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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 9 de juny de 2022 

 
 

 

 
Assisteixen 

 
L’Alcalde  

Francesc Bonet Nieto 
 

Regidors: 
Jordi Orriols Vilaró 

Manel Imedio Bernardo 

Marta Dominguez Gasco 
Jordi Carreras Arisa 

 
Excusen la seva assistència: 

 
Personal tècnic: 

Sergi Ferrer, TAG 
Maria Poble, Arquitecta 

Jordi Lorente, Enginyer 

Secretària accidental  

Lurdes Gimeno Maspons 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

A la Casa Consistorial, essent les 17:00 
hores del dia 9 de juny de 2022, es van 

reunir sota la Presidència del Sr. 
Alcalde, els regidors que al marge es 

relacionen, assistits per la Secretària, a 
l’objecte de celebrar sessió de la Junta 

de Govern Local. 

Obert l’acte per la presidència, es 
procedeix al debat dels assumptes 

inclosos en  
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ORDRE DEL DIA 
 

 
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 2 de juny de 2022la qual s’aprova 

per unanimitat. 
 

 
 

1.1. JGL2022/20 Ordinari 02/06/2022 

 
2. Propostes 

2.1. Secretaria 
2.1.1. Adjudicació d'un equip d'impressió dins l'acord marc de l'ACM relatiu 

al subministrament d'equips de multifunció     
 

Atès que en data 21 d’octubre de 2021 es va acordar  l’adhesió del l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana a la primera prorroga de l’Acord marc de subministrament 

d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya. 
 

 
Atès que existeix la necessitat d’adquirir un nou equip d’impressió per a l’àrea de 

serveis econòmics  
 

Vistos els pressupostos presentats per l’empresa Girocopi SL instal·lacions, relatiu a 
l’equip d’impressió que engloba el LOT 9 de l’acord marc amb l’ACM.  

 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària Girocopi SL el 
subministrament d’un equip d’impressió HP Laserjet Color Managed E77830dn, per 

import de 25 euros / mes (IVA exclòs), en modalitat de renting.  
 

Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1-920-203004 

“Rènting fotocopiadores edificis administració general” del pressupost de 2021, 
l’import de 181,5 euros (IVA inclòs) en concepte de rènting màquina d’impressió 

Serveis Econòmics, corresponent als mesos de juliol a desembre de 2022. 
 

Tercer.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Girocop SL, al 
CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT) 

així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat 
que siguin preceptius. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.1.2. Aprovació de la pròrroga del contracte de serveis de desbrossada dels 

marges dels carrers, camins rurals sense asfaltar, àrees d'aparcament i 
zones verdes     
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Atès que en data de 4 de juny de 2020 en sessió de Junta de Govern Local es va 
Adjudicar el contracte de serveis de desbrossada dels marges dels carrers, camins 

rurals sense asfaltar, àrees d'aparcament i zones verdes de Santa Eulàlia de Ronçana, 
a l’empresa Excavacions Gassó SL. 

 
Atès que la durada inicial del contracte era de dos (2) anys, a comptar des del juny 

de l’any 2020, amb la possibilitat d’una pròrroga de dos anys. 
 

Atès que existeix la voluntat de prorrogar el contracte per ambdues parts, per un 

termini de dues anualitats més, és a dir fins al maig de l’any 2024.  
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Prorrogar el contracte de serveis de desbrossada dels marges dels carrers, 
camins rurals sense asfaltar, àrees d'aparcament i zones verdes de Santa Eulàlia de 

Ronçana, a l’empresa Excavacions Gassó SL, per un termini de dues anualitats, a 

comptar de del mes de juny de 2022 fins el mes de maig de 2024. 
 

Segon.- Autoritzar, Disposar, l’import de 9.698,71 euros (IVA inclòs) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 1-1532-210006 conservació i manteniment de vies 

publiques, del pressupost de l’exercici 2022, corresponent a la primera anualitat de 
la pròrroga del contracte. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord al contractista i als serveis econòmics de l’Ajuntament. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.2. Serveis Econòmics 

2.2.1. Justificació i reposició de la bestreta de caixa fixa del Cap de la Policia    
 

Atès que mitjançant decret d’Alcaldia 2022/20 de data 21 de gener de 2022 s’atorga 
la bestreta de caixa fixa al Sr. David Gómez Verdugo  de conformitat amb l’establert 

als articles 190 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 

Llei d’Hisendes Locals (TRLRHL), 73 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril i 
l’article 41 de les Bases d’Execució del Pressupost 2022. 

