
 

1 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2020/12 
Caràcter:  ordinària 
Data:   20 de maig de 2020 
Horari:   de 09:00 fins a 09:37 
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. 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. JGL2020/11 ordinària 11/03/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2020/546   Aprovar la relació de factures núm. F/2020/15. Exp. núm. 2020/219  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.2.1. PRP2020/529   Atorgar una subvenció a ADF Llagostera per cobrir les despeses de 
l'entitat per a la prevenció i lluita contra els incendis forestals (Exp. 2020/395) 
 
2.2.2. PRP2020/530   Atorgar una subvenció a l’ ASSOCIACIÓ GATS108 per cobrir les 
despeses relacionades amb les colònies de gats de carrer durant l'any 2020 (exp.2020/398) 
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2.2.3. PRP2020/545   Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les 
subvencions a escolars per a l'estiu 2020 i el curs 2020-2021. Exp. núm. 2020/806 .- 
 
2.3. Altres 
 
2.3.1. PRP2020/547   Aprovar les bases per a la concessió de subvencions per a 
l'escolarització a les llars d'infants municipals per al curs 2020-2021. Exp. núm. 2020/834  
 
2.3.2. PRP2020/548   Aprovar la 2a i última pròrroga del contracte de serveis amb l'empresa 
NOTIDIG,SL.- Exp. núm. 2017/986  
 
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. Aprovació acta sessió anterior  
 
1.1. JGL2020/11 ordinària 11/03/2020 
S’aprova per unanimitat 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2020/546   Aprovar la relació de factures núm. F/2020/15. Exp. núm. 2020/219  
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/2020/15, per un import total de 75.433,94.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2020/653 al núm. F/2020/656 
- del núm. F/2020/910 al núm. F/2020/913 
- del núm. F/2020/927 al núm. F/2020/951 
- i els registres núm. F/2020/793, F/2020/795, F/2020/806, F/2020/808, F/2020/809 

F/2020/815, F/2020/846, F/2020/847, F/2020/849, F/2020/875 F/2020/885, F/2020/887, 
F/2020/909, F/2020/918, F/2020/923 i F/2020/924. 

 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.2.1. PRP2020/529   Atorgar una subvenció a ADF Llagostera per cobrir les despeses de 
l'entitat per a la prevenció i lluita contra els incendis forestals (Exp. 2020/395). 
Vista la petició efectuada en data 29/04/2020 amb registre d’entrada 2020/1608 per part de 
l’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL ADF LLAGOSTERA (G17897679) relativa a 
l’atorgament d’un ajut econòmic per  cobrir les despeses de l'entitat ADF Llagostera per a la 
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prevenció i lluita contra els incendis forestals durant l’any 2020, tot adjuntant-hi la preceptiva 
documentació. 
Vist que l’entitat preveu les següents activitats subvencionables per aquest 2020: 

- Inversions de millora d'infraestructures per a la prevenció d'incendis, que inclou l’arranjament 
del ferm de camins estratègics per la prevenció d’incendis i l’obertura de franges de seguretat 
vora vials, per garantir la circulació i seguretat dels equips d’extinció en cas d’incendi forestal.  
Estan previstes les següents actuacions a finançar amb ajuts complementaris de la Diputació 
de Girona i el Departament de Medi Ambient: 
 

 
 
-  Inversió en maquinària i material. 
-  Despeses de manteniment de maquinària 
- Despeses tècnic de l’ADF: En la tramitació dels expedients d’ajuts, coordinació, seguiment 
de treballs propis o encarregats a tercers. 
 

Total despeses: 20.000€ 
 
Altres ajudes que sol·licita i rep l’entitat (en tràmit): 

 
• A la Diputació de Girona per millora d'infraestructures per a la prevenció d'incendis: 

5.000€ 
• A la Generalitat de Catalunya per PDR 25.000€ i per manteniment 3.000€.  Total: 

28.000€ 
Vist que es considera que l’activitat té una utilitat pública i un interès social per al municipi. 
Vist l’informe tècnic emès en data 10/05/2020. 
Vist l’informe d’Intervenció emès en data 11/05/2020. 
Vist l’informe de Secretaria emès en data 11/05/2020. 
Vist que a l’aplicació pressupostària  del pressupost 2020 existeix consignació adequada i 
suficient per atorgar una subvenció d’un import de 20.000€. 
Atès que l’article 26 de les bases d’execució del pressupost preveu que les subvencions 
previstes nominativament al pressupost no seran objecte de convocatòria pública, però se 
sotmetran als mateixos procediments de comprovació material i de justificació que les 
subvencions no nominatives.  
I atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 2019/0659, de data 25 de juny 
de 2019, 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL 
ADF LLAGOSTERA (G17897679)  i atorgar  una subvenció  de  20.000 € per cobrir les 
despeses l'entitat ADF Llagostera per a la prevenció i lluita contra els incendis forestals durant 
l’any 2020. 
Segon.-  Atorgar una bestreta del 60% de la subvenció atorgada, la qual es transferirà al 
compte corrent de l’associació atenent a les disponibilitats de la tresoreria municipal. 
Tercer.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 9 de desembre de 2020, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 10 de 
desembre de 2020, fent  avinent que la no justificació, dins el citat termini comportarà la 
revocació de la subvenció.   

- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció o bestreta mentre el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda, 
amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, o sigui deutor municipal per resolució de 
procedència de reintegrament d’una subvenció o no hagi justificat degudament alguna 
subvenció atorgada anteriorment. 

- Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents al període: del 
16 de desembre del 2019 al 9 de desembre del 2020.  

- En cap cas els ingressos de l’activitat més la subvenció de l’Ajuntament podran 
superar el 100 % del cost de l’activitat. Si se superés el 100%, l’Ajuntament 
disminuirà l’aportació fins arribar a cobrir com a màxim el 100 % del cost de l’activitat. 

- En el cas que l’associació ja hagués rebut una bestreta per un import superior a la 
subvenció definitiva, caldrà que reintegri aquest import a l’Ajuntament. L’entitat haurà 
de dur a terme el reintegrament corresponent en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
de l’endemà del requeriment de l’Ajuntament. 

- La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

- En la difusió que faci el beneficiari de l’activitat caldrà que hi consti la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

- La subvenció atorgada serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’Administracions públiques, o ens 
públics o privats, sempre que no se superi el cost de l’activitat subvencionada, sens 
perjudici del que pogués establir la normativa reguladora de les citades subvencions o 
ajuts. 

- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions especificades a l’article 14 
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). El seu 
incompliment originarà responsabilitats que en cada cas corresponguin, a banda de la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

Quart.- El beneficiari haurà de manifestar l’acceptació de la subvenció de forma expressa 
davant del Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Llagostera en un termini de 15 dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’atorgament de la subvenció.  
Cinquè.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i 
Recaptació.  
 
2.2.2. PRP2020/530   Atorgar una subvenció a l'ASSOCIACIÓ GATS108 per cobrir les 
despeses relacionades amb les colònies de gats de carrer durant l'any 2020 
(exp.2020/398). 
Vista la petició efectuada en data 15/04/2020 amb registre d’entrada 2020/1497 per part de 
l’ASSOCIACIÓ GATS108 (G55290787) relativa a l’atorgament d’un ajut econòmic per cobrir les 
despeses relacionades amb l’alimentació, el control i la cura de les colònies de gats de carrer 
durant l’any 2020, tot adjuntant-hi la preceptiva documentació. 
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Vista la memòria/sol·licitud presentada per l’entitat on es relacionen les activitats previstes 
durant el 2020: 

• Alimentar les colònies naturals de gats de carrer repartides pel poble. 
• Atendre els gats malalts, atropellats, amb ferides i/o intoxicacions.  
• En els casos que sigui necessari, esterilitzar, operar o vacunar a través del veterinari.  
• Atendre les cries i donar en adopció quan tenen l'edat (entrevistes als adoptants per 

comprovar requisits, contracte d’adopció i seguiment).  
Total previst: 500 € 

Vist que es considera que l’activitat té una utilitat pública i un interès social per al municipi. 
Vist l’informe tècnic emès en data 10/05/2020. 
Vist l’informe d’Intervenció emès en data 11/05/2020. 
Vist l’informe de Secretaria emès en data 11/05/2020. 
Vist que a l’aplicació pressupostària 10.1701.22710 del pressupost 2020 existeix consignació 
adequada i suficient per atorgar una subvenció d’un import de 500€. 
Atès que l’article 26 de les bases d’execució del pressupost preveu que les subvencions 
previstes nominativament al pressupost no seran objecte de convocatòria pública, però se 
sotmetran als mateixos procediments de comprovació material i de justificació que les 
subvencions no nominatives.  
I atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 2019/0659, de data 25 de juny 
de 2019, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat ASSOCIACIÓ GATS108 (G55290787) i 
atorgar  una subvenció  de  500€ per cobrir les despeses relacionades amb la cura de les 
colònies de gats de carrer durant l’any 2020. 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de 2020, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 15 de 
desembre de 2020, fent  avinent que la no justificació, dins el citat termini comportarà la 
revocació de la subvenció.   

- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció o bestreta mentre el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda, 
amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, o sigui deutor municipal per resolució de 
procedència de reintegrament d’una subvenció o no hagi justificat degudament alguna 
subvenció atorgada anteriorment. 

- Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents a l’any 2020.  
- En cap cas els ingressos de l’activitat més la subvenció de l’Ajuntament podran 

superar el 100 % del cost de l’activitat. Si se superés el 100%, l’Ajuntament 
disminuirà l’aportació fins arribar a cobrir com a màxim el 100 % del cost de l’activitat. 

- En el cas que l’associació ja hagués rebut una bestreta per un import superior a la 
subvenció definitiva, caldrà que reintegri aquest import a l’Ajuntament. L’entitat haurà 
de dur a terme el reintegrament corresponent en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
de l’endemà del requeriment de l’Ajuntament. 

- La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

- En la difusió que faci el beneficiari de l’activitat caldrà que hi consti la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

- La subvenció atorgada serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’Administracions públiques, o ens 
públics o privats, sempre que no se superi el cost de l’activitat subvencionada, sens 
perjudici del que pogués establir la normativa reguladora de les citades subvencions o 
ajuts. 
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- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions especificades a l’article 14 
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). El seu 
incompliment originarà responsabilitats que en cada cas corresponguin, a banda de la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

Tercer.- El beneficiari haurà de manifestar l’acceptació de la subvenció de forma expressa 
davant del Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Llagostera en un termini de 15 dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’atorgament de la subvenció.  
Quart.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i 
Recaptació.  
 
2.2.3. PRP2020/545   Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les 
subvencions a escolars per a l'estiu 2020 i el curs 2020-2021. Exp. núm. 2020/806 .- 
Atesa la necessitat d’aprovar les bases  específiques reguladores de les subvencions de 
l’Ajuntament per a escolars per a: 

- Casals d’estiu, esport i lleure estiu 2020 
- Activitats extraescolars curs 2020-2021 
- Material escolar i sortides curs 2020-2021 

Vist l’informe tècnic, de 8 de maig de 2020, 
Vist l’informe d’Intervenció, de 8 de maig de 2020, 
Vist l’informe de Secretaria, de 15 de maig de 2020, 
Atès que l’article 4 de l’Annex I (Bases reguladores generals per a la concessió i la justificació 
de subvencions municipals exercici 2020) a les Bases d’execució del Pressupost de la 
Corporació per a l’any 2020, aprovat definitivament el 28 de gener de 2020, atribueix a la Junta 
de Govern Local la competència per aprovar les bases específiques de subvencions a concedir 
per concurrència competitiva, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar inicialment les bases  específiques reguladores de les subvencions de 
l’Ajuntament per a escolars per a: 

- Casals d’estiu, esport i lleure estiu 2020 
- Activitats extraescolars curs 2020-2021 
- Material escolar i sortides curs 2020-2021 

Segon.- Publicar les bases en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler electrònic d’anuncis 
de la Corporació i una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durant el termini 
de 20 dies hàbils per presentar-hi al·legacions. En el supòsit de no formular-se’n cap, 
l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat d’adoptar un nou acord. 
 
2.3. Altres 
 
2.3.1. PRP2020/547   Aprovar les bases per a la concessió de subvencions per a 
l'escolarització a les llars d'infants municipals per al curs 2020-2021. Exp. núm. 2020/834  
Atès que l’Ajuntament de Llagostera vol facilitar a les famílies en situacions econòmiques i 
socials desafavorides l’accés a les llars d’infants municipals per a l’escolarització dels seus 
infants de 0 a 3 anys, 
Vistos els articles 22 a 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; els 
articles 55 a 64 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; els articles 23 a 29 del 
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals aprovat per Decret de 17 de juny de 1955; 
els articles 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; 
l’article 232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre en el cas de tractar-se d'Associacions; 
els articles 124.2, 124.3, 125, 126.2, 126.3, 127 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; la Resolució de 10 
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de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es 
regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema 
Nacional de Publicitat de Subvencions; la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la 
Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat 
de la informació a subministrar a la nova Base de dades Nacional de Subvencions; l’article 26 
de les bases d’execució del pressupost de la Corporació i les Bases del pressupost municipal 
de l’exercici 2020, 
Vist l’informe d’intervenció de data 18 de maig de 2020, 
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.- Aprovar inicialment les bases que han de regir els ajuts concedits per l’Ajuntament de 
Llagostera per a l’escolarització a les llars d’infants municipals per al curs 2020-2021. 
Segon.- Aprovar la convocatòria per al curs 2020-2021 i despesa derivada de la convocatòria 
per un import màxim de 26.885 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020.08.231.48002. 
Tercer.- Aprovar la reserva de 10.615 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2020.08.231.48002, import destinat a un màxim de 5 places d’extrema necessitat social, que 
segons informes de les tècniques de l’Àrea de Serveis socials necessitin l’escolarització a les 
llars d’infants municipals el curs 2020-2021 amb una subvenció del 100%, les quals no queden 
sotmeses a aquestes bases reguladores. 
Quart.- Facultar àmpliament l’alcalde per executar aquest acord; per resoldre els recursos que 
s’hi puguin presentar; perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els 
defectes o les omissions que eventualment es puguin advertir i per resoldre el procediment. 
Cinquè.- Exposar-les al públic pel termini de 20 dies al BOP de Girona i al tauler d’edictes 
electrònic (e-Tauler) de l’Ajuntament. Si no s’hi presenten al·legacions, es consideraran 
aprovades definitivament. 
 
