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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 3 DE JUNY DE 
2020 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ 
DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Sessió número: 10. Caràcter: ordinària . Data: 3/6/2020. 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 
Víctor Barquer Cruz, tinent d’alcalde 
Francesc d’A. Serras Ortuño, secretari 
 
La sessió es fa de forma telemàtica (...). El president obre la sessió. 
 

1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ ACTA DEL 20 DE MAIG DE 2020 
 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 20 de maig 
que s’aprova per unanimitat.  
 

2. LLICÈNCIES 
 
2.1 OBRES  

 
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda concedir les llicències per a les 
actuacions urbanístiques que s’esmentaran a continuació: 
 
EXPEDIENT NÚM 2413-0007/2020 (...) en representació d’Obres i Serveis 
Presseguer, SL, per ampliar l’edifici entre mitgeres per a 5 habitatges i aparcaments, 
al carrer del serrat. No obstant, es condiciona al compliment de la normativa vigent.  
 
EXPEDIENT NÚM. 2413-0010/2020 (...)  en representació de Construccions Lleonart, 
SL, per consolidar i reformar l’interior d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, al 
carrer de Sant Antoni. No obstant, es condiciona al compliment de la normativa vigent. 
 
EXPEDIENT NÚMERO 2413-0012/2020. Andreu Lleonart, en representació de 
Construccions Lleonart, SL, per ampliar la nau industrial, a la ronda de la Font Grossa,  
del polígon industrial la Gavarra. No obstant, es condiciona al compliment de la 
normativa vigent. 
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EXPEDIENT NÚM 2414-0040/2020 (...) per construir una piscina d’ús privat, a 
l’avinguda de Rodolf Batlle.  
 
EXPEDIENT NÚM 2413-0024/2018 (...) per rehabilitar i ampliar l’edifici plurifamiliar, a 
la plaça Major.  D’acord amb la documentació i amb l’informe de l’arquitecta 
municipal, de 25 de maig de 2020. La Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova 
íntegrament.  
 

3. APROVAR, SI ESCAU, LA RESPOSTA DE LA SOL·LICITUD DE (...)  (EXPEDIENT 
NÚM 1314-0005/2020) 

 
(...) sol·licita que se li doni resposta en referència a uns càrrecs mensuals de 100 
euros en concepte del Projecte d’urbanització de la urbanització de Sant Pau, 
concretament de la parcel·la PR92 (...). El Decret de l’Alcaldia núm. 143, de 26 de 
setembre de 2017, va aprovar definitivament la modificació del Projecte de 
reparcel·lació de la unitat d’execució urbanística delimitada pel Pla parcial del Sector 
XV, Ciutat Jardí – Sant Pau i la Memòria de la modificació del Projecte de 
reparcel·lació contenia el compte justificatiu provisional de les despeses 
d’urbanització a liquidar a través de quotes. (...) Consta com a propietària de la 
parcel·la esmentada i la quota urbanística provisional que resulta de les despeses 
complementàries (...) a l’execució material de la urbanització que preveu la Memòria 
(...) puja 1.401,10 euros.  Per les transferències mensuals efectuades fins el maig de 
2020 ha abonat la quantitat de 2.200 euros i la diferència entre ambdues és de 798,9 
euros.  (...) Atès que el Pla Parcial preveu que l’execució de les obres es porti a terme 
en dotze anys des de la publicació de l’aprovació definitiva al DOGC des del 2 de 
novembre de 2016 i es farà en tres fases.  
 
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Informar a la interessada a què 
corresponen aquests càrrecs mensuals i la deducció a practicar, atès els arguments 
jurídics esmentats, d’acord amb la sol·licitud presentada al Registre (...) Notificar la 
part dispositiva de l’acord a la interessada. 

 
4. APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR D’OBRA PER 

A LA REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR ENTRE ELS CARRERS DE JESÚS I 
D’ÀNGEL GUIMERÀ (EXPEDIENT NÚM 1387-0001/2020) 

 
Atès l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, d’1 de juny de 2020, relatiu a la 
rehabilitació del col·lector entre els carrers de Jesús i d’Àngel Guimerà (Expedient 
núm 1387-0001/2020). (...) Atès que el valor estimat del contracte menor és inferior 
a 40.000 euros.Atès que la duració del contracte és inferior a un any. (...) La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Aprovar la contractació, mitjançant un contracte menor d’obra per a la rehabilitació 
del col·lector (Expedient núm. 1387-0001/2020) amb un pressupost de 35.564 euros 
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(IVA exclòs) a Sanitec Rehabilitació, SL. Facultar l’alcalde per la signatura de la 
documentació que sigui necessària. (...) 
 