 
Atès que la persona habilitada perceptora dels fons és la responsable de la custòdia, 

ús i justificació dels mateixos, i està obligada a justificar l’aplicació de les quantitats 
percebudes durant l’exercici pressupostari en que son concedides, segons estableixen 

els articles 190.2 de TRLRHL, 74.4 del RD 500/1990 i 41.2 de les Bases d’Execució 
del Pressupost 2022. 

 

Vist el compte justificatiu presentat pel següent habilitat al qual s’adjunten els 
justificants degudament conformats. 

 

Decret  HABILITAT ÀREA 
IMPORT 

BESTRETA 

IMPORT  

JUSTIFICAT 



 

JGL2022-21 Ordinari 09-06-2022  Pàgina 4 de 12 

2022/20 DADES PROTEGIDES Cap Policia 250 euros 248,62 euros 

 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar el compte justificatiu de bestreta de caixa fixa, així com les 
corresponents fases d’Autorització, disposició i reconeixement de l’Obligació amb 

càrrec a l’aplicació pressupostària : 1/130/220002 Subministrament divers material 

serveis. 
 

CONCEPTE TERCER 

IMPORT 

LÍQUID APLIC.PRESS. 

TOTAL 

DESPESA 

Material d'oficina 
MAXIMUM STORE 
SL 18,00 1/130/220002 18,00 

Material d'oficina 

MAXIMUM STORE 

SL 20,00 1/130/220002 20,00 

Material d'oficina 
MAXIMUM STORE 
SL 22,90 1/130/220002 22,90 

Material d'oficina 

MAXIMUM STORE 

SL 4,50 1/130/220002 4,50 

Material divers 
MAXIMUM STORE 
SL 8,50 1/130/220002 20,45 

Detergent 

REYES 

CASH&CARRY 3,99 1/130/220002 3,99 

Suavitzant i 

detergent 

REYES 

CASH&CARRY 7,20 1/130/220002 7,20 

Suavitzant i 
detergent 

REYES 
CASH&CARRY 6,69 1/130/220002 6,69 

Sabó plats 

REYES 

CASH&CARRY 2,75 1/130/220002 2,75 

Suavitzant i 
detergent 

REYES 
CASH&CARRY 7,00 1/130/220002 7,00 

Sabó plats 

REYES 

CASH&CARRY 3,69 1/130/220002 3,69 

Caixa eines 
MAXIMUM STORE 
SL 6,50 1/130/220002 6,50 

Material d'oficina CAN FERRER 15,50 1/130/220002 15,50 

Divers material 

MULTISERVEIS 

CALDES 2,45 1/130/220002 2,45 

Medicaments 

farmaciola 

FARMÀCIA 

M.VELA 7,80 1/130/220002 7,80 

Material d'oficina 
MAXIMUM STORE 
SL 7,90 1/130/220002 7,90 

Bateria emissora SUBTEL 31,40 1/130/220002 31,40 

Forn local policia PARERA 59,90 1/130/220002 59,90 

  TOTAL 248,62   248,62 
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Segon.- Reposar la bestreta de Caixa fixa de 250 euros atorgada per Decret d’Alcaldia 

al Sr. David Gómez Verdugo. 
 

Tercer.- Traslladar el present acord a les persones interessades, al departament de 
comptabilitat i a la Tresoreria Municipal pel seu immediat compliment. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 

 
2.2.2. Aprovació de factures    

 
Vistes les factures de la relació O/2022/23 degudament registrades i conformades. 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar les factures segons relació núm. O/2022/23 d’import 54.131,67 
euros. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social EXP2017/00954 per tractament 

psicològic.    

 
Vist l’informe de la treballadora social de data 3 de juny de 2022, és convenient ajut 

econòmic d’urgència social per continuar tractament psicològic donat les situacions 
de risc i especial vulnerabilitat i evitar l’exclusió social.   

 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 

Primer.- Concedir un ajut econòmic d’urgència social per tractament psicològic  pel 
sol·licitant de l’expedient 2017/00954, per 18 sessions de tractament psicològic, de 

juny a desembre, al Centre CPL Santa Eulàlia, sent un import total de 720 euros.  
 

Segon.- Autoritzar i disposar l’ajut d’urgència social per un import total de 720 euros, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària acció social: tractament psicològic núm. 2-

231-227071. 
 

