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ACTA NÚM. 3/2020 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28 
DE GENER DE 2020. 
 
A Santa Margarida i els Monjos, essent les 17,55 hores del dia 28 de gener de dos mil 
vint, es reuneixen a la Sala de Sessions de comissions de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament, els senyors vocals membres de la mateixa que més avall s’esmenten així 
com la resta de persones que assisteixen per les raons que s’indiquen, prèvia 
convocatòria cursada a l’efecte amb l’antelació reglamentària, a l’objecte de realitzar 
sessió ordinària per a tractar els assumptes que figuren a l’Ordre del Dia, assistits de 
la Secretària de la Corporació, na Alba Estévez López, assisteix també la interventora 
Lidia Ruiz Ordóñez. 
 
ASSISTENTS: 
 
President/a: 
Sra. Imma Ferret Raventós, Alcaldessa-Presidenta. 
 
Vocals membres de la JGL: 
Sr. Josep Oriol Torrents Puyal 
Sr. José Luis Soriano Núñez 
Sr. Manuel Alpuente Toledano 
Sra. Maria Neus Hernández Calvet 
 
Vocals membres de la JGL que s’incorporen: 
 
Assistents no membre de la JGL: 
Sra. Esther Marmaneu Domingo 
Sra. M. Filomena Martínez Bravo 
 
Vocals membres de la JGL que s’incorporen: 
 
Excusa l’absència: 
 
Tècnics i assessors: 

Raül Casado Ruiz 

Personal administratiu de suport: 

M. Àngels Gutiérrez Funes. 
 
Desenvolupament de la sessió.  
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Una vegada comprovada pel secretari l’existència del “quòrum” que cal, perquè pugui 
ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.   
 
1.- APROVACIO ACTA ANTERIOR 

2.- ÀREA D'HISENDA 

2.1.- LIQUIDACIÓ COTITZACIONS SEGURETAT SOCIAL NÒMINA MES DE 
DESEMBRE. (EXP. X202000216). 

3.- ÀREA D'ESPORTS 

3.1.- CONCESSIÓ ÚS PISTA ESPORTIVA A INSTÀNCIA DEL GRUP EX-JUGADORS DE 
BÀSQUET AMATEUR PELS DIMECRES DEL CURS 2019-2020. (EXP. X2019003687) 

4.- ÀREA DE CULTURA. 

4.1.- CONCESSIÓ ÚS CASA DE CULTURA MAS CATARRO I PETÍCIÓ DE MATERIAL A 
INSTÀNCIA DE L'EMPRESA GEDIA ESPAÑA SL PELS DIES 18 I 20 DE FEBRER DE 
2020. (EXP. X2020000161) 

4.2.- CONCESSIÓ ÚS CASA DE CULTURA MAS CATARRO I PETICIÓ DE MATERIAL A 
INSTÀNCIA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PEL DIA 24 DE MAIG DE 2020. (EXP. 
X2020000179) 

4.3.- CONCESSIÓ ÚS LOCAL SOCIAL DE LA SALA ALGUER I UTILITZACIÓ 
BARBACOES DE L'ESPAI EXTERIOR A INSTÀNCIA DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA PEL DIA 3 DE JULIOL DE 2020. (EXP. X2020000211) 

5.- ÀREA DE GOVERNACIÓ 

5.1.- RESOLUCIÓ EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. (EXP. 
X2019002739). 

5.2.- RESOLUCIÓ EXPEIDENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. (EXP. 
X2019003181). 

6.- ÀREA DE MOBILITAT 

6.1.- SOL.LICITUD D’UN PERMÍS INDEFINIT EN EL TEMPS PER CIRCULAR AMB UN 
VEHICLE DE MES DE 5’5 TN. PER DINS DEL CASC URBÀ TOTS ELS DIMECRES DE 
07 A 12 HORES ( EXP. X2019001193) 

6.2.- SOL.LICITUD D’UN PERMÍS INDEFINIT EN EL TEMPS PER CIRCULAR AMB UN 
VEHICLE DE MES DE 5’5 TN. PER DINS DEL MUNICIPI (EXP. X2019001194) 

6.3.- SOL.LICITUD PERMÍS PER CIRCULAR AMB UN VEHICLE DE MÉS DE 5,5 TN. 
(EXP. X202000226). 
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6.4.- SOL.LICITUD PILONES. (EXP. X2019001306). 

7.- ÀREA DE VIA PÚBLICA 

7.1.- OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES: “EL RACÓ DE LA CIGONYA, 
SLU”, TOT L’ANY 2020, AMB 29M2, A L’AVINGUDA CATALUNYA, 26.  
(EXP.X2020000044). 

8.- ÀREA DE MANTENIMENT 

8.1.- CONCESSIÓ ÚS PETICIÓ MATERIAL A INSTÀNCIA DE L'ESCOLA ARRELS PEL 
DIA 20 DE FEBRER DE 2020. (EXP. X2020000172) 

8.2.- CONCESSIÓ PETICIÓ MATERIAL A INSTÀNCIA DE PARTICULAR PEL DIA 1 DE 
FEBRER DE 2020. (EXP. X2020000247). 

9.- FORA DE L’ORDRE DEL DIA 

 

BAIXA SERVEI TELEASSISTÈNCIA.  ( EXP. X2020000231 ). 

BAIXA SERVEI TELEASSISTÈNCIA.  ( EXP. X2020000232 ). 

BAIXA SERVEI TELEASSISTÈNCIA.  ( EXP. X2019000115 ). 

BAIXA SERVEI TELEASSISTÈNCIA.  ( EXP. X2020000234 ). 

CONCESSIÓ TARGETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT.  
(EXP. X2020000236) 

EXP.- 2244-000093-2019 (X2019003663) CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PROJECTES 
2019 FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

EXP.- 2244-000087-2019 (X2019003425) ARXIU I DESESTIMENT SOL.LICITUD 
SUBVENCIO ANY 2019 COLLA GEGANTERA DELS MONJOS  
 

CONCESSIÓ ÚS PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS A INSTÀNCIA DE 
L'AJUNTAMENT DE CANYELLES PEL DIA 5 DE GENER DE 2020. (EXP. 
X2020000068) 

CONCESSIÓ ÚS PARC NADALENC A INSTÀNCIA DE L'AMPA IES EL FOIX PEL DIA 
2 DE GENER DE 2020. (EXP. X2020000070) 

EXPEDIENT 1861-000085-2019 (X2019003508) - APROVACIÓ PADRÓ I 
LIQUIDACIÓ 1r.TRIMESTRE TAXA GIMNAS MUNICIPAL CURS 2019-2020 

SOL.LICITUD PLACA DE GUAL NÚM. 691  (EXP. X2020000098). 
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SOL.LICITUD PLACA DE GUAL NÚM. 693 (EXP. X2020000134) 

BAIXA PLACA DE GUAL NÚMERO 680. (EXP. X2020000087). 

CANVI TITULARITAT PARADA NÚM. 054 MERCAT MUNICIPAL AMBULANT. EXP.- 
X2020000040. 

TRANSMISSIÓ PARADA NÚM. 123 MERCAT MUNICIPAL AMBULANT. EXP.- 
X2019002949. 

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES: G.C."BAR LA RUTA 2" 
DE GENER A MARÇ 2020 AMB 24M2 A L'AVINGUDA CATALUNYA, 70 BXS. (EXP. 
X2020000121). 

APROVACIÓ LLISTATS DE MULTES NÚMEROS 7 I 8. (EXP. X202000030). 

LIQUIDACIÓ TAXA GRUA. (EXP. X2020000034). 

BESTRETA CAIXA FIXA 1/2020. (EXP. X202000133). 

APROVACIÓ LIQUIDACIONS BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA. (EXP. X2020000264). 

EXP.- 1403-000074-2018 (X2018002266) RECTIFICACIO DENOMINACIO SOCIAL 
EMPRESA SERVEI DE GESTIO D’EXPEDIENTS ELECTRÒNICS I SERVEIS DE 
MANTENIMENT I SUPORT A L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS 
MONJOS 

NÒMINA I LIQUIDACIÓ TREBALLADORA H.R.R. PER BAIXA PER INCAPACITAT 
PERMANENT D’ACORD AMB LA RESOLUCIÓ DE L’INSS. (EXP. X2019001591). 
 
(EXP: X2019003363) CONTRACTACIÓ SUBSTITUTA TREBALLADORA FAMILIAR. 
 

CANVI DE TITULARITAT NÍNXOL NÚM. 98 BLOC F. (EXP. X2020000238). 

CONCESSIÓ NÍNXOL NÚMERO 18 BLOC M CEMENTIRI MUNICIPAL (EXP. 
X2019003754) 

APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA 
PÚBLICA O TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB RUNES, MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ, TANQUES I BASTIDES DURANT EL MES DE DESEMBRE DE 
2019 (X2019004022). 

ASSABENTAMENT DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’OBRES EXP. 200008, 
PER REPARAR EL BALCÓ DE LA FAÇANA DE L’HABITATGE SITUAT AL C/. 
ALVAREZ CUEVAS, 2, CANT. AV. CATALUNYA (X2020000217). 
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APROVACIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES EXP.200009, PER INSTAL·LAR 2 
ARMARIS PELS CONTADORS DE LLUM I AIGUA, A LA FINCA SITUADA A     L’AV. 
PLA DE L'ESTACIÓ, 87, A (X2020000218). 

APROVACIÓ DEL CONVENI PER LA CESSIÓ D'UN GENERADOR PER PART DE 
L'EMPRESA CEMENTOS PORTLAND VALDERRIBAS PER LES FESTES MAJORS 
DEL MONJOS, LA RÀPITA I CAL RUBIÓ (X2020000313). 

APROVACIÓ CONVENIS DE PRÀCTIQUES. (EXP. X2019001516). 

CONVOCATORIA AJUTS D'URGENCIA SOCIAL PER A L'ANY 2020 (EXP. 
X2020000159). 

EXP.- 2240-000005-2020 (X2020000190) SOL·LICITUD SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA. CATÀLEG 2020 

 

 
1.0.- APROVACIO ACTA ANTERIOR 
La Presidenta anuncia que s’aprovarà l’acta de la sessió del dia 20 de gener de 2020, 
si cap dels assistents no té objeccions a fer al seu contingut. 
 
Cap membre de la Junta proposa cap modificació, s’acorda per unanimitat l’aprovació 
de l’acta que, en forma d’esborrany, s’ha lliurat als regidors membres de la Junta en el 
moment de la convocatòria; tot seguit; la presidenta ordena la seva transcripció al llibre 
oficial corresponent. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.0.- ÀREA D'HISENDA 
 
2.1.- LIQUIDACIÓ COTITZACIONS SEGURETAT SOCIAL NÒMINA MES DE 
DESEMBRE. (EXP. X202000216). 
 