2.3.2. PRP2020/548   Aprovar la 2a i última pròrroga del contracte de serveis amb 
l'empresa NOTIDIG,SL.- Exp. núm. 2017/986.  
En data 12/05/2020, (RE núm. 2020/1749) el legal representant de la mercantil  Notidig, SL, ha 
presentat un escrit sol·licitant la 2a pròrroga del contracte de serveis del qual és adjudicatari. 
El contracte de serveis comunicació i difusió institucional, entorn digital, transparència, bon 
govern i participació ciutadana es va adjudicar mitjançant Decret d’alcaldia 879/2017 de 24 
d’agost a la mercantil Notidig SL al ser la oferta econòmicament més avantatjosa.  
El contracte es va signar en data 30 d’agost de 2017 i va entrar en vigor el dia 1 de setembre 
de 2017 i finalitza el 31 d’agost de 2019. D’acord amb el PCAP, la seva durada prevista era de 
dos anys, prorrogable d’any en any fins a un màxim de 2. 
Vist l’informe de Secretaria, de data 18 de maig de 2020, 
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.- Aprovar la 2a i última pròrroga del contracte de serveis de comunicació i difusió 
institucional, entorn digital, transparència, bon govern i participació ciutadana de Llagostera pel 
termini d’un any. 
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa NOTIDIG,SL indicant que la present pròrroga 
s’iniciarà el proper dia 1 de setembre de 2020 i finalitzarà el 31 d’agost de 2021. 
Tercer.- Comunicar el present acord als serveis de tresoreria municipal. 
 
3. Propostes urgents 
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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. PRP2020/549   Contractar a VINCLE el servei d'assessorament en matèria 
d'habitatge 25/05/2020-31/12/2020. Exp. núm. 2020/854.- 
Vista la necessitat de contractar el servei d’assessorament en matèria d’habitatge, justificada 
per l’informe del regidor d’Habitatge de 18 de maig de 2020, 
Vist el pressupost presentat el 18 de maig de 2020 per part de l’empresa 
VINCLE.ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I L'ACCIÓ SOCIAL, 
Vist l’informe de necessitat emès en data 18/05/2020, 
Vist l’informe d’intervenció emès en data 18/05/2020,  
Vist l’informe de secretaria emès en data 18/05/2020,  
Atès que, d’acord amb l’article 118.1 de la LCSP de 2017, es considera contracte menor de 
serveis tot aquell que tingui un preu inferior a 15.000,00 € (IVA no inclòs), 
Atès el contingut de l’article 118.1 del LCSP, que estableix que en els contractes menors, la 
tramitació de l’expedient exigeix informe justificatiu de la necessitat de contractar emès per 
l’òrgan de contractació, el pressupost, I'aprovació de la despesa i la factura.   
Atès que, d’acord amb l’ article 29.8 del LCSP, la durada d'aquest contracte és inferior a un any 
i no serà objecte de pròrroga. 
Atès que l’import del contracte no supera el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost vigent 
de la corporació. 
I atès l’article 22 de les Bases d’Execució del Pressupost vigent de la corporació. 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 18/05/2020, que 
acredita el compliment de l’article 118.2 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa VINCLE.ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I L'ACCIÓ SOCIAL, 
mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, els treballs d'assessorament en matèria 
d'habitatge de 25/05/2020 a 31/12/2020, pel preu de 12.600,00 euros (exempt d’IVA), segons el 
detall del pressupost presentat. 
Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2020.13.1521.22790 per un import total de 12.600,00 euros, exempt 
d’IVA. 
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. 
 
