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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER Ordinari DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23 
de juliol de 2020 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 08:30 
Hora que acaba: 09:00 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simon Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Ignasi Simon Orteoll  
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Maria Estéfano Orozco 
David Morales Campos 
Gemma Navarro medialdea, Secretària acctal. 
 
 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Antonio José Hierro Medina, Interventor municipal 
 
 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’acorda aprovar l’acta de la darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, que fou el dia 16 
de juliol de 2020 
 
 
2.- DESPESES 
 
S’acorda aprovar la relació de documents d’Autorització, Disposició i Reconeixement d’Obligació 
número O/2020/27, que es relacionen a continuació: 
 

- Petro Santa Eulàlia SL; subministrament de gasoil C; d’import 5.016,44€; amb càrrec a la 
partida 03/3230/22102. 
 

- Rètols Palau SL; confecció de vinils horaris per les parades i marquesines bus; d’import 
3.752,69€; amb càrrec a la partida 11/4400/22699. 
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- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de viatgers, juny 2020; d’import 
19.944,14€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 

 
- Endesa Energia SA; terme energia variable, afores Can Melé; d’import 3.802,17€; amb càrrec a 

la partida 16/9200/22100. 
 

- Sabico Seguridad SA; quota trimestral manteniment edificis municipals; d’import 3.362,35€; 
amb càrrec a la partida 15/9200/21300. 
 

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de viatgers, juny 2020; d’import 
47.430,15€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300. 
 

 
 
3.-  PROPOSTES 
 
3.1.- RECURSOS HUMANS 
 
3.1.1.- PRP2020/159   APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA XARXA CORH O ESPAI PRESENCIAL 
DE LA COMUNITAT DE RECURSOS HUMANS DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA Expedient: 
2020/1923 
 
A través de la Xarxa de Comunitat de Recursos Humans la Diputació de Barcelona potencia les noves 
formes de cooperació entre municipis de més de 12.000 habitants, que sumades als instruments 
clàssics d’assistència (tècnica, econòmica, etc.), té com a finalitat compartir i gestionar el coneixement 
dels professionals dedicats al món de la gestió de recursos humans de l’administració pública, per tal 
de sumar esforços, intercanviar i optimitzar recursos. 
 
S’adjunta conveni tipus sobre l’adhesió dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona a la 
XarxaCORH o espai presencial de la Comunitat de Recursos de la Diputació de Barcelona. 
 
Vista la proposta de l’Alcalde i Regidor de recursos humans 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar el Protocol general per a l’adhesió a la xarxaCORH o Espai presencial de la 
Comunitat de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona. 
 
SEGON: Autoritzar la signatura del model d’adhesió a la XarxaCORH o Espai presencial de la 
comunitat  de recursos humans de la Diputació de Barcelona. 
 
 
3.2.- ACCIÓ SOCIAL 
 
En cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts per a cada usuari i la 
proposta de la regidora d’acció social, la Junta de Govern Local acorda atorgar els següents ajust 
a famílies amb problemàtica econòmica i/o social: 
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- PRP2020/156; Ajuts carmanyola d’Estiu 2020, per a 68 infants, durant 60 dies, a 4€ el 
menú diari, amb un total de 16.320€, (expt.1847) 

- PRP2020/157; F.M.Y.; un ajut de 20€ en concepte de complement d’higiene (expt.1833) 
- PRP2020/158; A.B.R.; un ajut de 150€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments 

mensuals (expt1905) 
 
 
4.- PROPOSTES URGENTS 
 
4.1.- MEDI AMBIENT - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
4.1.1.- PRP2020/161, APROVACIÓ RETORN GARANTIA DEFINITIVA ESCOMBRADORA HAKO 
1600 (expedient: 2020/1892 
 
Vist l’informe del tècnic de medi ambient i salut sobre el retorn de la garantia definitiva del 
subministrament de l’escombradora HAKO 1600 a l’empresa Grau Maquinària i Servei Integral, SA 

Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

PRIMER:  Aprovar el retorn de la garantia definitiva dipositada per l’empresa Grau Maquinària i Servei 
Integral, SA pel subministrament de l’escombradora HAKO 1600, per import de 3.474,05 € 

ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats. 