Efectuada la liquidació de cotitzacions a la Seguretat Social corresponent a la nòmina del 
mes de desembre de 2019 d’acord amb el següent detall: 

 

Codi compte de cotització IMPORT 

0111 08-021840681 40.057,94 

0111 08-102462742 2.043,72 

0111 08-106468236 6.063,25 

0111 08-130118856 19.450,43 
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0111 08-155148492 3.293,62 

0111 08-210642192 8.436,85 

0111 08-210642091 5.880,03 

0111 08-200826907 113,80 

TOTAL 85.339,64 

 

Atès que en la nòmina del mes de desembre  s’han efectuat les deduccions corresponent 
a la quota obrera de la cotització a la Seguretat Social per un import de 14.712,25€, més 
la quota obrera projecte per import de 512,48€. 

 

Vist que s’està desenvolupant projectes amb finançament extern, un cop efectuada la 
liquidació provisional a la seguretat social corresponent al mes de desembre, la 
quantitat de liquidació de quota patronal prevista a imputar en aquests projectes és la 
següent: 

 

PROJECTE IMPORT 

Camí ramader de Marina. EXP.B-116/17 676,65 

Millora ocupabilitat 2a. Ed. Codi 19/X/272793 i Garantia juvenil  2005,05 

TOTAL 2.681,70 

 

De les dades anteriors, resulta el següent detall: 

 

  IMPORT 

Liquidació de quotes 85.339,64 

Quota obrera -14.712,25 

Quota obrera Projecte  -512,48 

ADO 70.114,91 

 

Atès que existeix consignació de crèdit adequat i suficient per atendre la despesa. 
 
Vist el que disposa el capítol 2 del Títol II de les Bases d’Execució del Pressupost per  
a l’exercici de 2020 en quant a al gestió pressupostària i comptable de la despesa. 
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Vist que els articles 185 i 186 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació als 
articles 53.1.g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, atorguen a l’alcalde la competència, 
entre d’altres, per al desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el 
pressupost municipal aprovat, autoritzant i disposant despeses, així com reconèixer 
obligacions en els límits de la seva competència i ordenar pagaments. 
 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019 (BOP 11 de juliol de 
2019), la Junta de Govern local adopta els següents  
 
ACORDS: 
 

PRIMER.- Aprovar l’autorització, el compromís i el reconeixement de la despesa 
(ADO) a càrrec de les aplicacions pressupostàries del pressupost 2019 i pels imports 
que es detallen: 

 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 

        150      16000 QUOTES S.S. URBANISME 824,06 

        1532     16000 QUOTES S.S. BRIGADA 4.769,51 

        164      16000 QUOTES S.S. CEMENTIRI 555,38 

        170      16000 QUOTES S.S.  MEDI AMBIENT 887,23 

        2311     16000 QUOTES S.S. SERVEIS SOCIALS 2.135,39 

        2312     16000 QUOTES S.S. GRUP DE REFORÇ 288,14 

        241      16000 QUOTES S.S. PERS. FOMENT OCUPACIO 2.839,72 

        312      16000 QUOTES S.S. SANITAT 369,52 

        3231     16000 QUOTES S.S. CONSERGES ESCOLA -269,62 

        3232     16000 QUOTES S.S. LLAR D'INFANTS 7.567,04 

        3271     16000 QUOTES S.S. ESCOLA ADULTS 2.936,07 

        3321     16000 QUOTES S.S. BIBLIOTECA 2.986,99 

        3371     16000 QUOTES S.S. INFANCIA 556,40 
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        3372     16000 QUOTES S.S. JOVENTUT 768,67 

        340      16000 QUOTES S.S. TECNIC ESPORTS 956,69 

        341      16000 QUOTES S.S. MONITOR ESPORTS 643,74 

        342      16000 QUOTES S.S. CONSERGE ESPORTS -260,03 

        430      16000 QUOTES S.S. TURISME 1.435,28 

        920      16000 QUOTES S.S. SERVEIS GENERALS 1.543,92 

        924      16000 QUOTES S.S. COMUNICACIO CIUT 983,79 

        132      16000 QUOTES S.S. POLICIA 4.960,34 

        920      16000 QUOTES S.S. SERV .GRALS 1.708,55 

        132      16000 QUOTA S.S. POLICIA 6.963,21 

        1721     16000 QUOTA S.S. ENGINYER 1.052,12 

        920      16000 QUOTA S.S. SERV.GRALS 4.057,87 

        132      16000 QUOTES S.S. POLICIA 6.034,82 

        151      16000 QUOTES S.S. ARQUITECTE 1.275,98 

        241      16000 QUOTES S.S .FOMENT OCUPACIÓ 1.316,22 

        3231     16000 QUOTES S.S. CONSERGES ESCOLES 990,55 

        3271     16000 
QUOTES S,S, EDUCADOR ESCOLA 
ADULTS 678,45 

        439      16000 QUOTES S.S. PROMOCIÓ ECONÒMICA 630,82 

        920      16000 QUOTES S.S. SERV.GRALS 5.078,83 

        912      16000 QUOTES S.S. CARRECS ELECTES 2.752,44 

        326      16000 QUOTES S.S. BECARIS 96,82 

 

TOTAL 70.114,91 

 

SEGON.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- ÀREA D'ESPORTS 
 
3.1.- CONCESSIÓ ÚS PISTA ESPORTIVA A INSTÀNCIA DEL GRUP EX-
JUGADORS DE BÀSQUET AMATEUS PELS DIMECRES DEL CURS 2019-2020. 
(EXP. X2019003687) 
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Vista la sol·licitud presentada pel Sr. M.C.H. en representació del GRUP D’EX-
JUGADORS DE BÀSQUET AMATEUR, sol·licitant l´ús d’una instal·lació esportiva per 
jugar a basquet un dia a la setmana durant el curs 2019-2020. 

Vist l’informe favorable del Servei d’Esports, de la disponibilitat de la Pista 
Poliesportiva durant tots els dimecres del curs 2019-20 dins l’horari de 21,30 a 22,30 
hores. 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019 (BOP de data 11 de juliol 
de 2019), la Junta de Govern Local adopta els següents: 

ACORDS: 

PRIMER.- Autoritzar l’ús de la pista poliesportiva al GRUP D’EX-JUGADORS DE 
BÀSQUET AMATEUR, per la celebració d’entrenaments i partits de bàsquets els 
dimecres del curs 2019-2020 dins l’horari de 21,30 a 22,30 hores, fins al mes de juny 
de 2020. 

SEGON.- Comunicar al responsable que tots els actes que es realitzin a les 
instal·lacions municipals hauran de complir amb els següents aspectes: 

1. Totes les persones que hi participin, hauran de mantenir i deixar, a la 
finalització de l’acte, la zona cedida en ús en perfecte estat de conservació, 
manteniment, ornat públic i neteja. No es podran deixar els menors d’edat sols.   
 

TERCER.- Comunicar al responsable que a partir del dia 1 de Gener de 2020,  no 
es podran tramitar les sol·licituds que no siguin demanades amb un mínim de 15 
dies d’antelació a l’activitat prevista. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- ÀREA DE CULTURA. 
 
4.1.- CONCESSIÓ ÚS CASA DE CULTURA MAS CATARRO I PETÍCIÓ DE 
MATERIAL A INSTÀNCIA DE L'EMPRESA GEDIA ESPAÑA SL PELS DIES 18 I 20 
DE FEBRER DE 2020. (EXP. X2020000161) 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 15 de Gener de 2020 amb registre d’entrada 
E2020000396, pel Sr. D.M.L. en representació de l’Empresa GEDIA ESPAÑA SL, 
sol·licitant l´ús de la Sala d’Actes de la Casa de Cultura Mas Catarro i la petició de 
material dins els següents horaris: 
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- Dia 18 de Febrer de 2020 dins l’horari de 9,00 a 14,00 hores. Petició de 
material: 5 taules i 5 cadires. 

- Dia 20 de Febrer de 2020 dins l’horari de 8,30 a 14,00 hores. Petició de 
material: 7 taules i 14 cadires. 

 Així com la petició d’utilitzar el projector de les instal·lacions de la Sala d’Actes 
 de la Casa de Cultura Mas Catarro. 

Vist els informes favorables de regidories, de la disponibilitat de la Casa de Cultura 
Mas Catarro i la petició del material sol·licitat pels dies 18 i 20 de febrer de 2020. 

Vist l’Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de preus públics, per utilització de les 
instal·lacions de la Masia Mas Catarro, Castell de Penyafort, Sala de Plens, Sala de 
Moles del Molí del Foix, Local Social de Costa Daurada, d’acord amb el corresponent 
règim d’autoritzacions, publicada al BOP de 31/12/2019. 

1. S’estableix un preu mínim per a la utilització de cada espai: 

Per la utilització de la Masia Mas Catarro  45€ 

2. S’estableix un preu/hora per a la utilització de cada espai i afegir al preu de 
l’epígraf 1r. Si s’escau: 

Per la utilització de la Masia Mas Catarro  15,50 €/hora. 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019 (BOP de data 11 de juliol 
de 2019), les regidories de Cultura i manteniment, la Junta de Govern Local adopta els 
següents: 

 

ACORDS: 

PRIMER.- Autoritzar l’ús de la Sala d’Actes de la Casa de Cultura Mas Catarro a 
l’empresa GEDIA ESPAÑA SL, per la celebració de workshops estratègics el dia 18 de 
Febrer de 2020 dins l’horari de 9,00 a 14,00 hores, per un total de 5 hores. 

SEGON.- Autoritzar l’ús de la Sala d’Actes de la Casa de Cultura Mas Catarro a 
l’empresa GEDIA ESPAÑA SL, per la celebració de workshops estratègics el dia 20 de 
Febrer de 2020 dins l’horari de 8,30 a 14,00 hores, per un total de 5,5 hores. 

TERCER.- Aprovar la liquidació a l’Empresa GEDIA ESPAÑA SL de  l’import de CENT 
VINT-I-DOS AMB CINQUANTA CÈNTIMS D’EUROS (122,50€) en concepte de preu 
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públic i el reconeixement del dret a càrrec de la partida pressupostària 34900 “Altres 
preus públics”, en concepte de Preu Públic per la utilització de les instal·lacions de la 
Casa de Cultura Mas Catarro pel dia 18 de Febrer de 2020. 

