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JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA 

10 de gener de 2017 

 

 

A les 17:15 hores del dimarts dia 10 de gener de 2017, es constitueix en sessió 

ordinària la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Montesquiu, prèviament  

convocats per avui a la mateixa hora.  

 

La present sessió de la Junta de Govern Local la presideix: 

 

L’Alcaldessa Sra. Elisabet Ferreres Vergés, del grup municipal d’ERC. 

 

I els regidors/es següents: 

 

Sr. Jaume Romeu Cruells CDC 

Sr. David Merchán Salces ERC 

 

Hi assisteix amb veu però sense vot: 

 

Pedro Salces Gil ERC 

 

 

Assistits per mi, Jaume Salés Malian, Secretari-Interventor. 

 

L’objecte d’aquesta sessió ordinària és la de tractar els diversos assumptes 

ordinaris i de tràmit que han tingut entrada o s’han produït des de la darrera 

sessió. 

 

Oberta la sessió per la presidència, una vegada comprovada l’existència de quòrum 

d’assistència necessari, es procedeix a tractar els punts de l’Ordre del Dia següent: 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació de les actes anteriors. 

2. Conveni de col·laboració amb el Club Patí Montesquiu. 

3. Conveni de col·laboració amb el Club Esportiu Montesquiu. 

4. Conveni de col·laboració amb el Patronat de la Gent Gran. 

5. Llicència 1ª ocupació habitatge plurifamiliar Passatge Parramon 1. 

6. Ordre d’execució Carrer Sant Boi 38. 

7. Contracte menor del servei de prevenció i control de la legionel·losi 

2017. 

8. Aprovació de despeses. 

 

 

1 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 

 

Llegida i examinada l’acta de la sessió anterior de data 27 de desembre de 2016, 

s’aprova per unanimitat. 
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2 CONVENIS 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CLUB PATÍ MONTESQUIU. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació de conveni de col·laboració amb 

l’entitat CLUB PATÍ MONTESQUIU, amb el contingut que literalment es transcriu tot 

seguit : 

 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CLUB PATÍ MONTESQUIU 

 

 Reunits a Montesquiu, el dia 10 de gener de 2017. 

 

D’una banda, la Sra. Elisabet Ferreres Vergés, Alcaldessa de l’Ajuntament de 

Montesquiu. 

 

I d’una altra, el Sr. Jordi Tordera Ramírez, major d’edat, amb DNI núm. 

77.476.481-S, en qualitat de President del Club al qual representa en aquest acte, 

amb seu social a Montesquiu, al carrer Santiago Russiñol s/n i amb NIF núm. 

G66865106. 

 

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 

necessària per a aquest acte l lliurement: 

EXPOSEN 

 

Primer. Que l’Ajuntament de Montesquiu té com a objectiu la promoció de 

l’educació en l’esport al Municipi, fomentant les activitats esportives. 

 

Segon. Que aquesta entitat esportiva té per objectiu la promoció de l’esport del 

hoquei patins a nivell formatiu i de lleure. 

 

Tercer. Que tant l’Ajuntament com l’Entitat CLUB PATÍ MONTESQUIU tenen 

objectius comuns i que, per tant, cal establir un conveni que concreti el 

desenvolupament de la relació entre ambdues parts. 

 

En virtut de tot el que s’ha exposat, les parts acorden l’establiment del present 

Conveni de conformitat amb les següents: 

CLÁUSULES 

 

PRIMERA. Que el suport econòmic que es concedeix amb l’aprovació d’aquest 

conveni té caràcter discrecional i està condicionat al fet que l’entitat: 

 

 - Dugui a terme l’activitat que li és pròpia al seu objecte social, subjecte a la 

comprovació i organització per part de l’Ajuntament. 

 

 - A notificar a la corporació qualsevol modificació en els estatuts, estructura 

organitzativa o càrrecs que es produeixi. 

 

 - A fer constar de forma clara que totes les activitats realitzades per l’entitat 

estan subvencionades o patrocinades per l’Ajuntament. 