Tercer.- Notificar aquest acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.3.2. Ajut econòmic sortides escolars pel curs 2021-2022 de l’escola La 

Sagrera.    
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Vist l’informe de l’educadora social de data 7 de juny de 2022, per l’ajut  econòmic 
del 50% de l’import per sortides escolars del curs 2021-2022 pels alumnes de l’escola 

La Sagrera. 
 

Atès que la Junta de Govern local de 20 de juliol de 2021 es va aprovar la concessió 
de 139 ajuts de sortides escolars pel curs 2021/2022, per alumnes de cicle infantil, 

primària i secundària, i va prendre l’acord de concedir ajut econòmic per al 50% del 
cost de les sortides escolars.  

 

Atès que 39 alumnes han realitzat sortides escolars i estan matriculats a l’escola La 
Sagrera i es disposa del detall de les sortides i el seu cost, i de l’import corresponent 

al curs escolar 2021/2022.  
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Concedir ajut econòmic per les sortides escolars pel curs escolar 2021/2022 

, pels alumnes de l’escola La Sagrera per un import total de 1.269,23 euros, segons 
detall que s’annexa al present acord.  

 
Segon.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el  pagament de les 

sortides escolars de l’escola La Sagrera per un import total de 1.269,23 euros, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària de subvencions d’infància i joves: sortides escolars 

2-231-480003.    
 

Tercer.- Notificar aquest acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.3.3. Ajut econòmic per sortides escolars del curs 2021-2022 pels alumnes 

de l’escola Ronçana.    
 

Vist l’informe de l’educadora social de data 7 de juny, per l’ajut  econòmic del 50% 

de l’import per sortides escolars del curs 2021-2022 pels alumnes de l’escola 
Ronçana. 

 
Atès que la Junta de Govern local de 20 de juliol de 2021 es va aprovar la concessió 

de 139 ajuts de sortides escolars pel curs 2021/2022, per alumnes de cicle infantil, 
primària i secundària, i va prendre l’acord de concedir ajut econòmic per al 50% del 

cost de les sortides escolars.  
 

Atès que 25 alumnes han realitzat sortides escolars i estan matriculats a l’escola 

Ronçana i es disposa del detall de les sortides i el seu cost, i  de l’import  corresponent 
al curs escolar 2021/2022. 

 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
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Primer.- Concedir ajut econòmic per les sortides escolars del curs escolar 2021/2022  
pels alumnes de l’escola Ronçana per un import total de 771,30 euros. 

 
Segon.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el  pagament de les 

sortides escolars de l’escola Ronçana per un import total de 771,30 euros, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària de subvencions d’infància i joves: sortides escolars 

2-231-480003.    
 

Tercer.- Notificar aquest acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

 
2.4. Serveis Tècnics 

2.4.1. Aprovacio del canvi de titularitat de l'activitat de Bar-Restaurant Can 
Rajoler a nom de DADES PROTEGIDES 

 

Atès que en data 5 maig de 2022 i registre  d’entrada 2022/3211, DADES 
PROTEGIDES , comunica el sol·licitud per canvi de titular per a la activitat de BAR-

RESTAURANT “CAN RAJOLER”, ubicada a la DADES PROTEGIDES 
 

Vist l’informe favorable, emès pel tècnic municipal amb  data 23 de maig de 2022 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar de forma favorable el canvi de titular per a la activitat de BAR-

RESTAURANT “CAN RAJOLER”, ubicat a la DADES PROTEGIDES 
 

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa, corresponent al canvi de titularitat, per un 
import de 213,52 euros (Of. nº 8) 

 
Tercer.- Traslladar aquest acord a les persones interessades, al departament 

d’Intervenció i a la Tresoreria Municipal 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.4.2. Exp.2019/166 - Aprovar la pròrroga de la llicència d'obres de porxo 
al DADES PROTEGIDES 

 
Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 13/09/2019 ha demanat llicencia d’obres 

amb exp. 2019/166 15  per fer porxo al DADES PROTEGIDES 

 
Atès que la Junta de Govern Local en data 28/05/2020 aprovà atorgar llicència 

d’obres fer porxo al carrer  Font Sant Cristòfol, 18, amb un termini que finava el 
28/05/2022. 

 
Atès que en en DADES PROTEGIDES amb RE 26/05/2022 ha sol·licitat pròrroga de la 

llicència,  
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Vist l’informe de l’Àrea de Secretaria, 
 

Vist l’informe dels Serveis Territorials,  
 

Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 

 
ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la pròrroga de la llicència d’obres 2019/166 15 de VLADISLAV 
BAZYAKIN per fer porxo al carrer  Font Sant Cristòfol, 18, amb les mateixes 

condicions particulars, el termini de la pròrroga finarà el 28/05/2023.  
  

Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 
90,15€. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.4.3. Exp.2006/481 - Aprovar la comunicació prèvia de primera ocupació al 

DADES PROTEGIDES 
 

Vista la sol·licitud de comunicació prèvia de primera ocupació amb expedient número: 
Llicències d'Obres 2006/481 156, presentada en aquest Ajuntament per DADES 

PROTEGIDES, en nom i representació propis, amb la finalitat de procedir a la primera 

ocupació de l’habitatge ubicat a DADES PROTEGIDES, d’aquest municipi (Llicència 
d'Obres 2006/481 156, atorgada en data 09/11/2006). 

 
D’acord amb els informes tècnics i jurídics adjunts a l’expedient. 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  

 
ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la comunicació prèvia de primera ocupació de l’habitatge ubicat al 
DADES PROTEGIDES, d’aquesta localitat, d’acord amb els documents presentats en 

aquest Ajuntament.  
 

Segon.- Aprovar la seva liquidació, que ascendeix a l’import 72,46€. 
 

Tercer.- Retornar la fiança de 804,14€ dipositats per tal de garantir la reposició dels 
serveis. 

 

Quart.- No retornar fiança de 90,15 € dipositats per tal de garantir la gestió de runes, 
atès que no están justificats.  

 
Cinquè.- L’obtenció d’aquesta llicència permetrà l’obtenció de qualsevol 

subministrament de servei municipal. Malgrat això, la llicència de primera utilització 
o ocupació és independent de la instal·lació, obertura o funcionament d’activitats 

industrials o mercantils. 
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S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.4.4. Aprovació de l'ocupació de la via publica per la ballada de gitanes i 

sardanes el dia 12 de juny  a la plaça dels Encants    
 

Atès que en data 6 de juny de 2022 i nº de registre 2022, DADES PROTEGIDES , 
sol·licita autorització per poder realitzar una ballada de sardanes i gitanes, el proper 

dia 12 de juny de 2022, a les 19.00 hores, a la plaça dels Encants, 

 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 9 de juny de 2022, 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar forma favorable al sol·licitant per realitzar una ballada de 

sardanes i gitanes a la ubicació sol·licitada, en data 12 de juny de 2022 amb els 

següents condicionants: 
  

1.- La autorització tindrà caràcter personal i no podrà cedir-se ni sub-arrendarse a 
tercers. L’incompliment d’aquesta condició comportarà l’anul·lació de la autorització.  

 
2.- Aquesta autorització s’atorga sense perjudici de tercers i de forma essencialment 

revocable per raons d’interès públic sense dret a indemnització.  
 

3.- S’autoritza l’ocupació temporal, essent responsable el titular d’aquesta, dels  

desperfectes i danys que puguin causar, els quals en tot cas s’hauran de reparar a  
càrrec seu, sota supervisió municipal.  

 
4.- L’ocupació concedida s’haurà de subjectar estrictament a les condicions indicades 

en la sol·licitud. Qualsevol variació o modificació requerirà la tramitació d’una nova 
autorització.  

 
5.-Aquesta autorització no permet la col·locació de qualsevol altra instal·lació que no 

hagi estat sol·licitada pel titular i autoritzada explícitament per l’Ajuntament.  

 
6.- El titular es responsabilitza totalment que els usuaris no provoquin molèsties al  

veïnat o aldarulls a la via pública.  
 

7.- No podrà ocupar les zones de pas ni els accessos.  
 

8.- Un cop finalitzada l’activitat caldrà realitzar la neteja de la zona i fer la retirada 
de materials que s’hagin pogut utilitzar.  

 

9.- L’activitat es limitarà al dia 12 de juny de 2022, exclusivament en horari de 19.00-
21.30 hores.  

 
Segon.- Traslladar aquest acord a les persones interessades. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 
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2.5. Cultura i Festes 
2.5.1. Aprovació del conveni de col·laboració amb l'entitat Joc de Colors pel 

2022    
 

Atès que el model organitzatiu de la Festa Major de Santa Eulàlia de Ronçana es 
caracteritza per la participació directa i responsable de diverses entitats i col·lectius 

que amb les seves propostes i iniciatives han permès que des de l’any 1996 la festa 
major no hagi parat de créixer tant en actes de participació, com en l’enfortiment del 

model festiu de quatre grups sanament enfrontat, les colles dels colors (blau, verd, 

vermell i groc). 
 

