. Exp. núm. 
2018/1708.  
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S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar en règim laboral temporal, per obra o servei, a temps parcial (66,67% 
jornada) i per urgència, el Sr. DGS, amb DNI XXXXXXXX, com a conserge de caps de setmana 
de les instal·lacions esportives municipals, amb una dedicació de 25 hores/setmanals, 
distribuïdes entre els dissabtes i diumenges segons les necessitats del servei, amb efectes des 
del dia 6 d’octubre de 2018. 
Segon.- Aprovar les retribucions d’aquest lloc de treball, que seran les equivalents a la plaça 
de conserge de les instal·lacions esportives de la plantilla de personal de l’Ajuntament. 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social. 
Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’interessat. 
 
3. Propostes urgents 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:   
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1. PRP2018/1578   Contractar els serveis d'impartir les classes del curs TASTART (per 
a nens i nenes de 4 a 7 anys) durant el curs 2018-2019. Exp. núm. 2018/1666  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 27/09/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa COCU ASSOCIACIÓ CULTURAL (G55074629), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, els serveis d'impartir les classes del curs TASTART 
(per a nens i nenes de 4 a 7 anys) durant el curs 2018-2019, pel preu total de 1.632,00.-€. 
Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs pel període 
d’OCTUBRE a DESEMBRE de 2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2018.05.3341.22799 per un import total de 528,00.-€. 
Quart.- Adoptar el compromís de consignar dotació econòmica suficient pel període de GENER 
a JUNY de 2019 a l’aplicació pressupostària corresponent al 2019, per un import de 1.104,00.-
€. 
Cinquè.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, 
que detallarà les actuacions realitzades. 
Sisè.- Notificar-ho a l’interessat. 
 
3.1.2. PRP2018/1581   Contractar els serveis d'impartir les classes del curs 
INFORMÀTICA PER A GENT GRAN (INICIACIÓ) durant el curs 2018-2019. Exp. núm. 
2018/1651  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 21/09/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Contractar a DOV (XXXXXXXXX), mitjançant la modalitat de contracte menor de 
serveis, els serveis d'impartir les clases del curs INFORMÀTICA PER A GENT GRAN 
(INICIACIÓ) durant el curs 2018-2019, pel preu total de 2.208,00.-€, segons el detall del 
pressupost presentat. 
Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs pel període 
d’OCTUBRE a DESEMBRE de 2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2018.05.3340.22799 per un import total de 736,00.-€. 
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Quart.- Adoptar el compromís de consignar dotació econòmica suficient pel període de GENER 
a JUNY de 2019 a l’aplicació pressupostària corresponent al 2019, per un import de 1.472,00.-
€. 
Cinquè.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, 
que detallarà les actuacions realitzades. 
Sisè.-  Notificar-ho a l’interessat.  
 
3.1.3. PRP2018/1579   Contractar els serveis d'impartir les classes del curs de DIBUIX I 
PINTURA PER A NENS I NENES DE 8 A 11 ANYS durant el curs 2018-2019. Exp. núm. 
2018/1663  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 27/09/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Contractar a COCU ASSOCIACIÓ CULTURAL (G55074629), mitjançant la modalitat 
de contracte menor de serveis, els serveis d'impartir les classes del curs DIBUIX I PINTURA 
PER A NENS DE 8 A 11 ANYS durant el curs 2018-2019, pel preu total de 2.048,00.-€ segons 
el detall del pressupost presentat. 
Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs pel període 
d’OCTUBRE a DESEMBRE de 2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2018.05.3341.22799 per un import total de 768,00.-€. 
Quart.- Adoptar el compromís de consignar dotació econòmica suficient pel període de GENER 
a JUNY de 2019 a l’aplicació pressupostària corresponent al 2019, per un import total de 
1.280,00.-€. 
Cinquè.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, 
que detallarà les actuacions realitzades. 
Sisè.- Notificar-ho a l’interessat.  
 
3.1.4. PRP2018/1577   Contractar els serveis d'impartir les classes del curs AULA D'ART 
PER A PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS durant el curs 2018-
2019. Exp. núm. 2018/1664.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 27/09/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Contractar a COCU ASSOCIACIÓ CULTURAL (G55074629), mitjançant la modalitat 
de contracte menor de serveis, els serveis d'impartir les classes del curs AULA D'ART PER A 
PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS durant el curs 2018-2019, pel 
preu de 1.680,00.-€ totals segons el detall del pressupost presentat. 
Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs pel període 
d’OCTUBRE a DESEMBRE de 2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2018.08.231.22799 per un import total de 576,00.-€. 
Quart.- Adoptar el compromís de consignar dotació econòmica suficient pel període de GENER 
a JUNY de 2019 a l’aplicació pressupostària corresponent al 2019, per un import total de 
1.104,00.-€. 
Cinquè.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, 
que detallarà les actuacions realitzades. 
Sisè.- Notificar-ho a l’interessat.  
 
3.1.5. PRP2018/1580   Contractar els serveis d'impartir les classes del curs de PINTURA I 
ESCULTURA durant el curs 2018-2019. Exp. núm. 2018/1662  
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S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 27/09/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Contractar a CAG (XXXXXXXX), mitjançant la modalitat de contracte menor de 
serveis, els serveis d'impartir les classes del curs PINTURA I ESCULTURA durant el curs 2018-
2019, pel preu total de 5.280,00.-€ segons el detall del pressupost presentat. 
Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs pel període 
d’OCTUBRE a DESEMBRE de 2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2018.05.3341.22799 per un import total de 1.760,00.-€. 
Quart.- Adoptar el compromís de consignar dotació econòmica suficient pel període de GENER  
a JUNY de 2019 a l’aplicació pressupostària corresponent al 2019, per un import de 3.520,00.-
€. 
Cinquè.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, 
que detallarà les actuacions realitzades. 
Sisè.- Notificar-ho a l’interessat.  
 
3.2. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.2.1. PRP2018/1598   Aprovar la relació de factures núm. F/2018/31. Exp. núm. 2018/216  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/31, per un import total de 134.808,36.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2018/2662 al núm. F/2018/2664 
- del núm. F/2018/2702 al núm. F/2018/2709 
- del núm. F/2018/2711 al núm. F/2018/2723 
- del núm. F/2018/2807 al núm. F/2018/2827 
- del núm. F/2018/2833 al núm. F/2018/2844 
- del núm. F/2018/2753 al núm. F/2018/2859 
- i els registres núm. F/2018/2638, F/2018/2639, F/2018/2677, F/2018/2678, 

F/2018/2780, F/2018/2781, F/2018/2797 i F/2018/2846. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.3.1. PRP2018/1594   Estimar la petició i prorrogar fins el 5 d'octubre el termini per 
presentar la justificació del servei de psicopedagoga a l'AFA Escola Puig de les 
Cadiretes.-Subvencions a tercers 2017/1917  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Estimar la petició (RE 2018/4582) de la Sra. BFCV, en representació de l’AFA Escola 
Puig de les Cadiretes, i prorrogar fins al 5 d’octubre de 2018, el termini per presentar la 
justificació de la subvenció pel servei de psicopedagogia del curs 2017-2018.  
Segon.-  Notificar aquest acord a l’entitat interessada. 
 
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 la secretària accidental, que ho certifico. 
 