QUART- Aprovar la liquidació a l’Empresa GEDIA ESPAÑA SL de  l’import de CENT 
TRENTA AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS D’EUROS (130,25) en concepte de preu públic 
i el reconeixement del dret a càrrec de la partida pressupostària 34900 “Altres preus 
públics”, en concepte de Preu Públic per la utilització de les instal·lacions de la Casa 
de Cultura Mas Catarro pel dia 20 de Febrer de 2020. 

CINQUÈ.- Comunicar al responsable que tots els actes que es realitzin a les 
instal·lacions municipals hauran de complir amb els següents aspectes: 

2. Totes les persones que hi participin, hauran de mantenir i deixar, a la 
finalització de l’acte, la zona cedida en ús en perfecte estat de conservació, 
manteniment, ornat públic i neteja. No es podran deixar els menors d’edat sols.   
 

SISÈ.- Autoritzar l’ús de la utilització de l’equip de projecció de la Sala d’Actes de la 
Casa de Cultura Mas Catarro, a l’Empresa GEDIA ESPAÑA SL, per la celebració de 
workshops estratègics a la Casa de Cultura Mas Catarro els dies 18 i 20 de febrer de 
2020. 

SETÈ.- Autoritzar la petició del següent material: 5 TAULES PLEGABLES i 5 
CADIRES, a l’empesa GEDIA ESPAÑA SL,  per la celebració de Workshops 
estratègics a la Casa de Cultura Mas Catarro pel dia 18 de Febrer de 2020. 

VUITÈ.- Autoritzar la petició del següent material: 7 TAULES PLEGABLES i 14 
CADIRES, a l’empesa GEDIA ESPAÑA SL,  per la celebració de Workshops 
estratègics a la Casa de Cultura Mas Catarro pel dia 20 de Febrer de 2020. 

NOVÈ.- Comunicar al responsable, la brigada municipals deixarà el següent material: 
taules i cadires,  a les instal·lacions de la Casa de Cultura Mas Catarro pels dies 18 i 
20 de febrer de 2020. 

DESÈ-  La persona responsable haurà de vetllar pel bon ús del material, i s’haurà de 
retornar en les mateixes condicions en què s’ha trobat, les taules netes, i si es fes 
malbé, s’haurà d’abonar. 

ONZÈ.- Comunicar a la interessat que a partir del dia 1 de Gener de 2020,  no es 
podran tramitar les sol·licituds que no siguin demanades amb un mínim de 15 
dies d’antelació a l’activitat prevista. 
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Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
4.2.- CONCESSIÓ ÚS CASA DE CULTURA MAS CATARRO I PETICIÓ DE 
MATERIAL A INSTÀNCIA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PEL DIA 24 DE 
MAIG DE 2020. (EXP. X2020000179) 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 16 de Gener de 2020 amb registre d’entrada 
E2020000429, pel Sr. J.O.T.P. en representació del GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, 
sol·licitant l´ús dels jardins, la Sala d’Actes, Sala de Reunions i lavabos de la Casa de 
Cultura Mas Catarro i la petició de material: taules i cadires per a 300 persones, paella, 
pales, nevera, contenidors de selectiva, equip de so gran, tarimes, borrasses per 
ombra, per la celebració de la Paella Socialista el dia 24 de maig de 2020 dins l’horari 
de 9,00 a 19,00 hores: 

Vist els informes favorables de regidories, de la disponibilitat de la Casa de Cultura 
Mas Catarro i la petició del material sol·licitat pel dia 24 de maig de 2020. 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019 (BOP de data 11 de juliol 
de 2019), les regidories de Cultura i manteniment, la Junta de Govern Local adopta els 
següents: 

ACORDS: 

PRIMER.- Autoritzar l’ús del jardí, Sala d’Actes, Sala de Reunions i lavabos de la Casa 
de Cultura Mas Catarro al GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, per la celebració de la 
Paella Socialista el dia 24 de maig de 2020 dins l’horari de 9,00 a 19,00 hores. 

SEGON.- Comunicar al responsable que tots els actes que es realitzin a les 
instal·lacions municipals hauran de complir amb els següents aspectes: 

3. Totes les persones que hi participin, hauran de mantenir i deixar, a la 
finalització de l’acte, la zona cedida en ús en perfecte estat de conservació, 
manteniment, ornat públic i neteja. No es podran deixar els menors d’edat sols.   
 

TERCER.- Autoritzar la petició del següent material: Taules i cadires per a 300 
persones, paella, pales, nevera, contenidors selectiva, equip de so gran, tarimes, 
borrasses per ombra, al GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA,  per la celebració de la 
paella socialista a la Casa de Cultura Mas Catarro pel dia 24 de maig de 2020. 
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QUART.- Comunicar al Grup Municipal, la brigada municipals deixarà el següent 
material: taules, cadires, paella, pales, nevera, contenidors, tarimes i borrasses per 
ombra, a les instal·lacions de la Casa de Cultura Mas Catarro pel dia 24 de maig de 
2020. 

CINQUÈ.- Comunicar al Grup Municipal, un responsable haurà de passar per les 
oficines municipals de l’Ajuntament a recollir l’equip de megafonia el dia 22 de maig de 
2020 i retornar a la mateixa dependència el dia 25 de maig de 2020. 

SISÈ-  La persona responsable haurà de vetllar pel bon ús del material, i s’haurà de 
retornar en les mateixes condicions en què s’ha trobat, les taules netes, i si es fes 
malbé, s’haurà d’abonar. 

SETÈ.- Comunicar al Grup Municipal que a partir del dia 1 de Gener de 2020,  no 
es podran tramitar les sol·licituds que no siguin demanades amb un mínim de 15 
dies d’antelació a l’activitat prevista. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.3.- CONCESSIÓ ÚS LOCAL SOCIAL DE LA SALA ALGUER I UTILITZACIÓ 
BARBACOES DE L'ESPAI EXTERIOR A INSTÀNCIA DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA PEL DIA 3 DE JULIOL DE 2020. (EXP. X2020000211) 
 
Vista la instància presentada en data 17 de Gener de 2020,  pel Sr. J.O.T.P. en 
representació del GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, sol·licitant l´ús de la Sala Alguer i 
l’espai exterior de la Sala Alguer per la utilització de barbacoes pel dia 3 de juliol de 
2020 dins l’horari de 19,00 a 24,00 hores, per la celebració de sopar de cloenda del 
curs del grup municipal. 

Vist l’informe de regidories, favorables de la disponibilitat de l’espai de la Sala Alguer  
pel dia 3 de juliol de 2020.   

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, la Junta de Govern Local 
adopta els següents: 

ACORDS: 

PRIMER.- Autoritzar l’ús de la Sala Alguer al GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, per la 
celebració d’un sopar de cloenda de curs del grup municipal el dia 3 de Juliol de 2020 
dins l’horari de 19,00 a 24,00 hores. 

SEGON.- Comunicar al responsable que tots els actes que es realitzin a les 
instal·lacions municipals hauran de complir amb els següents aspectes: 
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Totes les persones que hi participin, hauran de mantenir i deixar, a la 
finalització de l’acte, la zona cedida en ús en perfecte estat de conservació, 
manteniment, ornat públic i neteja. No es podran deixar els menors d’edat sols 

TERCER.- Signar el document de cessió de l’espai municipal. 

QUART.- Autoritzar la utilització de les barbacoes instal·lades a l’espai exterior de la 
Sala Alguer al GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA,  pel dia 3 de juliol de 2020 dins 
l’horari de 19,00 a 24,00 hores, per la celebració de sopar de cloenda del curs del grup 
municipal. 

CINQUÈ.- Comunicar a l’entitat, les condicions per l’ús de les tres barbacoes 
municipals a l’espai públic exterior de la Sala Alguer: 

 PRIMER.- Les associacions i entitats sense ànim de lucre municipals, 
 degudament registrades i entitats ciutadanes  de l’ajuntament de Santa 
 Margarida i els Monjos  podran sol·licitar l’ús de les tres barbacoes de la Sala 
 Alguer a fi que es puguin dur a terme activitats per l’interès general dels 
 ciutadans del municipi.  

 Els usuaris estan obligats a utilitzar el servei amb la diligència deguda, i 
 mantenint en tot moment l’ordre públic, respectant en tot moment els valors i 
 llibertats constitucionalment establertes, i deixant l’espai lliure i net en el 
 moment de finalització de la seva utilització.  

 SEGON.- Pel que fa a l'ús de les tres barbacoes fixes situades a l’exterior de la 
 Sala Alguer, l’Ajuntament autoritzarà durant tot l’any i amb caràcter general el 
 seu ús sempre que es compleixin els següents requisits: 

1.  L’ús de les barbacoes s’haurà de demanar a l’Ajuntament per instància 
 genèrica com a mínim 15 dies abans de la seva utilització. 

2.  El/la responsable d’obrir i tancar les barbacoes serà la persona que consti com 
 a sol·licitant a la instància demanada a l’ajuntament. 

3.  La zona de barbacoes estarà disponible en horari de cap de setmana i dies 
 festius de 11h a 19h i en casos excepcionals (s’estudiarà cada cas pels serveis 
 tècnics municipals) per la tarda de 20h a 23h. 

4.  Les claus per utilitzar el local municipal  es recolliran a l’ajuntament el divendres 
 o el dia hàbil abans del festiu  a la seva utilització 

5.  El sol·licitant es farà responsable de qualsevol falta o dany que es produeixi en 
 l’exercici d’aquesta autorització. 

6.  Les barbacoes es podran cedir a  entitats del municipi  quan aquestes sol·licitin 
 l’ús de la sala Alguer. 

7.  El foc haurà d’estar totalment apagat i recollit al finalitzar l’ horari concedit per  
 al seu ús.  
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8.  A la zona de barbacoes no hi haurà llenya ni carbó, per tant, els usuaris 
 s’encarregaran de portar-ne, així com  les graelles corresponents. Únicament 
 s’acceptarà la utilització de carbó vegetal i llenya. 

9.  L’espai s’ haurà de deixar net un cop finalitzat la seva utilització, sense utensilis 
 ni carbó ni llenya. En cas de fer servir la zona verda annexa, també s’haurà de 
 recollir les deixalleries i residus ocasionats i deixar en perfectes condicions. 

10.  No podrà estacionar cap vehicle a la zona verda, tanmateix si podran accedir 
 els vehicles a la zona a l’hora de descarregar i carregar el material per ús de 
 les barbacoes una vegada deixat o recollit el material s’haurà de treure el 
 vehicle de la zona verda. 