 

 - A presentar, dins l’exercici corresponent, els documents acreditatius de la 

justificació de l’aportació econòmica, ja sigui amb factures o bé amb una certificació  
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emesa per la pròpia entitat signada pel seu representant, manifestant que 

l’aportació econòmica s’ha destinat en la seva totalitat a l’activitat prevista. 

 

SEGONA. Que l’Ajuntament es compromet a: 

 

 - Aportar anualment la quantitat econòmica que així sigui aprovada, en els 

termes que consti al pressupost municipal, que per aquest exercici 2017 serà de 

800,00€, segons la previsió pressupostària vigent, que es pagarà prèvia justificació 

per part de l’entitat en els termes anteriorment referits. 

 

 - L’ajuntament podrà concedir bestretes de l’import pressupostat anualment, 

per un import no superior al 50% de la quantitat aprovada.  

 

 - Posar a disposició de l’entitat els mitjans humans, materials i les 

instal·lacions, que sigui necessàries i que així ho determini pel desenvolupament de 

l’activitat pròpia de l’entitat. 

 

TERCERA. S’estableixen com a obligacions per part de l’Entitat: 

 

 - Reintegrar els fons en cas d’incompliment dels requisits i obligacions que 

consten en aquest document, en especial als relatius a l’adequada justificació de 

l’aportació econòmica anual, i en tot cas, en els supòsits regulats a l’article 37 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en els articles 91 a 93 

del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 

 - Fer constar en tots aquells equipaments, cartells, butlletins, cartells etc. la 

col·laboració de l’ajuntament en les activitats que desenvolupa l’entitat. 

 

QUARTA. El termini de vigència d’aquest conveni s’estableix per l’anualitat 2017, 

sense perjudici de la seva pròrroga tàcita d’any en any, sempre i quan cap de les 

dues parts manifesti expressament la seva voluntat de no prorrogar-lo amb 

anterioritat al darrer mes de cada any.  

 

CINQUENA.- Seran causes de resolució del conveni l’incompliment de qualsevol 

dels pactes establerts, i la denúncia prèvia d’una de les parts amb anterioritat al 

darrer mes de cada any. 

 

SISENA. En tot el que no ha previst aquest conveni, s’aplicaran les disposicions de 

les bases de concessió de subvencions anteriorment esmentades i en el que no hi 

consti per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el Reial 

Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2006, 

de 17 de novembre, General de Subvenciones”. 

 

Annex.- 

 

I atesa la conveniència de formalitzar un annex al conveni esmentat, d’acord amb 

les dues parts, per tal d’ampliar, concretar i delimitar les obligacions que assumeix 

l’entitat esportiva, S’ESTABLEIX: 

 

Que el CLUB PATÍ MONTESQUIU, a banda de les obligacions que ha complir, 

establertes a les clàusules 3a i 4a del conveni signat i com a contrapartida de la 

concessió de la subvenció per part de l’Ajuntament a aquesta entitat, es compromet 

a efectuar amb diligència i responsabilitat, les següents tasques: 
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-presentació de l’inici de la temporada, oberta a tothom 

- festa de fi de temporada, de portes obertes 

- inversió en material esportiu, en cas de ser necessari per al 

desenvolupament de l’activitat subvencionada. 

 

Posat a debat s’aprova per unanimitat. 

 

 

3 CONVENIS 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CLUB ESPORTIU 

MONTESQUIU. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació de conveni de col·laboració amb 

l’entitat CLUB ESPORTIU MONTESQUIU, amb el contingut que literalment es 

transcriu tot seguit : 

 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CLUB ESPORTIU MONTESQUIU 

 

 Reunits a Montesquiu, el dia 10 de gener de 2017. 

 

D’una banda, la Sra. Elisabet Ferreres Vergés, Alcaldessa de l’Ajuntament de 

Montesquiu. 