3.2. Altres 
 
3.2.1. PRP2020/554   Iniciar la neteja de les escoles Lacustària i Puig de les Cadiretes pel 
període comprés entre el 18 i el 22 de maig, ambdós inclosos. Exp. núm. 2018/1203  
Vist que mitjançant resolució d’Alcaldia 2018/1307 de 30 de novembre de 2018, es va adjudicar 
a la mercantil Manteniment i Neteges Alsi SL,el contracte de serveis de neteja dels edificis i 
serveis municipals i de les escoles Lacustària i Puig de les Cadiretes. 
Vist que el decret d’Alcaldia  2020/303 va declarar la suspensió de determinats contractes de 
serveis d’acord amb el Reial decret-llei 8/2020 de 17 de març de mesures urgents i 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. 
Vist que l’article 34 del Reial decret-llei 8/2020 de 17 de març de mesures urgents i 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 va establir la suspensió 
automàtica els contractes públics, que de forma literal es reprodueix a continuació: 
	“1.	Els	contractes	públics	de	serveis	i	de	subministraments	de	prestació	successiva,	vigents	a	l'entrada	
en	vigor	d'aquest	reial	decret	 llei,	 celebrats	per	 les	entitats	pertanyents	al	Sector	Públic,	en	el	 sentit	
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definit	en	l'article	3	de	la	Llei	9/2017,	de	8	de	novembre,	de	Contractes	del	Sector	Públic,	per	la	qual	es	
transposen	 a	 l'ordenament	 jurídic	 espanyol	 les	 Directives	 del	 Parlament	 Europeu	 i	 del	 Consell	
2014/23/UE	 i	 2014/24/UE,	 de	 26	 de	 febrer	 de	 2014,	 l'execució	 del	 qual	 esdevingui	 impossible	 a	
conseqüència	 del	 COVID-19	 o	 les	 mesures	 adoptades	 per	 l'Estat,	 les	 Comunitats	 Autònomes	 o	
l'Administració	 local	 per	 a	 combatre'l,	 quedaran	 automàticament	 suspesos	 des	 que	 es	 produís	 la	
situació	de	fet	que	impedeix	la	seva	prestació	i	fins	que	aquesta	prestació	pugui	reprendre's.”	
Atès que el govern de l’Estat ha iniciat el desconfinament de forma progressiva per fases de 
conformitat amb el Pla per la transició fins a una nova normalitat. 
Atès que la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya mitjançant annex a les “Instruccions per als centres 
educatius sobre els canvis en la gestió de la preinscripció i matrícula del curs 2020/21 motivats 
per la situació de pandèmia. Segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació 
secundària obligatòria” de data 7 de maig de 2020 ha establert una sèrie de normes de neteja 
dels espais dels centres educatius. 
Atès que l’òrgan competent en matèria de contractació per adoptar aquesta resolució d’acord 
DA 2a. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de contractes del sector 
públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 és el Ple de 
l’Ajuntament, el qual, en data 28 de novembre de 2018, va delegar les competències relatives a 
la gestió, execució i modificació del contracte a la Junta de Govern Local.  
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Iniciar la neteja de les escoles Lacustària i Puig de les Cadiretes per al període 
comprés entre el 18 i el 22 de maig ambdós inclosos. Aquest inici de la neteja pel període 
detallat té el caràcter d’aixecament de la suspensió per tal de poder realitzar la preinscripció de 
forma presencial als centres educatius amb les mesures higièniques, organitzatives i de 
prevenció establertes Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Un cop finalitzat el termini indicat es 
considerarà de nou suspès parcialment el contracte de serveis en relació a les dependències 
afectades (escola Lacustària i Puig de les Cadiretes.) 
Segon.- Informar a la mercantil adjudicatària del contracte de serveis de neteja els edificis i 
serveis municipals i de les escoles Lacustària i Puig de les Cadiretes el següent: 
 - L’horari de neteja haurà de ser durant la tarda, atès que les escoles estaran en 

funcionament des de les 11 fins les 14 hores. 
 -  A l’escola Lacustària es netejarà el vestíbul o hall, secretaria, consergeria i el lavabo 

de la corresponent zona. 
 - A l’escola Puig de les Cadiretes es netejarà el rebedor, secretaria, consergeria i el 

lavabo de la corresponent zona. 
 - Es realitzarà una factura amb el corresponent import pels dies de neteja efectuats, 

fent constar el concepte de neteja preinscripció centres escolars. 
Tercer.- Notificar la present resolució a la mercantil adjudicatària i comunicar-la a la Intervenció 
municipal de fons. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts de deu del matí i set munts s’aixeca la sessió 
de la qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho 
certifico. 
 


