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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 17 de novembre 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 18:30 
hores del dia 17 de novembre 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 10 de novembre de 2022la qual 
s’aprova per unanimitat. 
 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2022/38 Ordinari 10/11/2022 
 
2. Propostes 
2.1. Secretaria 
2.1.1. Adjudicació de la contractació relativa al subministrament i estesa de 
triturat d’estella de fusta d’origen forestal 
 
Vista la necessitat d’executar les actuacions relatives al subministrament i estesa de 

triturat d’estella de fusta d’origen forestal, i d’acord amb el previst a l’article 
13/14/15/16/17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
 
Vist que l’objecte del contracte justifica l’interès públic de portar a termes aquestes 
actuacions. 
 
Vist que d’acord amb el valor estimat de l’objecte de contractació que ascendeix a la 
quantia de 9.463,41 euros (IVA inclòs), i el límit establert per a la contractació menor 
en el cas de subministrament és de 15.000 euros. 
 
Donat que no existeix fraccionament ni alteració del contracte, amb el propòsit 
d’eludir una licitació per la via ordinària. 
 
Vist el decret d’alcaldia núm. 2022/489 de data x10 de novembre de 2022 
 
Vistos els informes dels serveis tècnics municipals, d’intervenció i de secretaria 
incorporats a l’expedient.  
 
Vista l’oferta presentada per l’empresa Jardineria Massoni amb CIF B08632481 que 
ascendeix a la quantia de 9.463,41 euros (IVA inclòs). 
 
En base al previst als articles 58, 59, 79, 80, 81,87, y 88 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i 23.3, 29.8, 111 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
ACORDS: 
 
Primer.- Adjudicar mitjançant la figura del contracte menor la contractació de  les 
actuacions relatives al subministrament i estesa de triturat d’estella de fusta d’origen 
forestal a l’empresa Jardineria Massoni, per import de 7821 euros (IVA exclòs) 
 
Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 171 210006 – 
Conservació i manteniment de parcs i jardins, l’import de 9.463,41 euros (IVA inclòs) 
 
Tercer.- Manifestar que aquest òrgan de contractació no prorrogarà en cap cas 
l’objecte del contracte d’aquest expedient i comprovarà que l’empresa que resulti 
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adjudicatària del contracte no ha subscrit altres contractes menors que superin la 
quantia establerta per aquesta modalitat de contractació.  
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i als altres interessats 
de l’expedient.  
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.1.2. Aprovar la sisena certificació i factura corresponent de l’obra de 
Remodelació de la Plaça Onze de Setembre,  
 
Vista la sisena certificació de l’obra de Remodelació de la Plaça Onze de Setembre, 
corresponent als treballs executats fins al mes d’octubre del 2022, signada per la 
direcció d’obres, l’arquitecte Jordi Barri Segon, pels representants de l’empresa 
contractista Obres i Paviments Llovet, SL, Francisco Martin Rodriguez i Montserrat 

Peiris Peiris, i per la tècnica municipal, Cristina Fontàs Vidal. 
 
Atès que la sisena certificació d’import 33.809,87 euros (IVA inclòs), excedeix en 
20.687,26 euros (IVA inclòs), l’import adjudicat. 
 
Atès que l’import excedit es correspon bàsicament a un excés d’amidaments, i que 
suposa un increment del 5,51% del preu de la despesa del contracte inicial. 
Atès que dit increment de la despesa no supera el 10% del preu del contracte inicial, 
no essent per tant, dit increment considerat una modificació del contracte d’obres, 
segons l’establert a l’article 242 de la Llei 9/2017, de contractes dels Sector Públic. 
Atès que a l’aplicació pressupostària 1-1532-609003 Plaça 11 de setembre del 
pressupost general municipal de l’any 2022, existeix consignació pressupostària 
suficient per afrontar la despesa derivada d’aquest increment de la despesa. 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de caràcter Ordinari de data 9 de juny 
de 2022, va aprovar els preus contradictoris del PC-1 al PC-12: 

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. 
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• PC-12. Formació de mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment. 
Per a les rases de drenatge dels murs. 

 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de caràcter Ordinari de data 15 de 
setembre de 2022, va aprovar els preus contradictoris del PC-13 al PC-16: 

Partides on s’ha modificat algun element de la seva justificació, amb la 
conseqüent modificació del preu unitari. (PC-13 i PC-14). 

• PC-13. Paviment continu absorbidor d'impactes, de cautxú, realitzat “in situ”, 
de 50 mm de gruix total. 

• PC-14. Paviment continu absorbidor d'impactes, de cautxú, realitzat “in situ”, 
de 80 mm de gruix total. 