 

I d’una altra, el Sr. Sergi Cobo Ortiz , major d’edat, amb DNI núm. 33.953.549Y  

en qualitat de President del Club al qual representa en aquest acte, amb seu social 

a Montesquiu, a la Plaça Emili Juncadella 13 2n i amb NIF núm. G61944740. 

 

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 

necessària per a aquest acte l lliurement: 

EXPOSEN 

 

Primer. Que l’Ajuntament de Montesquiu té com a objectiu la promoció de 

l’educació en l’esport al Municipi, fomentant les activitats esportives. 

 

Segon. Que aquesta entitat esportiva té per objectiu la promoció de l’esport del 

futbol a nivell formatiu i de lleure. 

 

Tercer. Que tant l’Ajuntament com l’Entitat CLUB ESPORTIU MONTESQUIU tenen 

objectius comuns i que, per tant, cal establir un conveni que concreti el 

desenvolupament de la relació entre ambdues parts. 

 

En virtut de tot el que s’ha exposat, les parts acorden l’establiment del present 

Conveni de conformitat amb les següents: 

CLÁUSULES 

 

PRIMERA. Que el suport econòmic que es concedeix amb l’aprovació d’aquest 

conveni té caràcter discrecional i està condicionat al fet que l’entitat: 

 

- Dugui a terme l’activitat que li és pròpia al seu objecte social, subjecte a la 

comprovació i organització per part de l’Ajuntament. 
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- A notificar a la corporació qualsevol modificació en els estatuts, estructura 

organitzativa o càrrecs que es produeixi. 

 

- A fer constar de forma clara que totes les activitats realitzades per l’entitat estan 

subvencionades o patrocinades per l’Ajuntament. 

 

 - A presentar, dins l’exercici corresponent, els documents acreditatius de la 

justificació de l’aportació econòmica, ja sigui amb factures o bé amb una certificació  

emesa per la pròpia entitat signada pel seu representant, manifestant que 

l’aportació econòmica s’ha destinat en la seva totalitat a l’activitat prevista. 

 

SEGONA. Que l’Ajuntament es compromet a: 

 

 - Aportar anualment la quantitat econòmica que així sigui aprovada, en els 

termes que consti al pressupost municipal, que per aquest exercici 2017 serà de 

1.500,00€, segons la previsió pressupostària vigent, que es pagarà prèvia 

justificació per part de l’entitat en els termes anteriorment referits. 

 

 - L’ajuntament podrà concedir bestretes de l’import pressupostat anualment, 

per un import no superior al 50% de la quantitat aprovada.  

 

 - Posar a disposició de l’entitat els mitjans humans, materials i les 

instal·lacions, que sigui necessàries i que així ho determini pel desenvolupament de 

l’activitat pròpia de l’entitat. 

 

TERCERA. S’estableixen com a obligacions per part de l’Entitat: 

 

 - Reintegrar els fons en cas d’incompliment dels requisits i obligacions que 

consten en aquest document, en especial als relatius a l’adequada justificació de 

l’aportació econòmica anual, i en tot cas, en els supòsits regulats a l’article 37 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en els articles 91 a 93 

del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 

 - Fer constar en tots aquells equipaments, cartells, butlletins, cartells etc. la 

col·laboració de l’ajuntament en les activitats que desenvolupa l’entitat. 

 

QUARTA. El termini de vigència d’aquest conveni s’estableix per l’anualitat 2017, 

sense perjudici de la seva pròrroga tàcita d’any en any, sempre i quan cap de les 

dues parts manifesti expressament la seva voluntat de no prorrogar-lo amb 

anterioritat al darrer mes de cada any.  

 

CINQUENA.- Seran causes de resolució del conveni l’incompliment de qualsevol 

dels pactes establerts, i la denúncia prèvia d’una de les parts amb anterioritat al 

darrer mes de cada any. 

 

SISENA. En tot el que no ha previst aquest conveni, s’aplicaran les disposicions de 

les bases de concessió de subvencions anteriorment esmentades i en el que no hi 

consti per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el Reial  

Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2006, 

de 17 de novembre, General de Subvenciones”. 

