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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 1 de desembre 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 
Toni Esteve, Enginyer 

Secretària accidental  

Lurdes Gimeno Maspons 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
A la Casa Consistorial, essent les 17:00 
hores del dia 1 de desembre 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 
 
1.1. JGL2022/40 Ordinari 24/11/2022 
 
2. Propostes 
2.1. Secretaria 
2.1.1. Aprovació la constitució de la Junta de Compensació formalitzada mitjançant 
escriptura pública autoritzada en data 14 de març de 2019 
 
2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de factures 
 
2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social per llibres del curs escolar 2022-2023 Exp. 
2018/01825. 

 
2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Aprovar la quarta certificació de les obres d'Urbanització del camí de vianants 
al carrer Fonteta, entre el camí Can Feu i el carrer Font del Gat, a Santa Eulàlia de 
Ronçana 
 
2.4.2. Ass.2022/693 - Aprovar la devolució de la fiança de runa per la instal.lació de 
plaques  
 
2.4.3. Ass.2022/1372 - Devolució fiança runa per la instal.lació de plaques 
 
2.5. Esports 
2.5.1. Proposta de Justificació de subvencions d'activitats esportives 2022 de les 
entitats CTPCJ i  ABR 
 
2.6. Joventut 
2.6.1. Aprovació del compte justificatiu i reposició de la bestreta de caixa fixa de 
l'àrea de joventut 
 
2.6.2. Aprovació de justificació de pagament a justificar del Servei de Joventut 
 
 

---------------------------- 
 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 24 de novembre de 2022la qual 
s’aprova per unanimitat. 
 
JGL2022/40 Ordinari 24/11/2022 
 
 
2. Propostes 
2.1. Secretaria 
2.1.1. Aprovació la constitució de la Junta de Compensació formalitzada 
mitjançant escriptura pública autoritzada en data 14 de març de 2019 
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Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, va aprovar definitivament 
el POUM en data 23 d’abril de 2015, efectuant-se la seva publicació  al DOGC 6958 
de 17 de setembre de 2015, en la que delimitava l’àmbit del Polígon d’Urbanització 
“PU 4- Font de Sant Joan” a desenvolupar pel sistema de reparcel·lació, en modalitat 
de cooperació. 
 
Vist que en data 22 de març de 2019 a través del registre d’entrada número 1947, 
s’ha presentat sol·licitud per part del Sr. Joaquin Crusens Miarnau en la que 
s’interessava el canvi de modalitat del sistema d’actuació del Polígon d’Actuació “PU 
4- Font de Sant Joan” de reparcel·lació per cooperació a reparcel·lació per 
compensació bàsica. 
 
Així mateix, junt amb la sol·licitud de canvi de modalitat, també s’ha aportat 
l’escriptura de constitució de la junta de compensació del polígon esmentat, incloent-
hi el projecte d’estatuts i bases d’actuació de l’entitat, quines errades materials van 

ser esmenades per instància de data 16 de maig de 2019 amb número de registre 
d’entrada 3194, sol·licitant la seva tramitació definitiva. 
 
D’acord amb l’article 130.3 TRLU la iniciativa en el sistema de reparcel·lació en la 
modalitat de compensació bàsica correspon als propietaris de finques la superfície de 
les quals representi més del 50% de la superfície total de l’àmbit. I de la 
documentació aportada s’ha acreditat el compliment d’aquest precepte. 
 
Pel que fa al contingut mínim tant dels estatuts com de les bases d’actuació de les 
Juntes de Compensació, es troben recollits en els articles 197 i 198.1 RLUC, 
respectivament, constatant-se que compleixen amb el contingut i les determinacions 
legals contemplades en el RLUC. 
 
Vistos els articles 121 i 119 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. 
 
Vist l’informe jurídic de data 5 de juny de 2019, sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir per a l’aprovació d’ambdós documents 
 
Vist que en data 18 d juliol de 2019, en sessió de Junta de Govern Local es va aprovar 
inicialment el projecte d’Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de Compensació del 
Polígon d’Actuació “PU 4-Font de Sant Joan”, mitjançant el sistema d’actuació 

urbanística de reparcel·lació , en la modalitat de compensació bàsica. 
 