11.  No cremar gran quantitat de combustible, afegint aquest sempre de manera 
 progressiva en les barbacoes.  

12.  No fer servir alcohol ni benzina per encendre les barbacoes.  
13.  En dies de vent no encendre la barbacoa i apagar-la si comença a bufar i pot 

 provocar situacions de risc. 
14.  Disposar al  costat de la instal·lació de les barbacoes de mitjans per a la seva 

 correcta extinció i per evitar la propagació d'un possible incendi (mànega, 
 extintors ...) 

15.  No emmagatzemar cap tipus de combustible en un entorn pròxim al lloc 
 d’utilització de les barbacoes.  

16.  No abandonar en cap cas la vigilància del foc. 
17.   Un cop acabat l'ús del foc, assegurar la seva completa extinció i evitar que les 

 restes puguin prendre els contenidors en els quals es dipositin les restes 
 procedent de les barbacoes.  

18.  Es procurarà causar les menors molèsties possibles a propietaris i usuaris 
 d'espais limítrofs i / o propers. 

19.  En època de perill mig i alt d'incendis  es podrà per part dels serveis municipals 
 no autoritzar l’ús de les barbacoes.  

20.  Les deixalles generades s’hauran de dipositar als contenidors de recollida 
 selectiva (separació de deixalles) ubicats a l’ Avinguda de Cal Rubió zona 
 Camp de Futbol.    

21.  Els agents municipals i altres agents de l’autoritat  podran requerir als usuaris 
 de les barbacoes que presentin el full d’autorització degudament signat. Les 
 autoritats podran aturar el foc en cas d’incompliment d’algunes de les 
 condicions prefixades o en el cas de fer ús d’una barbacoa no assignada. 

22.  Per raons meteorològiques, els vigilants municipals o altres agents de l’autoritat 
 podran requerir el cessament del foc i procedir al tancament de la instal·lació. 

 L'obligatorietat de donar compliment a tot el recollit en els apartats anteriors no 
 eximeix de la responsabilitat de possibles sinistres que puguin produir-se com 
 conseqüència de l'ús del foc de les persones autoritzades a fer servir les 
 barbacoes.  
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SISÈ.- Comunicar a l’entitat, a partir del dia 1 de Gener de 2020,  no es podran 
tramitar les sol·licituds que no siguin demanades amb un mínim de 15 dies 
d’antelació a l’activitat prevista. 

 

 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
5.0.- ÀREA DE GOVERNACIÓ 
 
5.1.- RESOLUCIÓ EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. (EXP. 
X2019002739). 
 
En data 2 de setembre de 2019 es va incoar un expedient de responsabilitat 
patrimonial segons la reclamació presentada per la Sra. M.S.G amb NIF ***7157** 
contra l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos per presumptes danys i perjudicis 
a indemnitzar com a conseqüència dels desperfectes a la via pública, concretament a 
l’Avinguda Catalunya a l’alçada del supermercat Bon Àrea. A l’escrit d’interposició, la 
reclamant va aportar informe mèdic d’assistència a urgències i informe policial, 
sol·licitant danys i perjudicis a l’Ajuntament.  

 

Vista tota documentació inclosa en el present expedient de responsabilitat patrimonial, 
i els diversos tràmits per a la gestió i tramitació de l’expedient, de conformitat amb allò 
establert a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, així com allò establert a la Llei 40/20158, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic, pels quals es regula el procediment administratiu i la 
responsabilitat patrimonial com a una especialitat de la mateixa.  

Vista la proposta de resolució de l’expedient de responsabilitat patrimonial, que es 
transcriu a continuació:  

EXP.- 1362-000009-2019 (X2019002739) INFORME INSTRUCCIO 
EXPEDIENT RESPONABILITAT PATRIMONIAL DE L’AJUNTAMENT DE 
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  

 

ANTECEDENTS DE FET 
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PRIMER.- En data 12/07/2019, la Sra. M.S.G amb NIF ***7157**, va presentar 
sol·licitud amb núm. registre d’entrada E2019007224, pel qual interposa 
reclamació contra l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos per 
presumptes danys i perjudicis a indemnitzar com a conseqüència de les 
presumptes lesions sofertes el dia 04/07/2019, quan va ensopegar amb una 
rajola que sobresortia a la via pública, concretament a l’Avinguda Catalunya a 
l’alçada del supermercat Bon Àrea, amb resultat de lesió al colze dret.  

 

Amb l’escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial, la interessada 
sol·licita indemnització per danys i perjudicis a l’ajuntament, aporta informes 
mèdics de caiguda i informe policial en que es constat amb imatge gràfica 
l’estat de la pavimentació del lloc en que la caiguda es va produir. 

 

SEGON.- En data 02/09/2019, la Junta de Govern Local va aprovar la incoació 
d’expedient de responsabilitat patrimonial, amb la sol·licitud a serveis tècnics 
per a que emetin informe sobre els fets que presumptament van causar el dany 
al sol·licitant, requerint a la interessada per a que en el termini de 10 dies hàbils 
aporti tota aquella documentació i mitjans probatoris que s’escaiguin per 
acreditar els fets que reclama en el seu escrit i efectuant el noment 
d’instructor/a i secretari/a de l’expedient.  
 
TERCER.- En data 23/09/2019, la Sra. M.S.G amb NIF ***7157**, va presentar 
sol·licitud amb núm. registre d’entrada E2019010239, pel qual informa al 
ajuntament que es troba en rehabilitació i aportarà els informes mèdics quan 
hagi curat definitivament les lesions sofertes.  
 
QUART.- En data 11/10/2019, es va emetre informe per part dels serveis 
tècnics de l’ajuntament en que es pot constatar el següent: “Efectuada una 
inspecció ocular el dia 7 d’octubre de 2019 es comprova que el paviment de 
l’Avinguda Catalunya a l’alçada del supermercat Bon Àrea està conformat per 
peces prefabricades peces prefabricades de formigó colorejat  de 40x40 cm 
col·locades amb junta estreta. En la inspecció s’observa que el paviment es 
troba en bon estat de conservació però presenta petites discontinuïtats 
produïdes pels moviments de dues de les peces del paviment. Si bé es 
comprova que existeixen aquestes discontinuïtats en el paviment es consideren 
de poca entitat ja que no superen els 5 mm. Es recomana la seva reparació a 
efectes de prevenció d’un futur deteriorament que afectin el manteniment de 
l’estat de la via”.  

 

CINQUÈ.- En data 14/11/2019, la Sra. M.S.G amb NIF ***7157**, va presentar 
sol·licitud amb núm. registre d’entrada E2019012753, pel qual informa al 
ajuntament que encara no disposa dels informes mèdics per aportar al 
expedient, que els informes mèdics no es troben en el seu poder.  
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SISÈ.- En data 22/11/2019, la Sra. M.S.G amb NIF ***7157**, va presentar 
sol·licitud amb núm. registre d’entrada E2019013156, pel qual aporta informes 
mèdics.  

 
 

NORMATIVA APLICABLE 

 

- Arts. 65 i ss de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  
 

- Arts. 32 a 35 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic.  

 
- Art. 54  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases del Règim 

Local. 
 

- Art. 174 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
 

FONAMENTS DE DRET  

 

PRIMER.- El règim jurídic de la reclamació deduïda per l'actor està continguda 
en l'art. 54 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, que estableix 
la responsabilitat directa de les entitats locals pels danys i perjudicis causats als 
particulars en els seus béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics, remetent-se al que disposa la legislació general sobre 
responsabilitat administrativa, que ve constituïda pels arts. 32 i següents de la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic. 

 

SEGON.- La responsabilitat patrimonial de l'Administració es configura en el 
nostre ordenament jurídic com una responsabilitat directa i objectiva, que obliga 
a aquella a indemnitzar tota lesió que pateixin els particulars en qualsevol dels 
seus béns o drets, sempre que sigui conseqüència del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics; tenint en compte que no tot dany que produeixi 
l'Administració és indemnitzable, sinó tan sols els que mereixin la consideració 
de lesió, entesa, segons la doctrina i jurisprudència, com a dany antijurídic, no 
perquè la conducta de qui el causa sigui contrària a Dret, sinó perquè el 
perjudicat no tingui el deure jurídic de suportar-lo, per no existir causes de 
justificació que el legitimen. 
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Perquè el dany sigui indemnitzable, a més, ha de ser real i efectiu, avaluable 
econòmicament i individualitzat en relació amb una persona o grup de 
persones; ha d'incidir sobre béns o drets, no sobre meres expectatives, ha de 
ser imputable a l'Administració i finalment ha de derivar-se, en una relació de 
causa a efecte, de l'activitat d'aquella, corresponent la prova de la concurrència 
de tots aquests requisits a què reclama, llevat que l'Administració al·legui com a 
circumstància d'exempció de la seva responsabilitat la força major, en aquest 
cas és a ella a qui, segons reiterada jurisprudència, correspon la prova de la 
mateixa. 

 

TERCER.- D’acord amb reiterada i constant doctrina jurisprudencial del ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu, els requisits que necessària i 
simultàniament han de concórrer per donar lloc a ser indemnitzat a 
conseqüència de la responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública són 
els següents:  

 

1) L’existència i realitat d’un dany. La jurisprudència entén per dany el que 
és cert, avaluable econòmicament, individualitzable en relació a una 
persona o grup de persones i antijuridic, de tal manera que si la persona 
té el deure jurídic de suportar la lesió, decau l’obligació d’indemnitzar. 
 

2) La lesió antijurídica ha de ser imputable al funcionament normal o 
anormal dels serveis públics, en l’accepció més amplia d’aquest 
concepte, on només decau l’obligació d’indemnitzar en els supòsits de 
força major. 

 
3) La relació de causalitat entre la lesió en sentit tècnic i el títol 

d’imputació, és a dir, el nexe causal entre el funcionament del servei 
públic i el dany o lesió produïts de tal manera que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament del servei  i no existeixin causes 
d’exoneració de la responsabilitat administrativa com la culpa de la 
pròpia víctima, la conducta de terceres persones o la força major.  

 
4) La reclamació s’ha d’interposar dins del termini legalment establert, que 

serà d’un any.   
 

CONCLUSIONS 
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Efectuada la corresponent instrucció de l’expedient, de les actuacions, 
documents i informes aportats al mateix, consta l’existència d’un dany real i 
efectiu sofert per la Sra. M.S.G amb NIF ***7157**, tal i com es desprèn dels 
informes mèdics que consten a l’expedient, i que la reclamació ha estat 
interposada dins del termini legalment establert. 