Partides noves que mancaven del projecte original o que substitueixen d’altres 
existent al projecte. (PC-15 i PC-16). 

• PC-15. Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix. 
• PC-16. Armari d'obra ceràmica amb paret de tancament de gruix de 15 cm, 

de maó perforat hidrofugat de 240x140x50 mm, arrebossat interior i 
revestiment exterior d'enfoscat amb coronació amb peça prefabricada 
ceràmica. Inclou fonamentació. 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 
 
Primer.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 20.687,26 euros (IVA inclòs) 
a l’aplicació pressupostària 1-1532-609003 Plaça 11 de setembre. 
 
Segon.- Aprovar la sisena certificació i factura corresponent (número 220223)  
d’import de 33.809,87 euros (IVA inclòs). 

 
Tercer.- Reconèixer l’obligació i efectuar el pagament amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 1-1532-609003 Plaça 11 de setembre, per un import de 33.809,87 
euros, corresponent a la 6a certificació de les obres de Remodelació de la Plaça Onze 
de Setembre, de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a tots els interessats. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
2.1.3. Adjudicació del contracte de serveis amb publicitat per a les 
actuacions de manteniment i millora de la senyalització viària horitzontal al 
municipi  
 
Atès que en data 7 de juny de 2022 es va publicar a la plataforma de contractació el 

contracte de serveis amb publicitat per a les actuacions de manteniment i millora de 
la senyalització viària horitzontal al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, s’han rebut 8 i són les següents: 
(IVA exclòs) 
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Preu del contracte   14.995,59 

      

Tercer   Oferta Presentada 

      

Senyalitzacions vials cantesa SL Preu 11.600,00 

      

Señalizaciones viales Catalunya SA Preu 11.093,75 

      

Temavial SL Preu 11.650,00 

      

Garovial SL Preu 11.996,47 

      

Señalitzaciones JICA SA Preu 10.860,91 

      

Prosenyal SLU Preu 14.240,00 

      

Serveis vials del Vallès SL Preu 10.182,81 

      

Segusenyal SL  Preu 12.539,53 

 

Vist l’informe d’intervenció de data 20 de juny de 2022 del qual es desprès quina es 
l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
Vist l’informe d’adjudicació de l’àrea de secretaria emès en data 5 de juliol de 2022. 
 
Atès que en data 7 de juliol de 2022es va adjudicar el contracte a l’empresa Serveis 
Vials del Vallès, per un import de 10.182,81euros (IVA exclòs) 
 

Atès que en data 14 de novembre de 2022 amb registre d’entrada 2022/7863, 
l’empresa Serveis Vials del Vallès, presenta un escrit amb la voluntat de renunciar al 
contracte adjudicat en data 7 de juliol de 2022. 
 
D’acord, amb l’article 116 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, pel que fa a la tramitació de l’expedient de contractació 
amb les especialitats dels contractes menors; i les Disposicions Addicionals Segona i 
Tercera del mateix text legal pel que fa a les normes específiques de contractació 
dels Ens Locals. 
 
 
Es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 

 
Primer.- Anul·lar l’adjudicació realitzada per la Junta de Govern Local a data 7 de 
juliol de 2022 per un import de 10.182,81 euros (IVA inclòs) a l’empresa Serveis 
Vials del Vallès. 
 
Segon.- Anul·lar la Disposició d’import de 12.320,47 euros (IVA inclòs) realitzada 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1-1532-210008 MANTENIMENT DE LA 
SENYALITZACIÓ VIÀRIA del pressupost 2022. 
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Tercer.- Adjudicar a l’empresa Señalizaciones JICA SA el contracte menor de serveis 
amb publicitat per a les actuacions de manteniment i millora de la senyalització viària 
horitzontal al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana, per un import de 
10.860,91  euros (IVA exclòs). 
 

Quart.- Disposar l’import de 13.141,70 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 1-1532-210008 MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ VIÀRIA del 
pressupost 2022. 

 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’interessat i fer-ho públic a la plataforma de 
contractació pública.  
 
Sisè.- Notificar aquest acord a l’àrea econòmica de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana.  
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de factures 
 
Vistes les factures de la relació O/2022/54 degudament registrades i conformades. 
 

Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les factures segons la relació número O/2022/54 d’import 
188.751,47 euros. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.  