 

Annex.- 
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I atesa la conveniència de formalitzar un annex al conveni esmentat, d’acord amb 

les dues parts, per tal d’ampliar, concretar i delimitar les obligacions que assumeix 

l’entitat esportiva, S’ESTABLEIX: 

 

Que el CLUB ESPORTIU MONTESQUIU, a banda de les obligacions que ha complir, 

establertes a les clàusules 3a i 4a del conveni signat i com a contrapartida de la 

concessió de la subvenció per part de l’Ajuntament a aquesta entitat, es compromet 

a efectuar amb diligència i responsabilitat, les següents tasques: 

 

- foment de l’esport del futbol obert als nens i joves del poble 

- cessió del camp de futbol dues tardes a la setmana obert a tot el poble per 

a la pràctica del futbol popular. 

 

Posat a debat s’aprova per unanimitat. 

 

 

4 CONVENIS 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL PATRONAT DE LA GENT GRAN.  

 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació de conveni de col·laboració amb 

l’entitat PATRONAT DE LA GENT GRAN, amb el contingut que literalment es 

transcriu tot seguit : 

 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ENTITAT PATRONAT DE LA GENT 

GRAN 

 

 Reunits a Montesquiu, el dia 10 de gener de 2017. 

 

D’una banda, la Sra. Elisabet Ferreres Vergés, Alcaldessa de l’Ajuntament de 

Montesquiu. 

 

I d’una altra, la Sra. Dolors Aulí Serradell , major d’edat, amb DNI núm. 

77.052.579A en qualitat de Presidenta de l’entitat PATRONAT DE LA GENT GRAN  

a la que representa en aquest acte, amb seu social a Montesquiu, al Carrer Nou 

núm 8 i amb NIF núm. 64770597G. 

 

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 

necessària per a aquest acte l lliurement: 

EXPOSEN 

 

Primer. Que l’Ajuntament de Montesquiu té com a objectiu la promoció de 

l’envelliment sa i saludable, el suport a les activitats de la gent gran del municipi i 

la seva participació en la vida del poble en tots els aspectes, fomentant les 

activitats en aquest sentit de l’entitat Patronat de la Gent Gran de Montesquiu. 

 

Segon. Que aquesta entitat té per objectiu la promoció de l’envelliment sa i 

saludable, el suport a les activitats de la gent gran del municipi i la seva 

participació en la vida del municipi tant com sigui possible. 

 

Tercer. Que tant l’Ajuntament com el PATRONAT DE LA GENT GRAN tenen objectius 

comuns i que, per tant, cal establir un conveni que concreti el desenvolupament de 

la relació entre ambdues parts. 
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En virtut de tot el que s’ha exposat, les parts acorden l’establiment del present 

Conveni de conformitat amb les següents: 

CLÁUSULES 

 

PRIMERA. Que el suport econòmic que es concedeix amb l’aprovació d’aquest 

conveni té caràcter discrecional i està condicionat al fet que l’entitat: 

 

 - Dugui a terme l’activitat que li és pròpia al seu objecte social, subjecte a la 

comprovació i organització per part de l’Ajuntament. 

 

 - A notificar a la corporació qualsevol modificació en els estatuts, estructura 

organitzativa o càrrecs que es produeixi. 

 

 - A fer constar de forma clara que totes les activitats realitzades per l’entitat 

estan subvencionades o patrocinades per l’Ajuntament. 

 

 - A presentar, dins l’exercici corresponent, els documents acreditatius de la 

justificació de l’aportació econòmica, ja sigui amb factures o bé amb una certificació  

emesa per la pròpia entitat signada pel seu representant, manifestant que 

l’aportació econòmica s’ha destinat en la seva totalitat a l’activitat prevista. 