No obstant, no consta a l’expedient l’avaluació econòmica dels danys que es 
reclamen i no ha quedat acreditat el necessari nexe causal que ha de concorre 
entre el funcionament normal o anormal de l’Administració i la lesió soferta per 
la reclamant, atès que no ha quedat suficientment acreditada la relació de 
causalitat per a l’exigència de responsabilitat a l’Administració. Els informes 
mèdics aportats a l’expedient no son suficients per acreditar l’esmentada 
relació de causalitat que necessàriament ha de donar-se per a que resulti 
procedent la seva indemnització.  

 

No es donen tots els requisits necessaris per a l’exigència de responsabilitat 
patrimonial a l’Administració. En conseqüència, decau l’obligació de 
l’Administració d’indemnitzar danys i perjudicis que es poguessin reclamar i és 
procedent desestimar la reclamació efectuada.  

En conseqüència, és procedent desestimar la reclamació de responsabilitat 
patrimonial interposada contra l’Ajuntament, atès que no ha quedat acreditada 
la relació de causalitat entre el funcionament del servei municipal i el dany 
sofert, que en aplicació dels articles 61.4, 67.2 i 91.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú, són pressupost necessari per a 
la imputació de responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública.  

Tot el que instructora i secretaria de l’expedient informen als efectes oportuns”.  

 

Vist que en data 14 de gener de 2020 amb número de registre d’entrada 
E2020000284, la Sra. M.S.G amb NIF ***7157** ha efectuat al·legacions mostrant la 
seva disconformitat a la proposta de resolució notificada en data  27 de desembre de 
2019 amb número de registre de sortida S2019005564.  

 

Vist que a l’escrit la reclamant no aporta documentació ni cap altre prova per la qual es 
modifiquin les circumstàncies objecte de valoració i/o ponderació per a la resolució de 
l’expedient de responsabilitat patrimonial.  

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret d’alcaldia, 
de 13 de juny de 2015 (BOP de  data 10 de juliol de 2015), la Junta de Govern Local 
adopta els següents; 
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ACORDS 

PRIMER.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per la 
Sra. M.S.G amb DNI ***7157** pels danys i perjudicis reclamats contra l’Ajuntament de 
Santa Margarida i els Monjos per presumptes danys i perjudicis a indemnitzar com a 
conseqüència dels desperfectes a la via pública, concretament a l’Avinguda Catalunya 
a l’alçada del supermercat Bon Àrea, atès que no ha quedat acreditada la relació de 
causalitat entre el funcionament del servei municipal i el dany sofert, que en aplicació 
dels articles 61.4, 67.2 i 91.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú, són pressupost necessari per a la imputació de responsabilitat 
patrimonial de l’Administració Pública, i procedir al tancament de l’expedient.  

SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la companyia asseguradora.  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.2.- RESOLUCIÓ EXPEIDENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. (EXP. 
X2019003181). 
 
Vist que en data 4 de novembre de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial segons la reclamació efectuada en 
data 7 d’octubre de 2019 i núm. registre d’entrada E2019011036, presentada per part 
de la Sra. M. LL.D, en nom i representació de l’empresa NEDGIA CATALUNYA, SA, 
per presumptes danys i perjudicis a indemnitzar com a conseqüència dels 
desperfectes ocasionats al ramal de l’escomesa de BP instal·lada al carrer Resclosa 
número 2 al municipi de Santa Margarida i els Monjos. 

Atès que en l’escrit de sol·licitud es reclama sigui indemnitzat l’import de la reparació 
dels desperfectes ocasionats, el gas fugat a conseqüència dels danys i els materials 
empleats per a la seva definitiva reparació, per un import total de 1.751,05€, amb 
aportació de la factura, la certificació dels danys, els informes tècnics dels servei 
efectuats, així com els documents que legalment procedeixen per acreditar la 
representació de la mercantil per a efectuar reclamacions i interposar accions legals.  

Vista tota documentació inclosa en el present expedient de responsabilitat patrimonial, 
i els diversos tràmits per a la gestió i tramitació de l’expedient, de conformitat amb allò 
establert a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, així com allò establert a la Llei 40/20158, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic, pels quals es regula el procediment administratiu i la 
responsabilitat patrimonial com a una especialitat de la mateixa.  

Atès l’informe d’instrucció emès en data 28 de novembre de2019, que es transcriu a 
continuació:  
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“EXP.- 1362-000010-2019 (X2019003181) INFORME INSTRUCCIO 
EXPEDIENT RESPONABILITAT PATRIMONIAL DE L’AJUNTAMENT DE 
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  

 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

PRIMER.- En data 07/10/2019, la Sra. M. LL.D amb NIF ***9699**, en nom i 
representació de l’empresa NEDGIA CATALUNYA, SA amb CIF A63485890, 
va presentar sol·licitud amb núm. registre d’entrada E2019011036, pel qual 
interposa reclamació contra l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos per 
presumptes danys i perjudicis a indemnitzar com a conseqüència dels 
desperfectes ocasionats al ramal de l’escomesa de BP instal·lada al carrer 
Resclosa número 2 del municipi, quan el passat dia 16/07/2019, el personal de 
la brigada municipal es trobava executant tasques de reparació de les voreres i 
amb un pic manual va ser picada la vàlvula de l’escomesa la qual es troba a la 
ubicació indicada.  

Amb l’escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial, es sol·licita sigui 
indemnitzat l’import de la reparació dels desperfectes ocasionats, el gas fugat a 
conseqüència dels danys i els materials empleats per a la seva definitiva 
reparació, per un import total de 1.751,05€, aportant la factura, la certificació 
dels danys, els informes tècnics dels servei efectuats, així com els documents 
que legalment procedeixen per acreditar la representació de la mercantil per a 
efectuar reclamacions i interposar accions legals.  

SEGON.- De conformitat amb les atribucions conferides a l’article 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (BOE 03/04/1985), 
i en aplicació dels articles 66 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en data 
29/10/2019, l’alcaldessa dicta providència, per la qual disposa per part de 
Secretaria s'emeti informe sobre el procediment i la legislació aplicable per a 
dur a terme la tramitació del corresponent expedient de responsabilitat 
patrimonial.  
 
 
TERCER.- En data 04/11/2019, la Junta de Govern Local va aprovar la incoació 
d’expedient de responsabilitat patrimonial, amb la sol·licitud a serveis tècnics 
per a que emetin informe sobre els fets que presumptament van causar el dany 
al sol·licitant, requerint a l’interessat per a que en el termini de 10 dies hàbils 
aporti tota aquella documentació i mitjans probatoris que s’escaiguin per 
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acreditar els fets que reclama en el seu escrit i efectuant el noment 
d’instructor/a i secretari/a de l’expedient.  
 
QUART.- Havent-se notificat l’acord d’incoació en data 07/11/2019 i amb núm. 
registre de sortida S2019004625, la mateixa va ser acceptada per NEDGIA 
CATALUNYA, SA amb CIF A63485890 en data 13/11/2019, per la qual cosa 
disposava fins el dia 27/11/2019 aportar tota aquella documentació i mitjans 
probatoris que s’escaiguin per acreditar els fets que reclama en el seu escrit, 
especificant els danys produïts, la presumpta relació de causalitat entre 
aquestes i el funcionament del servei públic, l’avaluació econòmica de la 
responsabilitat patrimonial que es reclama, si és possible, i el moment en que el 
dany efectivament es va produir, així com aportar tots els documents i les 
informacions que es considerin oportuns i proposició de la prova, així com 
l’acreditació dels mitjans dels que es pretén valer.  
 
CINQUÈ.- Transcorregut el termini concedit, NEDGIA CATALUNYA, SA amb 
CIF A63485890 no ha estat presentat cap escrit ni aportat cap altre document o 
mitjà probatori en defensa dels seus drets i interessos.  

SISÈ.- En data 27/11/2019, des de la Regidoria de via pública s’emet informe 
pel qual es fa constar el següent: “el dia 16 de juliol de 2019, diversos 
treballadors de la brigada d’obres  estaven realitzant tasques de reparació de 
les voreres situades al C/. Anselm Clavé, cantonada C/. la Resclosa del nostre 
municipi quan, amb un pic manual va ser picada la vàlvula de l’escomesa de la 
xarxa de distribució de gas, provocant una fuita del mateix.  Immediatament  es 
va avisar a la Policia Local, des d’on es va avisar als bombers i al servei 
d’emergències de la companyia distribuïdora de gas”.  

NORMATIVA APLICABLE 

- Arts. 65 i ss de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  
 

- Arts. 32 a 35 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic.  

 
- Art. 54  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases del Règim 

Local. 
 

- Art. 174 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
 

FONAMENTS DE DRET 

PRIMER.- El règim jurídic de la reclamació deduïda per l'actor està continguda 
en l'art. 54 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, que estableix 
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la responsabilitat directa de les entitats locals pels danys i perjudicis causats als 
particulars en els seus béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics, remetent-se al que disposa la legislació general sobre 
responsabilitat administrativa, que ve constituïda pels arts. 32 i següents de la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic. 

 

SEGON.- La responsabilitat patrimonial de l'Administració es configura en el 
nostre ordenament jurídic com una responsabilitat directa i objectiva, que obliga 
a aquella a indemnitzar tota lesió que pateixin els particulars en qualsevol dels 
seus béns o drets, sempre que sigui conseqüència del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics; tenint en compte que no tot dany que produeixi 
l'Administració és indemnitzable, sinó tan sols els que mereixin la consideració 
de lesió, entesa, segons la doctrina i jurisprudència, com a dany antijurídic, no 
perquè la conducta de qui el causa sigui contrària a Dret, sinó perquè el 
perjudicat no tingui el deure jurídic de suportar-lo, per no existir causes de 
justificació que el legitimen. 

Perquè el dany sigui indemnitzable, a més, ha de ser real i efectiu, avaluable 
econòmicament i individualitzat en relació amb una persona o grup de 
persones; ha d'incidir sobre béns o drets, no sobre meres expectatives, ha de 
ser imputable a l'Administració i finalment ha de derivar-se, en una relació de 
causa a efecte, de l'activitat d'aquella, corresponent la prova de la concurrència 
de tots aquests requisits a què reclama, llevat que l'Administració al·legui com a 
circumstància d'exempció de la seva responsabilitat la força major, en aquest 
cas és a ella a qui, segons reiterada jurisprudència, correspon la prova de la 
mateixa. 