 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.3. Serveis Tècnics 
2.3.1. Ass.2022/1399 - Aprovar devolució fiança runa de les obres del carrer 
DADES PROTEGIDES 
 
Atès que DADES PROTEGIDES amb RE 18/08/2022  ha sol·licitat la devolució de la 
fiança de runa de la comunicació prèvia d’obres 2022/1399 199  per les obres de 
reforma bany al carrer DADES PROTEGIDES 
 
Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals,  
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la devolució de la fiança de runa de la comunicació prèvia d’obres 
amb número 2022/1399 199  per les obres de reforma bany al carrer DADES 
PROTEGIDES, d’import 30,05€.  
  
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
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S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.3.2. Ass.2022/1587 - Devolució import ICIO i fiança runa abonat 
indegudament 
 
Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 785 17/10/2022  ha sol·licitat la devolució 
de la fiança de runa i ICIO de la comunicació prèvia d’obres 2022/1587 230  per tala 
d’arbres al DADES PROTEGIDES 
 
Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals,  
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la devolució dels imports abonats indegudament de 30,05€ en 
concepte de fiança de runa, i 60,00€ en concepte de ICIO, a  DADES PROTEGIDES 
corresponent a la comunicació prèvia d’obres amb 2022/1587 230  per tala d’arbres 
al DADES PROTEGIDES 
  
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.3.3. Aprovació compte justificatiu del pagament a justificar referent a la 
compra de mobiliari per la consergeria, farmaciola i sala de juntes del Camp 
de Futbol. 
 
Vist que a data 24 d’octubre de 2022 es va aprovar la concessió del següent 
pagament a justificar: 
 

Servei Perceptor Import € 

Serveis Territorials DADES PROTEGIDES 1.692,06 

 
 
Atès l’establert als articles 190.1 i 190.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 69 i ss del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, d’acord amb els quals els perceptors d’aquests fons 
estan obligats a justificar l’aplicació de les quantitats percebudes en el termini màxim 
de 3 mesos des de la percepció dels mateixos. 
 
Vist que el compte justificatiu del pagament a justificar, així com els comprovants del 
pagament de les despeses que el composen degudament signats és de 1.692,06  €. 
 
Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent: 
ACORD: 
Primer.- Aprovar el compte justificatiu del pagament a justificar, així com els 
corresponents documents justificatius del pagament de les despeses per import total 
1.692,06 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9-343-632007. 
 

 DATA CONCEPTE TERCER NIF PARTIDA DESPESA 
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1 24-10-
22 

Compra i 
subministrament 

Ofiprix B-61329645 9-343-
632007 

1.692,06 € 

 
Segon.- Traslladar el present acord a les persones interessades i a la Tresoreria 
Municipal. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.3.4. Exp.22/1280 - Aporvar llicència per rehabilitar la masia de Can Tarola 
 
Atès que el 4 de maig de 2022 amb número de registre d’entrada 3168, l’Ajuntament 
rep notificació de la Comissió Territorial d’Urbanisme, amb l’acord de l’aprovació 
definitiva del Projecte d’Actuació específica per a la reforma i ampliació de la Masia 
de Can Tarola. 
 

Atès que el 9 d’agost de 2022 amb número de registre d’entrada 5671, la Sra. DADES 
PROTEGIDES, representant, de la Sra. DADES PROTEGIDES sol·licita tramitar la 
llicència d’obres per la rehabilitació i ampliació de Can Tarola d’acord amb el PAE 
aprovat per la CTUB 
 
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 llicència d’obres 2022/1280 67 de DADES PROTEGIDES per la 
rehabilitació i ampliació de Can Tarola d’acord amb el PAE aprovat per la CTUB, amb 
les següents condicions particulars:  
1. Vist els informes sectorials per a la tramitació del Projecte d’actuació específica, 

caldrà donar compliment a les següents especificacions: 
 

1.1 Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
L’efectivitat de la llicència queda condicionada a l’aportació del 
comprovant conforme s’ha portat a terme l’abonament de la taxa per 

a l’accés a les infraestructures de sanejament en alta existents. 
1.2 Informe del Departament de Cultura dels Serveis Territorials a 

Barcelona, estableix les següents condicions: 
▪ totes les fases de l’obra que comportin moviments de terres es 

faran sota control arqueològic. Aquest seguiment haurà de ser 
autoritzat com a intervenció arqueològica preventiva pel 
Departament de Cultura de la Generalitat. 

▪ Si durant el control arqueològic es documentessin restes, 
aquestes seran excavades i estudiades arqueològicament. 

▪ El tractament de les restes no extretes (la seva conservació in 
situ amb rebliment indefinit, trasllat o salvació dels valors 
cultures) també haurà de ser autoritzat. 

