
EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 27 DE 
NOVEMBRE DE 2019 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 
Sessió número: 8. Caràcter: extraordinària. Data: 27/11/2019. Horari: 20 hores. Lloc: 
sala de la Junta de Govern Local 
 
Assistents 
Josep Paré Aregall, alcalde president 
Josep Arisa Argemí, tinent d’alcalde 
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde 
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde 
Dolors Calm Morera, tinenta d’alcalde  
Francesc d’A. Serras Ortuño, secretari 
 
El president obre la sessió. 

 
1. APROVAR, SI ESCAU, LES ACTUACIONS AL PALAU DELS COMTES, SITUAT A 

LA PLAÇA MAJOR APROVADES PER LA COMISSIÓ TERRITORIAL DEL 
PATRIMONI CULTURAL DE LA CATALUNYA CENTRAL 

 
1.1 Aprovar, si escau, el contracte menor per a la Restauració de la llosa del balcó 
del Palau dels Comtes (Expedient núm. 1387-0011/2019) 
 
Atès l’informe de l’arquitecta municipal, de 15 de novembre de 2019, relatiu a la 
Restauració de la llosa del balcó del Palau dels Comtes, situat a la plaça Major, (...).  
Atès que hi ha una oferta de l’empresa Conservació de Patrimoni 4Restaura SL, que 
ha fet l’estudi per determinar l’estat de conservació i establir els criteris de 
restauració i té els coneixements, les qualitats i garanties adequades per aquest 
tipus d’obra, amb un pressupost de 16.517,67 euros (IVA inclòs). (...) La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, adopta: 
 
Aprovar la contractació, mitjançant un contracte menor d’obra per a la Restauració 

de la llosa del balcó del Palau dels Comtes (...) per import de 16.517,67 euros (IVA 
inclòs), a l’empresa Conservació de Patrimoni 4 Restaura, SL. Facultar l’alcalde per 
la signatura de la documentació que sigui necessària. (...) 

 
1.2  Aprovar, si escau, el contracte menor per a la Consolidació de la coberta i 
l’apuntalament del pati interior de l’edifici del Palau dels Comtes (Expedient núm. 
1387-0014/2019) 
 
Atès l’informe de l’arquitecta municipal, de 26 de novembre de 2019, relatiu a la 
Consolidació de la coberta i l’apuntalament del pati interior de l’edifici del Palau dels 
Comtes, situat a la plaça Major (...). Atès que és necessària la direcció d’un 
arquitecte tècnic per a la direcció de l’obra. Atès que hi ha una oferta de l’empresa 



Construccions Riera Camps, SCP, per a la Consolidació de la coberta i 
l’apuntalament del pati interior de l’edifici del Palau dels Comtes, amb un pressupost  
de 42.349,38 euros (IVA inclòs). Atès que hi ha una oferta de Xavier Aumedes Ferré 
per a la direcció de l’obra, per 5.868,50 euros (IVA inclòs).Intervenció ha emès un 
informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica i suficient al 
Pressupost municipal, aplicació pressupostària 920 – 60901. (...) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Aprovar la contractació 
per a la direcció de l’obra i l’obra per a la Consolidació de la coberta i l’apuntalament 
del pati interior de l’edifici del Palau dels Comtes, situat a la plaça Major (Expedient 
núm. 1387-0014/2019), per import de 42.349,38 euros (IVA inclòs) a Construccions 
Riera Camps, SCP. Facultar l’alcalde per la signatura de la documentació que sigui 
necessària. (...)  
 
Un cop tractat tots els assumptes, el president aixeca la sessió a les 20,45 hores i 
acorda la redacció de l’esborrany de l’acta (...) com a secretari estenc aquesta acta.  
 
El secretari        Vist i plau 
         L’alcalde 
 
 