 

SEGONA. Que l’Ajuntament es compromet a: 

 

 - Aportar anualment la quantitat econòmica que així sigui aprovada, en els 

termes que consti al pressupost municipal, que per aquest exercici 2017 serà de 

2.500,00€ , segons la previsió pressupostària vigent, que es pagarà prèvia 

justificació per part de l’entitat en els termes anteriorment referits. 

 

 - L’ajuntament podrà concedir bestretes de l’import pressupostat anualment, 

per un import no superior al 50% de la quantitat aprovada.  

 

 - Posar a disposició de l’entitat els mitjans humans, materials i les 

instal·lacions, que sigui necessàries i que així ho determini pel desenvolupament de 

l’activitat pròpia de l’entitat. 

 

TERCERA. S’estableixen com a obligacions per part de l’Entitat: 

 

 - Reintegrar els fons en cas d’incompliment dels requisits i obligacions que 

consten en aquest document, en especial als relatius a l’adequada justificació de 

l’aportació econòmica anual, i en tot cas, en els supòsits regulats a l’article 37 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en els articles 91 a 93 

del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 

 - Fer constar en tots aquells equipaments, cartells, butlletins, cartells etc. la 

col·laboració de l’ajuntament en les activitats que desenvolupa l’entitat. 

 

QUARTA. El termini de vigència d’aquest conveni s’estableix per l’anualitat 2017, 

sense perjudici de la seva pròrroga tàcita d’any en any, sempre i quan cap de les 

dues parts manifesti expressament la seva voluntat de no prorrogar-lo amb 

anterioritat al darrer mes de cada any.  
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CINQUENA.- Seran causes de resolució del conveni l’incompliment de qualsevol 

dels pactes establerts, i la denúncia prèvia d’una de les parts amb anterioritat al 

darrer mes de cada any. 

 

SISENA. En tot el que no ha previst aquest conveni, s’aplicaran les disposicions de 

les bases de concessió de subvencions anteriorment esmentades i en el que no hi 

consti per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el Reial 

Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2006, 

de 17 de novembre, General de Subvenciones”. 

 

Annex.- 

 

I atesa la conveniència de formalitzar un annex al conveni esmentat, d’acord amb 

les dues parts, per tal d’ampliar, concretar i delimitar les obligacions que assumeix 

l’entitat esportiva, S’ESTABLEIX: 

 

Que el Patronat de la Gent Gran de Montesquiu, a banda de les obligacions que ha 

complir, establertes a les clàusules 3a i 4a del conveni signat i com a contrapartida 

de la concessió de la subvenció per part de l’Ajuntament a aquesta entitat, es 

compromet a efectuar amb diligència i responsabilitat, les següents tasques: 

 

- Homenatge anual a la gent gran 

 

Posat a debat s’aprova per unanimitat. 

 

5  

LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ HABITATGE PLURIFAMILIAR 

PASSATGE PARRAMON 1. 

 

Vista la sol·licitud de data 18/12/2016 de llicència de primera ocupació dels 

habitatges pb-2, p1-2, p1-3, p1-4, p2-2, p2-3 i p2-4 de l’edifici plurifamiliar del 

Passatge Parramon, a instància de Promo-Ripo S.L., amb registre d’entrada núm. 

1391. 

 

Atès el què disposa l’article 179.2.e) de la Llei 2/2002, de 14 de març, 

d’Urbanisme; l’article 90 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat del 

Decret 179/1995, de 13 de juny; l’article 12 de la Llei 24/1991, de 29 de 

novembre, de l’Habitatge i l’article 7 de l’Ordenança Municipal reguladora de la 

llicència de 1ª ocupació dels edificis. 

 

Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal amb data 3 de gener de 2017, amb 

caràcter favorable a l’atorgament de la llicència de primera ocupació “doncs els 

habitatges s’han construït segons el projecte pel qual es va concedir la llicència 

municipal.”  

 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord : 

 

Primer.- Atorgar a PROMO-RIPO S.L. la llicència de primera ocupació de l’habitatge 

plurifamiliar construït al Passatge Parramon 1-3, amb les dades identificatives 

següents : 
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Edifici plurifamiliar amb 14 entitats, 1 garatge individual i 1 garatge comunitari. 