 
 

2. Atès que la documentació tècnica presentada fa referència exclusivament al 

PROJECTE BÀSIC i considerant el que determina el Decret 282/1991 de 24 de 
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desembre del DPT i OP de la Generalitat de Catalunya, NO ES PODRAN 
INICIAR LES OBRES  de construcció, fins que s’hagi presentat a 
l’Ajuntament el PROJECTE EXECUTIU degudament visat. La documentació 
aportada caldrà que correspongui amb allò que estableix a la Part I del Codi 
Tècnic de l’Edificació, Annex I.  

 

3. Tanmateix, l’efectivitat de la llicència queda condicionada a la prèvia aportació 

de la següent documentació: 
 

• Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
• Assumeix de la direcció d’execució d’obra visat 
• Nomenament contractista 
• Certificació Energètica en fase de projecte 

 

4. L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació per la construcció de l’habitatge  
la base de la qual es determina d’acord amb el que es preveu a l’article 9è de 
l’Ordenança fiscal núm. 3 (OF3), sobre l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres. Serà el resultant del següent Pressupost d’Execució del Material: 
113.617,38€ 

 
Resum del càlcul segons ordenances fiscals: 
 

 
 

5. Al finalitzar les obres, caldrà aportar un certificat de la correcta gestió 
dels residus provinents de l’execució de les obres, per tal de donar 

compliment a les disposicions del Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual 
s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, el 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció i el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, regulador 
dels residus.  

 

6. L’habitatge resultant complirà amb les determinacions que s’estableixen en el 
Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat que li siguin d’aplicació 
(DOGC núm. 6245 de 02/11/2012).  
 

7. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de donar 
compliment a les disposicions determinades als documents bàsics del Codi Tècnic 
de l’Edificació (CTE) que li siguin d’aplicació. 

 
8.  La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de complimentar les 

disposicions que li siguin d’aplicació, contingudes en la Llei 38/1999 de 5 de 
novembre, d’Ordenació de l’Edificació (BOE 266/99 de 06/11).  

 
9. En cas que l’execució de les obres incloses en el present expedient, comportin 

una nova connexió amb la xarxa municipal de sanejament, caldrà:  

• Abans de l’obertura de la rasa al carrer caldrà notificar-ho a la policia local. 



 

JGL2022-39 Ordinari 17-11-2022  Pàgina 10 de 13 

• Abans de procedir al reblert de la rasa caldrà avisar al serveis tècnics 
municipals per tal de fer la comprovació de la connexió realitzada. 

• La construcció de trams de clavegueram pels particulars els obliga a 
restituir, en les mateixes condicions preexistents, els béns públics i privats 
afectats per l'obra o la instal·lació. 

• Si es necessària la realització de cales per a la detecció de la xarxa de 
clavegueram, aquestes aniran a càrrec de l’interessat. 

 
10. El traçat en planta de l'escomesa de sanejament haurà de ser sempre en línia 

recta, no admetent-se colzes ni corbes. 

 El pendent haurà de ser uniforme i descendent amb un valor mínim del 2%, cap 
a la xarxa de sanejament. 

La diferència de cota resultant entre la rasant hidràulica de la conducció 
d'escomesa en l'arrencada, i la clau de la claveguera o col·lector de la xarxa, 
s’aconsella que sigui superior a 50 cm. 

La profunditat de la nova connexió vindrà donada per la profunditat de la xarxa 
general. Si l’escomesa es troba a una profunditat menor d’1 m respecte el 
paviment de calçada o vorera, aquesta es recobrirà amb 10 cm de formigó. 

En les connexions d’escomesa a la canonada general es connectarà per la part 
superior, evitant la connexió a la part mitja baixa.  

En escomeses s'utilitzarà exclusivament el PVC color teula (PVC COLOR TEULA 

PARET COMPACTA s/UNE-EN ISO 1452-2:2010), excepte per a diàmetres 
superiors a DN400 en aquest cas es podrà recórrer al Formigó. 

El diàmetre mínim a utilitzar serà de 160 DN/OD. 

 

 
 
  

Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 
5.606,31€, la fiança d’elements urbanístics per import de 2.242,52€, i la placa 
d’obres per import de 12,02€. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.4. Cultura i Festes 
2.4.1. Justificació Pagament 
 
Vist que a data 27 de juliol de 2022 es va aprovar la concessió del següent pagament 
a justificar: 
 

Servei Perceptor Import € 

Repartiment Tríptic Cursos: 
Publibuzon DADES PROTEGIDES 300,00 € 

 
Atès l’establert als articles 190.1 i 190.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 69 i ss del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, d’acord amb els quals els perceptors d’aquests fons 
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estan obligats a justificar l’aplicació de les quantitats percebudes en el termini màxim 
de 3 mesos des de la percepció dels mateixos. 
 