 
4.1.2.- PRP2020/160, APROVACIÓ RETORN GARANTIA PEL SERVEI DE DESBROSSAMENT 
D'HERBES ADVENTÍCIES 2019 A L'EMPRESA PASSAR VIA E.I., SL (expedient: 2020/1894) 
 
Vist l’informe del tècnic de medi ambient i salut sobre el retorn de la garantia dipositada per l’empresa 
Passar Via E.I., SL pel servei de desbrossament d’herbes adventícies adjudicat en data desembre de 
2019. 

Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

PRIMER:  Aprovar el retorn de la garantia dipositada per l’empresa Passar Via E.I., SL pel servei de 
desbrossament d’herbes adventícies adjudicat en data desembre de 2019 per import de 600,00 € 

ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats. 

 
4.2.- SERVEIS TÈCNICS 
 
4.2.1.- PRP2020/173 ADJUDICACIO OBRES REFORMA MAGATZEM EDIFICI PARC DEL TENES 
(expedient: 2020/2028) 
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En data 22 de juliol de 2020 s’ha emès informe d’adjudicació de contracte menor pels treballs de 
reforma del magatzem de l’edifici del Parc del Tenes, a favor de OBRES I PAVIMENTS LLOVET SL 
per un import de 3.283 €, Iva exclòs. 
 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Vista la proposta de la Regidora de territori i obres públiques 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Adjudicar els treballs de reforma del magatzem de l’edifici del Parc del Tenes, a l’empresa 
OBRES I PAVIMENTS LLOVET per un import de 3.283 €, Iva exclòs. 
 
SEGON.- Aquestes obres s’executaran amb càrrec a la partida pressupostaria 2020 17 8200 62202, 
RC 2020/272. 
 
 
4.3.- PRP2020/170 DEVOLUCIÓ D’IMPORTS D'ACTIVITATS CULTURALS I COLÓNIES DE 
L’ESCOLA BRESSOL PALAUDARIES DE L’EXERCICI 2019/2020. (expedient: 2020/2015) 
 
L’Escola Bressol Palaudàries havia organitzat diverses activitats culturals i les colònies  pels infants 
durant el curs 2019/2020 pagades per les famílies.  
 
Atès que algunes d’aquestes activitats no s’han pogut realitzar per l’estat d’alarma decretat el dia 14 de 
març de 2020 per la Pandèmia del COVID-19, es proposa la devolució dels imports pagats per les 
famílies. 
 
Vista la proposta de l’Alcaldia, 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la devolució dels imports pagats en concepte activitats culturals i colònies a les 
famílies dels infants de l’Escola Bressol Palaudàries segons el llistat que s’adjunta amb un import total 
de 901,00€   
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a la intervenció Municipal. 
 
 
4.4.- PRP2020/171 APROVACIÓ ORGANITZACIÓ PLANS D'OCUPACIÓ GESTIÓ DE RESIDUS I 
ESPAIS VERDS expedient: 2020/2019 
 
Atès que s’han seleccionat sis persones per dos plans d’ocupació: 5 persones per al servei de gestió 
de residus i neteja viària i 1 persona per al servei de manteniment d’espais verds. 
 
Vist l’informe del tècnic de medi ambient sobre l’organització de mitjans pels plans d’ocupació de 
residus i neteja viària i manteniment d’espais verds. 
 
Vista la proposta de la Regidora de medi ambient, 
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La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER:  Aprovar els horaris i necessitat de maquinària i vehicles per portar a terme les feines 
relacionades amb els plans d’ocupació 
 
ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 08:50 de tot el que jo com a 
secretària certifico. 
 
 
 