TERCER.- D’acord amb reiterada i constant doctrina jurisprudencial del ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu, els requisits que necessària i 
simultàniament han de concórrer per donar lloc a ser indemnitzat a 
conseqüència de la responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública són 
els següents:  

5) L’existència i realitat d’un dany. La jurisprudència entén per dany el que 
és cert, avaluable econòmicament, individualitzable en relació a una 
persona o grup de persones i antijuridic, de tal manera que si la persona 
té el deure jurídic de suportar la lesió, decau l’obligació d’indemnitzar. 
 

6) La lesió antijurídica ha de ser imputable al funcionament normal o 
anormal dels serveis públics, en l’accepció més amplia d’aquest 
concepte, on només decau l’obligació d’indemnitzar en els supòsits de 
força major. 

 
7) La relació de causalitat entre la lesió en sentit tècnic i el títol 

d’imputació, és a dir, el nexe causal entre el funcionament del servei 
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públic i el dany o lesió produïts de tal manera que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament del servei  i no existeixin causes 
d’exoneració de la responsabilitat administrativa com la culpa de la 
pròpia víctima, la conducta de terceres persones o la força major.  

 
8) La reclamació s’ha d’interposar dins del termini legalment establert, que 

serà d’un any.   
 

CONCLUSIONS 

Efectuada la corresponent instrucció de l’expedient, de les actuacions, 
documents i informes aportats al mateix, consta l’existència d’un dany real, 
efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en una persona.  

Tanmateix, al present expedient de reclamació patrimonial hi consten els 
requisits que legalment han de concórrer per donar dret a ser indemnitzats pels 
danys soferts, ha quedat acreditada la necessària relació causa-efecte entre el 
funcionament del servei públic i el dany sofert, no existeix cap causa 
d’exoneració de la responsabilitat de l’Administració (tals com l’existència de 
força major i/o intervenció d’un tercer, entre d’altres) i la reclamació ha estat 
interposada dins el termini legalment establert.  

En conseqüència, és procedent estimar la reclamació d’indemnització per 
import de MIL SET-CENTS CINQUANTA-UN EUROS I CINC CÈNTIMS 
(1.751,05€) interposada en nom i representació de NEDGIA CATALUNYA, SA 
amb CIF A6348589, pels danys ocasionats, atès que ha quedat acreditada la 
relació de causalitat entre el funcionament del servei municipal i el dany sofert, 
que en aplicació dels articles 61.4, 67.2 i 91.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú, són pressupost necessari per a la 
imputació de responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública.  

Tot el que instructora i secretaria de l’expedient informen als efectes oportuns”.  

Atès que no ha estat presentada ninguna altre prova i/o al·legació per a la resolució 
del present expedient de responsabilitat patrimonial. No existeix modificació de les 
circumstàncies de valoració de la resolució respecte de l’informe emès en instrucció de 
l’expedient.  

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’Alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019 (BOP de data 11 de juliol 
de 2019), la Junta de Govern Local adopta els següents, 

 

ACORDS 
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PRIMER.- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada en nom i 
representació de l’empresa NEDGIA CATALUNYA, SA amb CIF A6348589, segons la 
reclamació efectuada en data 7 d’octubre de 2019 i núm. registre d’entrada 
E2019011036 pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència dels desperfectes 
ocasionats al ramal de l’escomesa de BP instal·lada al carrer Resclosa número 2 al 
municipi de Santa Margarida i els Monjos. 
 
SEGON.- Fixar la quantia de la indemnització en l’import de MIL SET-CENTS 
CINQUANTA-UN EUROS I CINC CÈNTIMS (1.751,05€) corresponents a la reparació 
dels danys acreditats a l’expedient.  
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat i a la companyia asseguradora, als 
efectes oportuns.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- ÀREA DE MOBILITAT 
 
6.1.- SOL.LICITUD D’UN PERMÍS INDEFINIT EN EL TEMPS PER CIRCULAR AMB 
UN VEHICLE DE MES DE 5’5 TN. PER DINS DEL CASC URBÀ TOTS ELS 
DIMECRES DE 07 A 12 HORES ( EXP. X2019001193) 
 
Vista la instància presentada pel  Sr. R.B.T, en representació de l’empresa TESO 
TRANSPORTS 2012 S.L.., on sol.licita  un permís indefinit en el temps, per circular 
amb un vehicle de mes de 5’5 Tn. per dins del casc urbà tots els dimecres de 7 a 12 
hores  

Atès l’informe  de la Policia Local on informa que: “L’autorització per aquesta sol.licitud 
és contrària a l’ordenança municipal en matèria de circulació de vehicles a motor i 
seguretat vial, on especifica la prohibició de vehicles de més de 5,5 tn.  Que aquesta 
sol.licitud no es pot autoritzar ja que no és tracta d’una excepcionalitat”. 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia núm. 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, la Junta de Govern adopta 
els següents: 

La Junta de Govern Local acorda: 

Primer.- Denegar  al  Sr. R.B.T. en representació de l’empresa TESO TRANSPORTS 
2012 S.L.., la seva sol.licitud en  base a l’informe tècnic de la Policia Local  

Segon.- Notificar formalment aquest acord. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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6.2.- SOL.LICITUD D’UN PERMÍS INDEFINIT EN EL TEMPS PER CIRCULAR AMB 
UN VEHICLE DE MES DE 5’5 TN. PER DINS DEL MUNICIPI (EXP. X2019001194) 
 
Vista la instància presentada pel  Sr. E.O.M. de l’empresa Transports Enric Olle 
Mitjans S.L., on sol.licita  un permís indefinit en el temps, per circular amb un vehicle 
de mes de 5’5 Tn. per dins del municipi. 

Atès l’informe  de la Policia Local on informa que: “Aquesta sol.licitud és contrària a 
l’ordenança municipal en matèria de circulació de vehicles a motor i seguretat vial, on 
especifica la prohibició de vehicles de més de 5,5 tn., que aquesta sol.licitud no es pot 
autoritzar entenent que no es tracta d’una excepcionalitat”. 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia núm. 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, la Junta de Govern adopta 
els següents: 

La Junta de Govern Local acorda: 

Primer.- Denegar  al  Sr. E.O.M. de l’empresa Transports Enric Olle Mitjans S.L., la 
seva sol.licitud en  base a l’informe tècnic de la Policia Local  

Segon.- Notificar formalment aquest acord. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.3.- SOL.LICITUD PERMÍS PER CIRCULAR AMB UN VEHICLE DE MÉS DE 5,5 
TN. (EXP. X202000226). 
 
Vista la instància presentada en data 20/01/2019 pel Sr. M.R.B., on sol.licita 
l’autorització per circular amb un vehicle d’MMA superior a 5’5 Tn per dins del casc 
urbà del nostre municipi i tallar la circulació de vehicles al C/ª Torres Picornell de 09 a 
14 hores en data 29-01-2020. 

Atès l’informe favorable de la Policia Local. 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia nº 2019DECR00077, de 18 de juny de 2019. 

La Junta de Govern Local acorda: 
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Primer.- Autoritzar al Sr.  M.R.B., per circular amb un vehicle d’MMA superior a 5’5 
Tn per dins del casc urbà del nostre municipi i tallar la circulació de vehicles al C/ª 
Torres Picornell de 09 a 14 hores en data 29-01-2020. 

 

 

Segon.- Notificar formalment aquest acord. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.4.- SOL.LICITUD PILONES. (EXP. X2019001306). 
 
Vista la instància presentada en data 29/04/2019 per la Sra  I.T.B, on sol.licita la 
col.locació de pilones davant  porta del C/ª Torres Picornell nº 2. 

Atès l’informe emès per la Policia Local, on informa que: 

“En el lloc on sol.licita la insta.lació de pilons ja hi ha un senyal longitudinal de trànsit, 
estant una línia longitudinal de color groc, que prohibeix l’estacionament.  Que 
l’esmentat carrer és d’estacionament quinzenal.  Que la instal.lació de pilons es solen 
col.locar quan hi ha al domicili alguna persona amb mobilitat reduïda que necessiti 
garantir l’entrada al domicili”. 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’Alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, (BOP de data 11 de 
juliol de 2019). 

La Junta de Govern Local acorda: 

Primer.- Denegar  a la Sra. I.T.B, on sol.licita la col.locació de pilones davant  porta 
del C/ª Torres Picornell nº 2  en base a l’informe tècnic de la Policia Local. 

 

Segon.- Notificar formalment aquest acord. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- ÀREA DE VIA PÚBLICA 
 
7.1.- OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES: “EL RACÓ DE LA 
CIGONYA, SLU”, TOT L’ANY 2020, AMB 29M2, A L’AVINGUDA CATALUNYA, 26.  
(EXP.X2020000044). 
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Vista la sol·licitud presentada per part del “RACÓ DE LA CIGONYA, SLU”, amb 
número d’entrada E2019014724 de data 31/12/2019, per tal de poder ocupar la via 
pública amb taules i cadires, durant tots els dies de l’any 2020 amb 29M2, davant la 
façana del “RACÓ DE LA CIGONYA”, situat a l’avinguda Catalunya, 26, així com 
també el pagament fraccionat de la corresponent taxa. 

 

Atès l’informe realitzat per la Policia Local  

Atès l’informe de la Cap de l’OAC 

Atesa l’ordenança fiscal núm.9 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’us 
públic amb taules i cadires, quioscos i punts de venda de loteries amb finalitat 
lucrativa. 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia, número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, (BOP de data 11 de 
juliol de 2019) la Junta de Govern Local adopta els següents: 
 
ACORDS: 

PRIMER.- Concedir al “RACÓ DE LA CIGONYA”, llicència per ocupació de terrenys 
d’ús públic amb taules i cadires, durant tots els dies de l’any 2020 amb 29M2, davant 
la façana del “RACÓ DE LA CIGONYA”, situada a l’avinguda Catalunya, 26. 

SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa d’ocupació via publica amb de taules i 
cadires, i el reconeixement del dret (RD) per import total de MIL DOS-CENTS 
CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (1.256,28€) a càrrec a la 
partida pressupostària  33500 “Taxa ocupació via pública taules cadires bars i 
cafeteries” del vigent pressupost 2020. 

TERCER.- Concedir a  el fraccionament del pagament de la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa en TRES terminis, 
havent de realitzar el pagament de l’import de 418,76€ (QUATRE CENTS DIVUIT 
EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) corresponent al PRIMER termini abans del 
dia 31/03/2020, l’import de 418,76€ (QUATRE CENTS DIVUIT EUROS AMB 
SETANTA-SIS CÈNTIMS) corresponent al SEGON termini abans del dia 30/06/2020 i 
l’import de  418,76€ (QUATRE CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SIS 
CÈNTIMS) corresponent al TERCER termini abans del dia 30/09/2020. 