Vist que en data 27 de juliol de 2019, es va sotmetre l’acord, d’aprovar inicialment 
el projecte d’Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de Compensació del Polígon 
d’Actuació “PU 4-Font de Sant Joan, a tràmit d’informació pública mitjançant anunci 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i així mateix donar audiència als 
interessats pel termini d’un mes, sense que es pressentissin al·legacions. 
 
 
Vist que en data 14 de juliol de 2022 es va provar definitivament el projecte 
d’Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació “PU 
4-Font de Sant Joan”, mitjançant el sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació , 
en la modalitat de compensació bàsica. 
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Vist que es va publicar el present acord en Butlletí Oficial de la Província, a un diari 
de màxima difusió, al tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web de 
l’Ajuntament. 
 
Una vegada aprovats definitivament els Estatuts i bases d’actuació, s’aprovarà la 
l’escriptura de  constitució de la junta de compensació del Polígon d’Actuació “PU 4-
Font de Sant Joan i es donarà trasllat de tot al Registre d’entitats urbanístiques 
col·laboradores (REUC) per a la seva inscripció. 
 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar la constitució de la Junta de Compensació formalitzada davant 
escriptura pública en data 14 de març de 2019 davant el notari de Caldes de Montbui, 

Sr. Jorge Figa Lopez-Palop. 
 
Segon.- Designar el Regidor d’Urbanisme, Sr. Jordi Carreras Arisa, o a la persona en 
qui aquest delegui o qui substitueixi en el càrrec, com a representat de l’Ajuntament 
en la Junta de Compensació que s’aprova mitjançant els presents acords, als efectes 
previstos a l’article 190.4 del Decret 305/20006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme.  
 
Tercer.- Notificar el contingut dels següent acord als propietaris de l’àmbit als efectes 
previstos als articles 136 i 190 del Decret 305/20006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, amb l’advertiment als propietaris de 
l’àmbit, si s’escau, que en cas de no incorporar-se a la Junta o de no garantir la seva 
participació, les seves finques podran ser expropiades o bé podran ser objecte de 
reparcel·lació, sense prèvia expropiació, d’acord amb el disposat a l’apartat 4 de 
l’article 136 esmentat.  
 
Quart.- Publicar l’esmentat acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- Aquest acord posa fi a la via administrativa, i d’acord amb el que estableix 
l’article 123 i ss. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, es pot interposar, alternativament, amb 
caràcter potestatiu, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan qui ha 

dictat l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d’aquesta notificació. 
No obstant això es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi oportú. 

 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.2. Serveis Econòmics 
2.2.1. Aprovació de factures 
 
Vistes les factures de la relació O/2022/57 degudament registrades i conformades. 
 
Es proposa l’adopció dels següents 
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ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les factures segons la relació núm. O/2022/57 d’import 122.471,80 
euros. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.  
 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social per llibres del curs escolar 2022-2023 
Exp. 2018/01825. 

 
Vist l’informe de l’educadora social de data 29 de novembre de 2022, és convenient 
l’ajut d’urgència social per llibres escolars del curs 2022-2023, donat la situació de 
dificultat personal, així com per garantir un sa i correcte desenvolupament dels 
menors, per evitar l’exclusió social. 
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
 
Primer.- Atorgar l’ajut per llibres escolars curs 2022-2023, al sol·licitant de 
l’expedient 2018/01825, per un total de 88,48 euros per a 1 alumne matriculat a 
l’Institut Vall del Tenes. 
 
Segon.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el  pagament dels llibres 
escolars pel curs 2022-2023 per un import total de 88,48 euros, que es farà efectiu 
a l’Institut Vall del Tenes, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2-231-480002 de 
subvencions Infància i Joves : Ajuts Material Escolar. 
 
Tercer.- Notificar l’acord a Serveis Econòmics de l’Ajuntament i als interessats. 

