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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/39 
Caràcter:  ordinària 
Data:   13 de novembre de 2019 
Horari:   de 09:00 fins a 10:30 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Antoni Navarro Robledo, alcalde i regidor d’ERC 
Sr. Enric Ramionet Lloveras, regidor de CUP-AxLL-AMUNT 
Sra. Sílvia Fà Cateura, regidora d’ERC 
Sra. Anna Viñas Roca, regidora de CUP-AxLL-AMUNT 
Sra. Glòria Malagón Aguilera, regidora d’ERC 
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sr. Eduard Díaz Capallera, regidor d’ERC 
Sr. David Parron Ojeda, regidor de CUP-AxLL-AMUNT 
 
 
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. JGL2019/38 ordinària 06/11/2019 
 
2. 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. Aprovació acta sessió anterior  
 
1.1. JGL2019/38 ordinària 06/11/2019 
S’aprova per unanimitat.  
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2. Propostes urgents 
 
Per unanimitat,  s’acorda declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2019/1536   Aprovar la relació de factures núm. F/2019/34. Exp. núm. 2019/182  
Vista la relació de factures presentada per Intervenció, 
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) 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,  
I atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 2019/659, 
de data 25 de juny de 2019.  
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2019/34, per un import total de 48.590,26.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2019/2586 al núm. F/2019/2592 
- del núm. F/2019/2599 al núm. F/2019/2601 
- del núm. F/2019/2603 al núm. F/2019/2608 
- del núm. F/2019/2612 al núm. F/2019/2647 
- del núm. F/2019/2653 al núm. F/2019/2669 
- i el registres núm. F/2019/2375, F/2019/2497, F/2019/2498, F/2019/2564, F/2019/2565, 

F/2019/2596 i F/2019/2597. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.2.1. PRP2019/1532   Sol·licitar subvenció al Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) 2020-
2024. Exp. núm. 2019/1596.- 
Vist el Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució 
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, publicat al DOGC núm. 
7925, de 25 de juliol,  
Vista la Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria única per a 
la concessió de subvencions d’ambdues línies de finançament del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya per al període 2020-2024, publicada al DOGC núm. 7951, de 2 de setembre de 
2019, 
Vista la Resolució PRE/2302/2019, de 5 de setembre, per la qual s’amplia el termini de 
presentació de sol·licituds de subvenció de la convocatòria efectuada per la Resolució 
PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria única per a la concessió de 
subvencions d’ambdues línies de finançament del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al 
període 2020-2024, publicada al DOGC núm. 7957, de 10 de setembre de 2019, 
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1 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, per 
delegació de l’Alcaldia, mitjançant Decret 2019/0659, de 25 de juny de 2019, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria per a la concessió de subvencions d’ambdues línies de 
finançament del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, convocada 
per Presidència de la Generalitat, amb els següents projectes destinats a la línia d’inversions: 
 
Projecte 1: Inversions en edificis municipals i canalització d’un rec 
Anualitat: 2021 
Prioritat: 1 
Proposta de finançament:  
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Fons propis 105.198,85 € 
PUOSC 250.000,00 € 
Total 355.198,85 € 

 
El Projecte 1 inclou les següents actuacions, amb el següent pressupost d’execució per 
contracte: 
 
A1.- Reforma edifici zona esportiva La Canyera: 97.913,20 € 
A2.- Inversions en instal·lacions a les llars d’infants: 134.894,15 € 
A3.- Canalització rec entre carrer Vidreres i carrer del Molí: 122.391,50 € 
 
Projecte 2: Inversions en accessibilitat i sanejament 
Anualitat: 2022 
Prioritat: 2 
Proposta de finançament:  
 

Fons propis 26.226,15  € 
PUOSC 78.678,44  € 
Total 104.904,59  € 

 
El Projecte 2 inclou les següents actuacions, amb el següent pressupost d’execució per 
contracte: 
 
A1.-   Millores accessibilitat voreres: 42.816,10 € 
A2.-   Xarxa aigües plujanes carrer Maria Gay: 62.088,49 € 
 
Segon.- Aprovar les següents memòries valorades, redactades pels Serveis Tècnics 
municipals: 
 
Projecte 1: Inversions en edificis municipals i canalització d’un rec, que inclou les 
actuacions A1, A2 i A3, amb un pressupost total d’execució per contracte:  
 
Projecte 2: Inversions en accessibilitat i sanejament, que inclou les actuacions A1 i A2, amb 
un pressupost total d’execució per contracte: 
 
Tercer.- Aprovar les següents memòries justificatives, que inclouen la memòria valorada i la 
justificació de la necessitat i la viabilitat dels projectes: 
 
Projecte 1: Inversions en edificis municipals i canalització d’un rec, que inclou les 
actuacions A1, A2 i A3, amb un pressupost total d’execució per contracte:  
 
Projecte 2: Inversions en accessibilitat i sanejament, que inclou les actuacions A1 i A2, amb 
un pressupost total d’execució per contracte:  
 
Quart.- Adquirir el compromís d’habilitar crèdit suficient per cofinançar els projectes, en cas que 
siguin subvencionats. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde per a les actuacions necessàries per a l’execució del present acord. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts d’onze del matí s’aixeca la sessió de la qual 
s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
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