Vist que el compte justificatiu del pagament a justificar, així com els comprovants del 
pagament de les despeses que el composen degudament signats és de 300,00  euros.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el compte justificatiu del pagament a justificar, així com els 
corresponents documents justificatius del pagament de la despesa per import total 
de 300,00 euros. 
 
Segon.- Traslladar el present acord a les persones interessades i a la Tresoreria  

 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
2.4.2. Aprovació i reposició bestreta Cultura 
 
Atès que mitjançant decret d’Alcaldia 2022/15 de data 18 gener de 2022 es 
constitueix la bestreta de caixa fixa atorgada a la Sra. Núria Padró i Baró per despeses 
de l’Àrea de Cultura 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 ss del RD 500/1990, de 20 d´abril i l’article 41 de les Bases d´Execució del 
Pressupost 2020. 
 
Atès que la persona habilitada perceptora dels fons és la responsable de la custòdia, 
ús i justificació del mateixos, i està obligada a justificar l´aplicació de les quantitats 
percebudes durant l’exercici pressupostari en que són concedides, segons estableixen 
els articles 190.2 del TRLRHL, 74.4 del RD 500/1990 i 41 de les Bases d´Execució 
del Pressupost 2021.  

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

Decret  HABILITAT ÀREA 
IMPORT 
BESTRETA 

IMPORT  
JUSTIFICAT 

2022/15 Núria Padró i Baró Àrea Cultura 1000€ 942,74€ 

 
Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent:  
 
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 2-334-226062. 

DATA EMPRESA IMPORT PARTIDA CONCEPTE 

20/6/2022 Cellerdenpep.com 45,00 € 2338226091 Flama del Canigó 

EMPRESA/SERVEI CONCEPTE IMPORT LIQUID 

Correos  Publibuzon 300 € 
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27/6/2022 Optimus 4,95 € 2333220000 Material oficina 

11/7/2022 HogarDecor S.L 19,35 € 2333220000 Material oficina 

11/7/2022 Bonpreu 8,59 € 2333220000 Material oficina 

12/7/2022 Uni Home 29,60 € 2333220000 Material oficina 

23/7/2022 Bar la Fàbrica 15,30 € 2334226062 Protecció Civil 

24/7/2022 Bar la Fàbrica 14,75 € 2334226062 Protecció Civil 

2/8/2022 Uni Home 25,00 € 2333220000 Material oficina 

9/9/2022 Bar la Fàbrica 24,00 € 2338226091 Diada 11 setembre 

16/9/2022 Uni Home 6,00 € 2333220000 Material oficina 

15/10/2022 Ferreteria Poma 18,45 € 2333220000 Material oficina 

21/10/2022 Esplai 700,00 € 2338226091 Sant simple 

22/10/2022 Can Ferrer 31,75 € 2333220000 Material oficina 

 TOTAL 942,74 €   
 
Segon.- Reposició de la bestreta de caixa fixa de 1000 euros atorgada per Decret 
d’Alcaldia a la Sra. Núria Padró i Baró.  
  
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 
 
2.5. Promoció Econòmica i Turisme 
2.5.1. Aprovació de la justificació de pagament a justificar de la Festa del 
Pagès 2022 
 

Atès que en data  10 de maig de 2022 es va aprovar la concessió del següent 
pagament a justificar: 
 

Servei Perceptor Import € 

Promoció Econòmica Elisabet Navarro Condeminas  
 
250,00€ 

 
Atès l’establert als articles 190.1 i 190.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 69 i ss del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, d’acord amb els quals els perceptors d’aquests fons 
estan obligats a justificar l’aplicació de les quantitats percebudes en el termini màxim 
de 3 mesos des de la percepció dels mateixos. 
 
Vist que el compte justificatiu del pagament a justificar, així com els comprovants del 

pagament de les despeses que el composen degudament signats és de 106,98 euros. 
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- Aprovar el compte justificatiu del pagament a justificar, així com els 
corresponents documents justificatius de les despeses per import total de 106,98 
euros. 

EMPRESA/SERVEI CONCEPTE 
IMPORT 
DESPESA 

      

Bar-Restaurant EL CAMPELL SC dinar xofer+cava 78,00 € 

Carrefour aigua Fira del Tomàquet 28,98 € 

      

  TOTAL 106,98 

 

      

Segon.- Retornar l’import de 143,02 € a la Tresoreria Municipal. 
 
Tercer.- Notificar aquests acord a les persones interessades, al departament 
d’Intervenció i a la Tresoreria Municipal. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 
 

I a les 19:00, 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  