 

 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Aprovar la quarta certificació de les obres d'Urbanització del camí de 
vianants al carrer Fonteta, entre el camí Can Feu i el carrer Font del Gat, a 
Santa Eulàlia de Ronçana 
 
Vista la quarta certificació i de liquidació de l’obra de la Urbanització del camí de 
vianants al carrer Fonteta, entre el camí Can Feu i el carrer Font del Gat, a 
Santa Eulàlia de Ronçana, corresponent als treballs executats fins al mes de 
novembre del 2022, signada per la direcció d’obres, l’Enginyer Tècnic d’Obres 
Públiques, Antoni Jiménez Carballido, pel representant de l’empresa contractista 
Asfaltos Barcino, SL., Jordi Escruella Nuñez, i per la tècnica municipal, Cristina Fontàs 
Vidal. 
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Atès que la quarta certificació d’import 47.006,55 euros (IVA inclòs), excedeix en 
5.850,03 euros (IVA inclòs), l’import adjudicat. 
 
Atès que l’import excedit es correspon a un excés d’amidaments, i a la inclusió de 
noves partides segons preus contradictoris aprovats (PC1, PC2, PC3), suposant un 
increment del 4,25% 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 1-1532-609015 Vorera camí can Sabater (c. 
fonteta, entre camí can feu...) 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 3 de 
novembre de 2022, va aprovar els preus contradictoris PC1, PC2 i PC03: 

 
• PC-01. Columna troncocònica de 4m d’alçada. 

Aquest nova partida substitueix la partida número BHM3U0XX corresponent 

a una Columna troncocònica de 6m d’alçada. 

 

• PC-02. Adequació sortida d’aigües finca. Aquesta partida es correspon als 

treballs per a la realització d’un nou punt de recollida de pluvials. 

 

• PC-03. Embornals de recollida de pluvials. Aquesta partida es correspon als 

treballs per a la realització de nous embornals de recollida del pluvials. 

 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 5.850,03 euros (IVA inclòs) a 

l’aplicació pressupostària 1-1532-609015 Vorera camí can Sabater (c. fonteta, entre 
camí can feu...). 
 
Segon.- Aprovar la quarta certificació i factura corresponent (número 22000469)  
d’import de 47.006,55 euros (IVA inclòs). 
 
Tercer.-  Reconèixer l’obligació i efectuar el pagament amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 1-1532-609015 Vorera camí can Sabater (c. fonteta, entre camí can 

feu...)., per un import de 47.006,55 euros, corresponent a la 4a certificació de les 
obres d'Urbanització del camí de vianants al carrer Fonteta, entre el camí Can Feu i 
el carrer Font del Gat, a Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a tots els interessats. 
 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
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2.4.2. Ass.2022/693 - Aprovar la devolució de la fiança de runa per la 
instal.lació de plaques  
 
Atès que YOLANDA BACARDIT VILLORO amb RE 09/11/2022  número 7711 ha 
sol·licitat la devolució de la fiança de runa de la comunicació prèvia d’obres 2022/693 
92  per les obres de instal·lació de plaques solars  al carrer Guatlla, 10.  
 
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 YOLANDA BACARDIT VILLORO 
corresponent a la comunicació prèvia d’obres amb número   2022/693 92  per les 
obres de instal·lació de plaques solars  al carrer Guatlla, 10, d’import 30,05€.  
  
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.4.3. Ass.2022/1372 - Devolució fiança runa per la instal.lació de plaques 
 
Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 30/09/2022  ha sol·licitat la devolució de 
la fiança de runes de la comunicació prèvia d’obres amb número 2022/1372 195  per 
la instal·lació de plaques solars 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 de la fiança de runa de la comunicació prèvia d’obres 
amb número 2022/1372 195  per la instal·lació de plaques solars al DADES 
PROTEGIDES, d’import 30,05€.  
  
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.5. Esports 
2.5.1. Proposta de Justificació de subvencions d'activitats esportives 2022 
de les entitats CTPCJ i  ABR 
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Atès que la Junta de Govern Local en sessió de caràcter Ordinari de data 27 de Juliol 
de 2022, va acordar l’aprovació de les subvencions a les entitats i activitats esportives 
per l’exercici 2022. 
 