Donat que l’associació Joc de Colors mitjançant els diferents col·lectius que la formen, 
ha crescut pel que respecte a l’organització d’activitats ludicofestives destinades a 

l’interès general més enllà de la Festa Major. 
 

Atès que l’Associació de Joc de Colors ja està treballant per tal de portar a terme la 
programació prevista per a la festa major d’enguany i altres activitats destinades a 

l’interès general. 

 
Atès que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana té com a criteri fonamental i 

prioritari l’articulació de la relació amb l’Associació Joc de Colors entesa com a 
l’organitzadora del joc de colors  de la Festa Major. 

 
Atès que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana reconeix que l’Associació Joc de 

Colors compleix la funció assenyalada en l’apartat anterior i n’és un exemple ciutadà 
en la mesura que dissenya i ofereix una programació d’activitats d’interès general 

orientades a convocar i atraure un gran nombre de públic amb les propostes 

d’animació i de competició que es creen a l’entorn del joc entre els diferents colors, 
amb la qual cosa han esdevingut un referent vàlid i una associació exemplar en el 

treball sociocultural que afavoreix la participació activa. 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar el contingut del conveni a formalitzar entre l’Ajuntament i 

l’Associació Joc de Colors en relació a l’organització de la festa del joc dels colors de 
la Festa Major i altres activitats ludicofestives i sempre dins els criteris i les línies 

establertes per part de la l’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana.  

 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni.  

 
Tercer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació i efectuar el pagament de 6.500 

euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària “5-338-489015 aportació entitat festa 

major” del pressupost 2022. 
 

Quart.- Notificar aquest acord a les parts interessades. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
3. Propostes urgents 
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3.1. 3.0. Serveis Tècnics 
3.1.1. Aprovar preus contradictoris ila segona certificació amb un import de 

58.192,25 euros (IVA inclòs),  presentada per Jordi Barri, SL    
Vist l’informe de revisió de preus del pressupost del Projecte de Remodelació de de 

la Plaça Onze de Setembre, i l’acceptació dels preus contradictoris PC-01, PC-02, PC-
03, PC-04, PC-05, PC-06, PC-07, PC-08, PC-09, PC-10, PC-11, PC-12, signat per la 

direcció d’obres, l’arquitecte Jordi Barri Segon, i per l’empresa contractista, Francisco 
Martin, d’Obres i Paviments Llovet, 

 

Vista la segona certificació de les obres signada per la direcció d’obres, l’arquitecte 
Jordi Barri Segon, i per l’empresa contractista, Francisco Martin d’Obres i Paviments 

Llovet, 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar els preus contradictoris: 

 
Partides on s’ha modificat algun element de la seva justificació, amb la conseqüent 

modificació del preu unitari. (PC-01 al PC-05) 
 

• PC-01. Mur de formigó armat, amb forma recta i altura 40cm, amplada 20cm 
• PC-02. Mur de formigó armat, amb forma recta i altura variable, amplada 

25cm 
• PC-03. Mur de formigó armat, amb forma recta i altura 50cm, amplada 20cm 

• PC-04. Mur de bloc de formigó, amb forma recta i altura 40cm 

• PC-05. Tarima de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau GRIS i 

tractament d'exterior 

 
Partides noves que mancaven del projecte original o que substitueixen d’altres 

existent al projecte. (PC-06 al PC-12) 
 

• PC-06. Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició 
d'espècies arbustives i/o de flor 

• PC-07. Llosa de 10 cm de gruix amb formigó HM‐20/P/20/I 

• PC-08. Armadura per lloses de formigó 
• PC-09. Formació de filada amb bloc de formigó 

• PC-10. Formigonat per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó 
per armar 

• PC-11. Porta metàl·lica a mida per a armari d’instal·lacions elèctriques de 
mides 1.5x 2m segons especificacions de companyia distribuïdora Estabanell. 

• PC-12. Formació de mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment. Per 

a les rases de drenatge dels murs. 

 

Segon.- Aprovar la segona certificació amb un import de 58.192,25 euros (IVA 
inclòs), signada el 8 de juny de 2022 i presentada per Jordi Barri, SL, el 8 de juny de 

2022. 
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Tercer.- Comunicar a l’empresa contractista Obres i Paviment Llovet, SL., per tal que 

presenti la factura corresponent a la segona certificació.  
 

Quart.- Comunicar aquest acord a tots els interessats. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 

 
I a les 17:25, es dona per finalitzada la sessió, i s’estén aquesta acta, i jo, la 

secretària accidental ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 
 

 
L’Alcalde    Secretària  