L’edifici disposa de dues entrades al Passatge Parramon números 1 i 3. 

 

Entitat  planta  porta   ús         sup.útil   

Entrada 1 baixa  segona   habitatge           40,53    

Entrada 1 primera segona    habitatge  51,42   

Entrada 1 primera tercera   habitatge  44,59   

Entrada 1 primera quarta    habitatge  45,69   

Entrada 1 segona segona   habitatge  56,72 

Entrada 1 segona tercera   habitatge  59,89 

Entrada 1 segona quarta    habitatge           45,69 

 

Ref.  Cadastral : Al cadastre l’edifici apareix amb dues referències : 

 

Carrer Sant Boi : 4624315DG3642S0001IJ 

Passatge Parramon 3 : 4624314DG3642S0001XJ 

 

Construït a l’empara de la llicència municipal d’obres núm. 22/2007 atorgada per 

acord de la Junta de Govern Local de data 10/07/2007. 

 

Segon.- Pel que fa a la resta d’habitatges de l’edifici, no es podran ocupar si no 

disposen de llicència de primera ocupació. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats amb expressió dels recursos 

procedents. 

 

Posat a debat s’aprova per unanimitat. 

 

 

6  

ORDRE D’EXECUCIÓ CARRER SANT BOI 38. 

 

Amb data 8 de juny de 2016 l’Alcaldia va dictar el Decret núm. 34 d’ordre 

d’execució de les actuacions necessàries per al manteniment de les condicions de 

salubritat de l’habitatge ubicat al pis 3r porta 2ª del número 38 del Carrer Sant Boi, 

que s’havia de realitzar en el termini d’un mes a partir de la seva notificació. 

 

Finalitzat amb escreix el termini atorgat per a la realització del requeriment 

efectuat consistent en : 

 

1.- Tancar la finestra que hi ha oberta a la part superior de la façana del Carrer 

Sant Boi núm. 38 de manera efectiva i definitiva per impedir l’entrada de coloms, 

altres ocells, insectes, etc 

 

2.- Netejar l’interior del pis tercer segona, retirant la resta d’animals si n’hi ha, i 

assegurar-se que l’habitatge està en les degudes condicions de salubritat, de 

manera periòdica, encara que estigui deshabitat.  

 

I constatat que no s’hi havia donat compliment, en virtut d’allò previst per l’article 

197 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de 

la Llei d’Urbanisme, i 277.5a) del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova 

el Reglament de la Llei d’Urbanisme , es va resoldre ordenar per segona vegada al  
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Sr. Cristóbal Barrionuevo Escudero, l’execució de les actuacions de tancament i 

neteja descrites, necessàries per mantenir les condicions de salubritat del pis ubicat 

a la planta tercera porta segona de l’edifici del Carrer Sant Boi núm. 38 de 

Montesquiu, així com la imposició d’una primera multa coercitiva de 300 EUROS. 

 

Atès que la persona requerida no ha donat compliment al requeriment, 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següents acords :  

 

Primer.- Ordenar per TERCERA VEGADA al Sr. Cristóbal Barrionuevo Escudero 

l’execució de les actuacions de tancament i neteja descrites, necessàries per 

mantenir les condicions de salubritat del pis tercer porta segona del Carrer Sant Boi 

número 38. 

 

Segon.- Imposar una segona multa coercitiva de 300 EUROS, que s’ingressaran al 

c/c/ de l’Ajuntament : ES57 0182 6035 42 0201558751, d’acord amb l’article 20 

del Reglament de Recaptació dintre del termini de pagament en voluntària següent 

: 

 

 Per les notificades entre els dies 1 i el 15 de cada mes, fins el dia 5 del mes 

següent. 

 Per les notificades entre els dies 16 i l’últim de cada mes, fins el dia 20 del mes 

següent. 