QUART.- Advertir a l’usuari que es vigilarà perquè ocupi els metres que se li han 
concedit i que es preveu senyalitzar el lloc de l’ocupació.  Així mateix haurà de deixar 
lliure la vorera per a la circulació de vianants.  Si desitja col·locar algun altre tipus 
d’accessori per fer ombra, haurà de sol·licitar el corresponent permís a l’Ajuntament. 
En el cas que es faci un ús diferent de l'activitat sol·licitada li serà retirada la llicència. 
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CINQUÈ.-  Comunicar a l’interessat que segons el Decret de l’Alcaldia de data 26 de 
març de 2008, l’hora límit de tancament per a les terrasses i utilització de la via pública 
adjacent als anteriors locals i establiments, durant el període d’estiu (del 15 de juny 
al 15 de setembre), és pels dies laborables fins a les 24 h, i pels divendres, dissabtes 
i vigílies de festius fins a les 1 h. de la matinada.  Fora del període d’estiu, l’hora límit 
de tancament per a les terrasses i utilització de la via pública adjacent als anteriors 
locals i establiments, serà l’establert al Decret de l’Alcaldia de 15 d’octubre de 2007, 
dies laborables fins a les 22 h, i divendres, dissabtes i vigílies de festius fins a les 24 h.  

 

En el cas que existeixin queixes de veïns per les molèsties ocasionades per les 
terrasses, l’Ajuntament es reserva el dret a modificar l’horari de tancament de les 
terrasses durant el període d’estiu. 

SISÈ.- Fer avinent a l’interessat que per a les exhibicions a l’aire lliure i, en concret, a 
les terrasses, com en el present supòsit, i utilització de la via pública adjacent als 
anteriors locals i establiments caldrà que estigui específicament autoritzada la 
possibilitat d’emetre qualsevol tipus de soroll, així com les condicions concretes 
d’aquests i l’horari corresponent. 
SETÈ.- Recordar a l’usuari, que ha de mantenir net el lloc ocupat i que en cas 
contrari es podrà acordar la revocació del permís.   
VUITÈ.- Notificar formalment els anteriors acords. 

NOVÈ.- Donar trasllat del present acord a la intervenció i la tresoreria municipal. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- ÀREA DE MANTENIMENT 
 
8.1.- CONCESSIÓ ÚS PETICIÓ MATERIAL A INSTÀNCIA DE L'ESCOLA ARRELS 
PEL DIA 20 DE FEBRER DE 2020. (EXP. X2020000172) 
 
Vista la instància presentada en data 16 de Gener de 2020, per la Sra. M.A.M. en 
representació de l’ESCOLA ARRELS, exposant que el dia 20 de Febrer de 2020 
celebren la Festa de Carnestoltes a l’escola, pel que sol·liciten la petició d’una  
passarel·la per una desfilada de disfresses al gimnàs de l’escola. 

D’acord a l’informe favorable de regidories de disponibilitat del material pel dia 20 de 
febrer de 2020. 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, la Junta de Govern Local 
adopta els següents: 
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ACORDS: 

PRIMER.- Autoritzar la cessió de material: PLATAFORMA, a l’ESCOLA ARRELS, per 
la celebració de LA Festa de Carnestoltes a l’Escola el dia 20 de febrer de 2020. 

SEGON.- Comunicar a l’entitat, la brigada deixarà el material al Gimnàs de l’Escola 
Arrels pel dia 20 de febrer de 2020. 

TERCER.-  La persona responsable haurà de vetllar pel bon ús del material, i s’haurà 
de retornar en les mateixes condicions en què s’ha trobat,  i si es fes malbé, s’haurà 
d’abonar. 

QUART.- Comunicar a la interessada que a partir del dia 1 de Gener de 2020,  no 
es podran tramitar les sol·licituds que no siguin demanades amb un mínim de 15 
dies d’antelació a l’activitat prevista. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.2.- CONCESSIÓ PETICIÓ MATERIAL A INSTÀNCIA DE PARTICULAR PEL DIA 1 
DE FEBRER DE 2020. (EXP. X2020000247) 
 
Vista la instància presentada per la Sra. T.R.T., sol·licitant la petició de cessió de 
material: 8 taules i 45 cadires per celebració acte particular pel dia 1 de febrer de 2020. 

D’acord a l’informe favorable de regidories de disponibilitat del material pel dia 1 de 
febrer de 2020. 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, la Junta de Govern Local 
adopta els següents: 

ACORDS: 

PRIMER.- Autoritzar la cessió de material: 8 TAULES PLEGABLES i 45 CADIRES, a 
la Sra. TÀNIA REYES TORRENTS, per celebració acte particular el dia 1 de febrer de 
2020. 

SEGON.- Comunicar a la interessada, haurà de passar a recollir el material pel 
magatzem de la brigada municipal el dia 31 de gener de 2020 i retornar a la mateixa 
dependència el dia 3 de febrer de 2020. 

TERCER.-  La persona responsable haurà de vetllar pel bon ús del material, i s’haurà 
de retornar en les mateixes condicions en què s’ha trobat, les taules netes,  i si es fes 
malbé, s’haurà d’abonar. 
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QUART.- Comunicar a l’interessat que a partir del dia 1 de Gener de 2020,  no es 
podran tramitar les sol·licituds que no siguin demanades amb un mínim de 15 
dies d’antelació a l’activitat prevista. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
9.0.- FORA DE L’ORDRE DEL DIA. 
 
L’Alcaldessa, Sra. Imma Ferret  proposa  que, a l'empara dels articles 106.2 
TRLMRLC I 82.3 del ROF , es voti la urgència i s’incorpori a l’ordre del dia els 
següents punts presentats amb posterioritat a la convocatòria de la Junta 
de Govern Local, a fi que es puguin resoldre i  no ajornar-ho per a la propera  
setmana. 

BAIXA SERVEI TELEASSISTÈNCIA.  ( EXP. X2020000231 ). 
 
BAIXA SERVEI TELEASSISTÈNCIA.  ( EXP. X2020000232 ). 
 
BAIXA SERVEI TELEASSISTÈNCIA.  ( EXP. X2019000115 ). 
 
BAIXA SERVEI TELEASSISTÈNCIA.  ( EXP. X2020000234 ). 
 
CONCESSIÓ TARGETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT.  
(EXP. X2020000236) 
 
EXP.- 2244-000093-2019 (X2019003663) CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PROJECTES 
2019 FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
EXP.- 2244-000087-2019 (X2019003425) ARXIU I DESESTIMENT SOL.LICITUD 
SUBVENCIO ANY 2019 COLLA GEGANTERA DELS MONJOS  
 
CONCESSIÓ ÚS PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS A INSTÀNCIA DE 
L'AJUNTAMENT DE CANYELLES PEL DIA 5 DE GENER DE 2020. (EXP. 
X2020000068). 
 
CONCESSIÓ ÚS PARC NADALENC A INSTÀNCIA DE L'AMPA IES EL FOIX PEL DIA 
2 DE GENER DE 2020. (EXP. X2020000070). 
 
EXPEDIENT 1861-000085-2019 (X2019003508) - APROVACIÓ PADRÓ I 
LIQUIDACIÓ 1r.TRIMESTRE TAXA GIMNAS MUNICIPAL CURS 2019-2020 
SOL.LICITUD PLACA DE GUAL NÚM. 691  (EXP. X2020000098). 
 
SOL.LICITUD PLACA DE GUAL NÚM. 693 (EXP. X2020000134) 
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BAIXA PLACA DE GUAL NÚMERO 680. (EXP. X2020000087). 
 
CANVI TITULARITAT PARADA NÚM. 054 MERCAT MUNICIPAL AMBULANT. EXP.- 
X2020000040. 
 
TRANSMISSIÓ PARADA NÚM. 123 MERCAT MUNICIPAL AMBULANT. EXP.- 
X2019002949. 
 
OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES: G.C."BAR LA RUTA 2" 
DE GENER A MARÇ 2020 AMB 24M2 A L'AVINGUDA CATALUNYA, 70 BXS. (EXP. 
X2020000121). 
 
APROVACIÓ LLISTATS DE MULTES NÚMEROS 7 I 8. (EXP. X202000030). 
 
LIQUIDACIÓ TAXA GRUA. (EXP. X2020000034). 
 
BESTRETA CAIXA FIXA 1/2020. (EXP. X202000133). 
 
APROVACIÓ LIQUIDACIONS BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA. (EXP. X2020000264). 
 
EXP.- 1403-000074-2018 (X2018002266) RECTIFICACIO DENOMINACIO SOCIAL 
EMPRESA SERVEI DE GESTIO D’EXPEDIENTS ELECTRÒNICS I SERVEIS DE 
MANTENIMENT I SUPORT A L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS 
MONJOS. 
 
NÒMINA I LIQUIDACIÓ TREBALLADORA H.R.R. PER BAIXA PER INCAPACITAT 
PERMANENT D’ACORD AMB LA RESOLUCIÓ DE L’INSS. (EXP. X2019001591). 
 
(EXP: X2019003363) CONTRACTACIÓ SUBSTITUTA TREBALLADORA FAMILIAR. 
 
CANVI DE TITULARITAT NÍNXOL NÚM. 98 BLOC F. (EXP. X2020000238). 
 
CONCESSIÓ NÍNXOL NÚMERO 18 BLOC M CEMENTIRI MUNICIPAL (EXP. 
X2019003754). 
 
APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA 
PÚBLICA O TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB RUNES, MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ, TANQUES I BASTIDES DURANT EL MES DE DESEMBRE DE 
2019 (X2019004022). 
 
ASSABENTAMENT DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’OBRES EXP. 200008, 
PER REPARAR EL BALCÓ DE LA FAÇANA DE L’HABITATGE SITUAT AL C/. 
ALVAREZ CUEVAS, 2, CANT. AV. CATALUNYA (X2020000217). 
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APROVACIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES EXP.200009, PER INSTAL·LAR 2 
ARMARIS PELS CONTADORS DE LLUM I AIGUA, A LA FINCA SITUADA A     L’AV. 
PLA DE L'ESTACIÓ, 87, A (X2020000218). 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI PER LA CESSIÓ D'UN GENERADOR PER PART DE 
L'EMPRESA CEMENTOS PORTLAND VALDERRIBAS PER LES FESTES MAJORS 
DEL MONJOS, LA RÀPITA I CAL RUBIÓ (X2020000313). 
 
APROVACIÓ CONVENIS DE PRÀCTIQUES. (EXP. X2019001516). 
 