Tenint en compte que aquestes dues entitats van percebre un primer pagament del 
75% de la subvenció abans de la seva justificació: 
 

Entitat esportiva Activitat/Programa 
subvenció 
atorgada 
2022 

75% 
subvenció 
pagat 

25% 
subvenció a 
pagar un cop 
justificat  

Club Tenis i Pàdel 
Can Juli (CTPCJ) 

Competició lliga catalana 
tennis i pàdel per equips 

600,00 450,00 150,00  

Associació Bàsquet 
Ronçana (ABR) 

Tecnificació 2022 517,56 388,17 129,39  

 
 
Vist que les entitats Club Tennis i Pàdel Can Juli i Associació Bàsquet Ronçana han 
aportat la documentació justificativa de les despeses corresponents, mitjançant 
instància, que s’incorpora com a annex de l’informe. 
 

ENTITAT ESPORTIVA 
SOL.LICITANT 

registre entrada 

Club Tenis i Pàdel Can Juli 2022/8168 

Associació bàsquet Ronçana  2022/5804 i 2022/5805 

 
 
Vist l’informe de la tècnica d’esports. 
 
Un cop comprovat que les factures aportades per les entitats Club Tennis i Pàdel Can 
Juli i Associació Bàsquet Ronçana són suficients per justificar les subvencions 
atorgades:  
 

Entitat esportiva Activitat/Programa 
subvenció 
atorgada 
2022 

Despesa 
justificada 

 

Club Tenis i Pàdel 
Can Juli 

Competició lliga 
catalana tennis i pàdel 
per equips 

600,00 3702,02  

Associació Bàsquet 

Ronçana 
Tecnificació 2022 517,56 554,66  

 
 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Club Tennis i Pàdel 
Can Juli per l’activitat “Competició lliga catalana tennis i pàdel per equips” de l’any 
2022.  
  
Segon.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Associació Bàsquet 
Ronçana per l’activitat “Tecnificació 2022” de l’any 2022.   
 
Tercer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació i efectuar el segon pagament de 
la subvenció de 150,00 euros a l’entitat Club Tennis i Pàdel Can Juli i de 129,39 euros 
a l’entitat Associació Bàsquet Ronçana, d’acord amb les Bases específiques per a 
l’atorgament de subvencions a entitats i activitats esportives de Santa Eulàlia de 
Ronçana 2022, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9-341-489010 Subvencions 
Activitats Esportives del pressupost 2022. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a les entitats esportives corresponents. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.6. Joventut 
2.6.1. Aprovació del compte justificatiu i reposició de la bestreta de caixa 
fixa de l'àrea de joventut 
 
Atès que mitjançant decret d’Alcaldia 2022/103 amb data de resolució de 14 de 
març de 2022 s’atorga la bestreta de caixa fixa al Sr. DADES PROTEGIDES per 
despeses de l’Àrea de Joventut de conformitat amb l’establert a l’article 73 del RD 
500/1990 i del 190.3 del RDL 2/2011 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals per poder atendre despeses. 
 
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 son concedides, segons estableixen 
els articles 190.2 del TRLRHL, 74.4 del RD 500/1990 i 41 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 

2022/103 
DADES 
PROTEGIDES 

Àrea de Joventut  1000  996,47 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el compte justificatiu de bestreta de caixa fixa adjuntat, així com 
les corresponents fases d’Autorització, Disposició i Reconeixement de l’Obligació amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 9/924/226096 departament joventut. 
Pressupostos participatius. 
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  JUSTIFICACIÓ BESTRETA JOVENTUT  1.000,00 € 

n. Data Concepte Proveïdor NIF Import 

1 24/3/2022 Material divers per assajos proves Joc del Calamar Mercat Dekora S.L. B66740713 45,28 

2 24/3/2022 Material divers per assajos proves Joc del Calamar Hiperasia Panzhifu S.L. B66706425 18,97 

3 24/3/2022 Material per assajos proves Joc del Calamar Fortcenter Billars S.L. B64545502 6 

4 24/3/2022 Material per assajos proves Joc del Calamar Leroy Merlin SLU B84818442 77,37 

6 24/3/2022 Material per assajos proves Joc del Calamar Leroy Merlin SLU B84818442 2,8 

7 24/3/2022 Material per assajos proves Joc del Calamar Leroy Merlin SLU B84818442 17,99 

9 28/5/2022 Refrescs, sucs i gel per Cursa Popular i Santaka Party Condis Supermercats S.A. A08721177 49,5 