 

5. APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DEL 
PROJECTE DE REPARACIÓ DEL CLAVEGUERAM AL C/ JESÚS SOBRE EL 
TORRENT DE LA XAMBONA AL BELLESGUARD (EXPEDIENT 1384-
0001/2020) 

 
La Junta de Govern Local, de 29 d’abril de 2020, va aprovar els plecs de clàusules 
administratives particulars i les prescripcions tècniques que han de regir el contracte 
i el procés d'adjudicació i es va convocar, mitjançant procediment  obert simplificat 
abreujat, la contractació del Projecte de reparació del clavegueram, al carrer de Jesús 
sobre el torrent de la Xambona al Bellesguard (...). El 22 de maig de 2020, es va portar 
a terme l’acta d’obertura de la documentació del sobre únic digital. Segons l’informe 
de la tècnica municipal, de 28 de maig de 2020, i l’acta d’adjudicació de 29 de maig 
de 2020, la qual proposa a l’òrgan competent de contractació adjudicat l’obra a 
l’empresa Pavimentaciones Rebajes y Construcciones, SA (PRYCSA). (...) La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Adjudicar definitivament (...) l’obra 
del Projecte de reparació del clavegueram, al carrer de Jesús sobre el torrent de la 
Xambona al Bellesguard, a l’empresa  Pavimentaciones Rebajes y Construcciones, SA 
(PRYCSA) i contractar l’execució pel preu de cinquanta-cinc mil nou-cents noranta-
cinc amb trenta-un cèntims (55.995,31 euros). L’impost de l’IVA, al 21% és d’onze mil 
set-cents cinquanta-nou euros i un cèntim (11.759,01 euros), El contracte es 
formalitzarà en document administratiu (...). 
 

6. APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI 
PER A LA GESTIÓ DE CONTROL D’ACCESSOS, SERVEI D’OFICINA, VENDA 
D’ENTRADES, EMISSIÓ D’ABONAMENTS, SERVEI DE BAR DE LA PISCINA 
MUNICIPAL D’ESTIU (EXPEDIENT NÚM. 1411-0003/2020) 
 

Segons la proposta del tècnic d’esports, de 30 de març de 2020, per a la Gestió de 
control d’accessos, servei d’oficina, venda d’entrades, emissió d’abonaments, servei 
de bar de la Piscina municipal (...) Atès que el valor estimat del contracte menor és 
inferior a 15.000 euros. Atès que la duració del contracte és inferior a un any.(...) La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Aprovar la contractació, mitjançant un 
contracte menor per a la Gestió de control d’accessos, servei d’oficina, venda 
d’entrades, emissió d’abonaments, servei de bar de la Piscina municipal d’estiu 
(Expedient núm. 1411-0003/2020) per 11.374 euros (IVA inclòs) (...). Facultar l’alcalde 
per la signatura de la documentació que sigui necessària. (...) 
 

7. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SOCORRISME DE LA 
PISCINA MUNICIPAL D’ESTIU (EXPEDIENT NÚM. 1411-0004/2020) 
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Segons l’oferta presentada per Catalonia Water Safety, SL, a proposta del regidor 
d’Esports, per prestar el servei de Socorrisme de la Piscina municipal d’estiu, per 
14.161,11 euros (IVA inclòs) (...).  Atesa la necessitat de posar en marxa el servei (...) 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Adjudicar a l’empresa 
esmentada la prestació de servei de socorrisme, per import 14.161,11 euros (IVA 
inclòs) (...) Facultar l’alcalde per la signatura de tota la documentació que sigui 
necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones interessades.  
  

8. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR PER A LES TASQUES DE 
REVISIÓ, POSADA EN MARXA I MANTENIMENT ESPECIALITAT DE LES 
PISCINES D’ESTIU DE L’ANY 2020 (EXPEDIENT NÚM 1411-0005/2020)  
 

Segons l’oferta presentada per l’empresa Líquid Disseny i Construcció de Piscines, SL, 
a proposta del regidor d’Esports, per portar a terme la revisió, posada en marxa i 
manteniment de les piscines d’estiu, per 10.856,12 euros (IVA inclòs) (Expedient núm 
1411-0005/2020). (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: 
Adjudicar el contracte a l’empresa esmentada per import de 10.856,12 euros (IVA 
inclòs) (...). Facultar l’alcalde per la signatura de tota la documentació que sigui 
necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones interessades.  

 
9. APROVAR, SI ESCAU, EL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA SUBSTITUCIÓ 

DE LA COBERTA, EL REFORÇ I LA CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL, 
L’ESTINTOLAMENT I L’ENDERROC D’ENVANS AL PALAU DELS COMTES 
(EXPEDIENT NÚM. 2395-0003/2020) 

 
Segons el Projecte bàsic i executiu de la Substitució de la coberta, del reforç i la 
consolidació estructural, l’estintolament i l’enderroc d’envans del Palau dels Comtes, 
redactat per l’arquitecte (...) Cervantes i Prats, SLP, I Bernuz Fernández Arquitectes, 
SLP, de maig de 2020. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: 
Aprovar inicialment el Projecte bàsic i executiu (...) en substitució del  projecte de 
l’expedient núm 2395-0006/2019, aprovat per la Junta de Govern Local, del 26 de 
febrer de 2020. Sol·licitar l’informe i l’autorització del Departament de Cultura de la 
Generalitat i adjuntar l’estudi arqueològic (...) de març de 2020.  Exposar el projecte al 
públic (...).  En el supòsit que no ni hagin al·legacions l’acord inicial esdevé definitiu. 
Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones interessades. 
 

10. APROVAR, SI ESCAU, L’ESTUDI ARQUEOLÒGIC PRELIMINAR DE 
PARÀMETRES PER A LA REFORMA PARCIAL DEL PALAU DELS COMTES 
(EXPEDIENT NÚM 2776-0002/2020) 

 
Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 27 de maig de 2020, relatiu a l’Estudi 
preliminar de paràmetres per a la Reforma parcial del Palau dels Comtes, situat a la 
plaça Major (...). Aquest treball arqueològic del Palau dels Comtes és un estudi previ 
per poder iniciar les obres de restauració, segons el Projecte de substitució de la 
coberta, reforç i consolidació estructural, l’estintolament i l’enderroc d’envans 
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(Expedient núm 2395-0003/2020). (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, 
aprovar l’Estudi preliminar de paràmetres per a la Reforma parcial del Palau dels 
Comtes, situat a la plaça Major (...)  
 

11. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 

EXPEDIENT NÚMERO 2864-0009/2020 
 
S’aprova l’ajut econòmic núm 33 de 2020 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i 
amb l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, 
per  136,07 euros, pel subministrament de gas a abonar directament a la usuària,  amb 
consignació pressupostària específica i suficient al Pressupost municipal, a 
l’aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
S’aprova l’ajut econòmic núm 34 de 2020 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i 
amb l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, 
per  45 euros, pel menú Low Cost que gestionarà directament als Serveis Socials, amb 
consignació pressupostària específica i suficient al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 231 – 480000. 
 
S’aprova l’ajut econòmic núm. 35 de 2020 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i 
amb l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, 
per 120 euros, per alimentació, amb consignació pressupostària específica al 
Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
S’aprova l’ajut econòmic núm 36 de  2020 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i 
amb l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, 
per 200 euros, pels serveis funeraris a abonar directament a la usuària, amb 
consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 231 – 480000. 
 
S’aprova l’ajut econòmic núm. 37 de 2020 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i 
amb l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, 
per 100 euros, per alimentació, amb consignació pressupostària específica al 
Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 

12. TEMES URGENTS 
No hi ha assumptes a tractar. 
 
Un cop tractat tots els assumptes, el president aixeca la sessió a les 20,50 hores i 
acorda la redacció de l’esborrany de l’acta (...). 
 
El secretari        Vist i plau 
         L’alcalde 
 