 

Tercer.- Transcorregut el termini assenyalat, es procedirà al cobrament en via de 

constrenyiment amb els recàrrecs legals previstos. 

 

Quart.- Procedir a la publicació d’edicte al tauler únic d’edictes del Butlletí Oficial 

de l’Estat en cas que no sigui possible la notificació d’aquest acord. 

 

Posat a debat s’aprova per unanimitat. 

 

 

7  

CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LA 

LEGIONEL·LOSI 2017. 

 

Vist que per la Regidoria de Medi Ambient s’acredita la necessitat de contractar la 

prestació del servei de prevenció i control de la legionel·losi dels sistemes d’aigua 

sanitària, de reg per aspersió i de l’aigua per bany de les piscines municipals, 

durant l’any 2017. 

 

Vist que s’ha contactat amb diferents professionals del ram. 

 

Atès l’informe del secretari-interventor sobre el percentatge que suposa la 

contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes 

de determinar l’òrgan competent per contractar; i sobre la legislació aplicable i el 

procediment a seguir. 

   

Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de 

conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós 

de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre. 
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Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords :  

 

Primer.- Adjudicar a l’empresa BRAUT EIX AMBIENTAL S.L. , amb NIF. núm. 

B63701775, el contracte menor de prestació del servei de  prevenció i control de la 

legionel·losi dels sistemes d’aigua sanitària, d’aigua de reg per aspersió i de l’aigua 

per bany de les piscines municipals, durant l’any 2017, per un import de 2.243,34 

€, dels quals 1.854,00 € són de principal i 389,34€ corresponen al 21 % d’IVA. 

 

Segon.- Aquest servei de prevenció i control es prestarà d’acord amb el contingut 

del pressupost núm. 405 presentat per l’empresa adjudicatària el dia 2371172016 

amb registre d’entrada núm. 1281.  

 

Tercer.- Imputar la despesa a la partida 152/210,05 del Pressupost de 2016 

prorrogat. 

 

Quart.-  Una vegada realitzada la prestació, incorporar  la factura i tramitació del 

pagament si escau. 

 

Cinquè.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, pel seu coneixement i 

als efectes escaients 

 

 

8 HISENDA 

APROVACIÓ DE DESPESES. 

 
 
Endesa Energia gas pavelló        1.415,83 €  

Endesa Energia gas menjador escolar           578,45 €  

Reale Seguros Generales assegurança dúmper           163,11 €  

Vodafone telèfons fixes           219,68 €  

Gestió de residus i Biodiversitat projecte gestió i control coloms        1.452,00 €  

Materials de Construcció J Gil  conos           447,40 €  

Delegació Hisenda IRPF - 4t/2016      10.741,16 €  

Construccions Gns Martin rebaixar parc pèrgola i escampar ull        1.053,91 €  

Joan Serrarols Viñas mant. conserv. equip telemàtic aigua        1.061,78 €  

Miquel Dilmer - So sol flors cementiri           294,90 €  

Fusteria Jaume Riera  col·locar aïllaments escola        2.521,00 €  

Neteges urbanes - S. Font neteja festa major           269,50 €  

Neteges urbanes - S. Font neteja vies publiques           508,20 €  

Aris i Formigó Conanglell material voreres carretera           291,61 €  

Arquimat materials i decoració material voreres carretera           308,01 €  

Electricitat Jordi Grau 
quadre endolls, quadre interruptors, 
…           594,38 €  

Electricitat Jordi Grau reparacions enllumenat públic           835,20 €  

Recollida i reciclatge recollida paper, plàstic i trastos           844,80 €  

Televida servicios sociosanitarios teleassistència           262,17 €  
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I no havent-hi cap més assumpte a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan 

són les 18:50 hores. En dono fe. 

 

Vist-i-Plau      Davant meu, 

 

  

 

  

 

                   L’Alcaldessa          El secretari-interventor 

Elisabet Ferreres Vergés               Jaume Salés Malian 

 

 

 

 

 