10 2/8/2022 Premis per Torneig de League of Legends Game Stores Iberia S.L. B81209751 100 

11 10/10/2022 Material per proves activitat Joc del Calamar Mercat Dekora S.L. B66740713 84,55 

12 10/10/2022 Material per proves activitat Joc del Calamar Mercat Dekora S.L. B66740713 22 

13 11/10/2022 Material per proves i decoració Joc del Calamar Hiperasia Panzhifu S.L. B66706425 20,98 

14 15/10/2022 Material per muntatge i decoració Joc del Calamar Hiperasia Panzhifu S.L. B66706425 63,51 

15 15/10/2022 Disfresses per actors Joc del Calamar Grup Multivalles 2012 S.L. B65888067 129,24 

16 15/10/2022 Disfresses per actors i material proves Joc del Calamar Mercat Dekora S.L. B66740713 180,06 

17 17/10/2022 Impressió cartells difusió Hip Hop Underground Day 

DADES PROTEGIDES DADES 

PROTEGIDES 20,69 

18 25/10/2022 Dinar personal Taka a Jornades participació juv. a Olot Can Guix, C.B. E17087289 23,3 

19 31/10/2022 Dinar artistes activitat Hip Hop Underground Day 

DADES PROTEGIDES DADES 
PROTEGIDES 96,7 

20 6/11/2022 Berenar per finalistes activitat Joc del Calamar Condis Supermercats S.A. A08721177 37,53 

        TOTAL 996,47 € 

   

 
Segon.- Reposar la bestreta de caixa fixa de 1000€ atorgada per Decret d’Alcaldia al 
Sr. DADES PROTEGIDES 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades.  
 
Quart.- Aquest acord posa fi a la via administrativa, i d’acord amb el que estableix 

l’article 123 i ss. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, es pot interposar, alternativament, amb 
caràcter potestatiu, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan qui ha 
dictat l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d’aquesta notificació. 

No obstant això es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi oportú. 
 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
2.6.2. Aprovació de justificació de pagament a justificar del Servei de 
Joventut 
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Atès que a data 7 de novembre de 2022 es va aprovar la concessió del següent 
pagament a justificar: 

Servei Perceptor Import euros 

Servei de Joventut DADES PROTEGIDES 2000 

 
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 1999,27 
euros dels quals han estat pagats 1999,27 euros i han estat retornats 0,73 euros. 
 
Es proposa a l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el compte justificatiu del pagament a justificar, així com els 
corresponents documents justificatius del pagament de les despeses per import total 

de 1999,27 euros a càrrec de la partida pressupostària Servei de Joventut, aplicació: 
2022–9–924–226025 

  JUSTIFICACIÓ PAGAMENT A JUSTIFICAR JOVENTUT  
2.000,00 
€ 

n. Data Concepte Proveïdor NIF Import 

1 30/8/2022 
Bitllets de tren per artistes estrangers al Hip 
Hop Day 

OUIGO España, 
S.A.U A88269972 558 

2 26/9/2022 
Impressió cartells difusió Hip Hop 
Underground Day (BIS), copisteria 46116088F 59,29 

3 31/10/2022 
Servei de taxi per artistes al Hip Hop 
Underground Day Mohamed El Hali X9447262M 103,5 

4 1/11/2022 Allotjament artistes del Hip Hop Day 
Comercial berlin, 
S.L. B58468844 503,2 

5 4/11/2022 
Compra de 150 sacs de ràfia per prova Joc 
del Calamar Multisac SL B59993766 154,28 

6 5/11/2022 
Compra material graffiti per taller Hip Hop 
Day 

DADES PROTEGIDES DADES 
PROTEGIDES 250 

7 6/11/2022 
50 menús de catering per participants Joc del 
Calamar 

DADES PROTEGIDES DADES 
PROTEGIDES 371 

        TOTAL 
1.999,27 
€ 

 
 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
Tercer.- Aquest acord posa fi a la via administrativa, i d’acord amb el que estableix 
l’article 123 i ss. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, es pot interposar, alternativament, amb 
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caràcter potestatiu, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan qui ha 
dictat l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d’aquesta notificació. 
No obstant això es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi oportú. 
 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
I a les 17: 20 hores , 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  