CONVOCATORIA AJUTS D'URGENCIA SOCIAL PER A L'ANY 2020 (EXP. 
X2020000159). 
 
EXP.- 2240-000005-2020 (X2020000190) SOL·LICITUD SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA. CATÀLEG 2020 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
10.0.- BAIXA SERVEI TELEASSISTENCIA.  (EXP.X2020000231). 
 
Vist l’informe 02/2020 emès per la treballadora social, on comunica la baixa del servei 
de teleassistència de L.F.S. 
 
Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’Alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, (BOP de data 11 de 
juliol de 2019, la Junta de Govern Local adopta els següents acords:  

 
PRIMER.- Donar de baixa el servei de teleassistència de L.F.S., el qual tenia aprovat 
un copagament del 10% per usuari tipus A, amb un cost de 4,50€ semestrals, amb 
data efectes de baixa des del 02/05/2019.  
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord als Departaments de Tresoreria i d’Intervenció. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
11.0.- BAIXA SERVEI TELEASSISTENCIA.  (EXP.X2020000232). 
 
Vist l’informe 03/2020 emès per la treballadora social, on comunica la baixa del servei 
de teleassistència de I.R.G. 
 
Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
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d’Alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, (BOP de data 11 de 
juliol de 2019, la Junta de Govern Local adopta els següents acords:  

 
PRIMER.- Donar de baixa el servei de teleassistència de I.R.G., la qual tenia aprovat 
un copagament del 30% per usuari tipus A, amb un cost de 13,50€ semestrals, amb 
data a efectes de baixa des del 02/01/2020.  
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord als Departaments de Tresoreria i d’Intervenció. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
12.0.- BAIXA SERVEI TELEASSISTENCIA.  (EXP.X2019000115). 
 
Vist l’informe 05/2020 emès per la treballadora social, on comunica la baixa del servei 
de teleassistència de J.C.V. 
 
Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’Alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, (BOP de data 11 de 
juliol de 2019, la Junta de Govern Local adopta els següents acords:  

 
PRIMER.- Donar de baixa el servei de teleassistència de J.C.V., el qual estava 
pendent d’instal·lar al domicili, amb un copagament del 100% per usuari tipus A, 
amb un cost de 45€ semestrals.    
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord als Departaments de Tresoreria i d’Intervenció. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
13.0.- BAIXA SERVEI TELEASSISTENCIA.  (EXP.X2020000234). 
 
Vist l’informe 04/2020 emès per la treballadora social, on comunica la baixa del servei 
de teleassistència de R.R.LL. 
 
Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’Alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, (BOP de data 11 de 
juliol de 2019, la Junta de Govern Local adopta els següents acords:  
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PRIMER.- Donar de baixa el servei de teleassistència de R.R.LL., la qual tenia aprovat 
un copagament del 100% per usuari tipus A, amb un cost de 45€ semestrals, amb data 
efectes de baixa des del 02/01/2020.  
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord als Departaments de Tresoreria i d’Intervenció. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
14.0.- CONCESSIÓ TARGETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT.  (EXP. X2020000236). 
 
Vista la sol·licitud d’una targeta d’aparcament individual per a persones amb 
discapacitat, presentada per L.V.M. 

Vista la documentació aportada per la persona interessada i vist l’informe 06/2020, 
emès pel Departament de Serveis Socials, on informa que aporta tota la documentació 
requerida segons el Decret 97/2002. 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’Alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, (BOP de data 11 de 
juliol de 2019), la Junta de Govern Local adopta els següents:  

ACORDS: 

PRIMER.- Concedir a L.V.M. la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, 
en modalitat de Titular no conductor, per un període de 4 anys. 

 
SEGON.- Notificar formalment a la persona interessada. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
15.0.- EXP.- 2244-000093-2019 (X2019003663) CONCESSIÓ SUBVENCIÓ 
PROJECTES 2019 FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. 
 

Vist l’acord de la Junta de Govern Local en data 23 de desembre de 2019, pel qual es 
va aprovar el compromís de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, com a soci 
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, de realitzar suport i cooperació 
en projectes de Cooperació per a l’any 2019.  
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Atès que revisat els termes acordats, concorre error material en l’enumeració dels 
projectes de Cooperació al Desenvolupament per a l’any 2019.  

Atès allò que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, pel qual es disposa en relació a 
la revocació d’actes i rectificació d’errors el següent “les administracions públiques 
poden rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.  

Vist que és procedent la rectificació d’ofici per l’òrgan competent de l’acord adoptat, 
atès que és necessari realitzar una adequada menció dels concrets projectes de 
Cooperació al Desenvolupament per a l’any 2019, atès que es tracta de diversos 
projectes de Cooperació al Desenvolupament, els quals han de quedar adequadament 
establerts i definits per a la seva realització com a objecte de subvenció atorgada per a 
l’any 2019.  

Tenint present que la competència correspon a la Junta de Govern Local per delegació 
efectuada per l’alcaldessa mitjançant Decret d’alcaldia número 2019DECR000077, de 
18 de juny de 2019 (BOP de data 11 de juliol de 2019), la Junta de Govern Local 
adopta els següents: 

ACORDS 

PRIMER.- Aprovar la rectificació de l’acord de la Junta de Govern Local en sessió de 
data 23 de desembre de 2019, rectificant l’enumeració dels projectes de Cooperació al 
Desenvolupament per a l’any 2019 en els termes que es relacionen a continuació: 

ON DIU: 

“PRIMER.- Aprovar el compromís de l’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos, com a soci del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, de 
realitzar el suport i cooperació en els projectes i pels imports que es relacionen 
a continuació: 

• 2579 - SUPORT A L´ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN 
TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A 
L´ÀREA MEDITERRÀNIA  5.877€ 

• CONSTRUCCUICÓ I EQUIPAMETN D’UN CENTRE DE FORMACIO 
PER A JOVES, DONES I NENES AL DEPARTAMENT DE KOUBRÍ , 
BRUKINA FASO 5.000€.  
 

• CONSTRUCCIÓ I EQUIPAMENT  D’UNA BIBILOTECA A L’ESCOLA 
PUBLICA SILK AMBA, ETIOPIA. 2.000€ 

 

• REHABILITACIÓ I IMPLEMNETACIÓ DE L’HOSPITAL DE BÒLÒNDÒ 
A GUINEA EQUIATORIAL 6.000€ 
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El cost dels projectes esmentats ascendeix a la quantitat de 18.877€”.  

HA DE DIR:  

“PRIMER.- Aprovar el compromís de l’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos, com a soci del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, de 
realitzar el suport i cooperació en els projectes i pels imports que es relacionen 
a continuació: 

 

• 2833. - SUPORT A L´ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN 
TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A 
L´ÀREA MEDITERRÀNIA  5.877€ 

• 2656- AMPLIACIÓ I MANTENIMENT DE LA LLAR D’AVIS DEL SAUCE, 
NICARAGUA  4.000€, 

• 3243- 2ª i 3ª FASE DE LA REHABILITACIÓ I LA MILLLORA DE LES 
INSTALACIONS DE L’ESCOLA TALLLER DE BISSELANCA, GUIENEA 
BISAU.  5.000€  

• 3159 – SUPORT AL MUNICIPI DE MAPUTO MITJANÇANT ACCIONS 
COMUNITARIES DQUE PROMOUEN LASALUT PUBLICA I LUNA 
MILLOR GESTIO  MEDIAMBIENTAL ALS MERCAT DE MAVALNE, 
ENFICA I 1ª DE JUNO,  4.000€ 

El cost dels projectes esmentats ascendeix a la quantitat de 18.877€”. 

 

SEGON.- Notificar aquest acord als interessats. 

 
TERCER.- Traslladar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipal. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
16.0.- EXP.- X2019003425 - ARXIU I DESESTIMENT SOL.LICITUD SUBVENCIO 
ANY 2019 COLLA GEGANTERA DELS MONJOS 
 
Vista la sol·licitud número de registre d’entrada E2019011733 de data 21/10/2019  
presentada per l’entitat COLLA GEGANTERA DELS MONJOS, per tal que li sigui 
concedida una subvenció per col·laborar en el finançament de les seves activitats 
considerades d’interès general o d’utilitat pública i en concret per a l’adquisició de roba 
i restauració dels gegants.  
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Vist el requeriment efectuat en data 7 de novembre de 2019 i amb núm. registre de 
sortida S2019004595 pel qual es va requerir a l’entitat per a que esmessin o 
completessin la següent documentació, per no estar correctament complimentada o bé 
no està presentada: 

 

 Document Observacions 

1 
Sol·licitud actualitzada de subvenció 2019. 

 

Cal aportar el model de 
sol·licitud de subvenció, de 

conformitat amb el model actual 
que consta a la pàgina web de 

l’Ajuntament, degudament 
omplerta, signada i segellada.  

2 
Sol·licitud actualitzada de bestreta 2019 (si s’escau). 

 

Cal aportar el model de 
sol·licitud de bestreta, de 

conformitat amb el model actual 
que consta a la pàgina web de 

l’Ajuntament, degudament 
signat i segellat.  

3  

Ha de presentar estatuts de la entitat i document 
identificació de l’entitat (CIF). 

 
 

4  

Ha de presentar l’acta d’assemblea on surti l’elecció dels 
membres de la Junta directiva . 

 
 

5  

Ha de presentar copia del DNI del sol·licitant. 

 
 

 

Vist que ha transcorregut el termini legalment establert per a aportar la documentació 
requerida, sense que la mateixa hagi estat aportada, i en aplicació d’allò que disposa 
l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu de les 
Administracions Públiques, a tenor del qual diu:  “si la sol·licitud d’iniciació no reuneix 
els requisits que assenyala l’article 66, i, si s’escau, els que assenyala l’article 67 o 
altres d’exigits per la legislació específica aplicable, s’ha de requerir l’interessat 
perquè, en un termini de deu dies, repari la falta o adjunti els documents preceptius, 
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amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la 
resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes que preveu l’article 21”. 

 

Vist l’informe tècnic emès en data 23 de gener de 2020 pel qual s’informa la 
procedència de tenir per desistida a l’entitat de la seva petició de subvenció per a l’any 
2019, tenint per conclús el procediment  de sol·licitud de subvenció, amb el necessari 
tancament de l’expedient, sens perjudici de la possibilitat de nova sol·licitud per part de 
l’entitat, en la qual concorrin els requisits i documents necessaris per a la concessió de 
subvenció. 

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Santa Margarida i Els 
Monjos, que fou aprovada per acord del Ple de data 16 de desembre de 2019 i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província, en data 27 de desembre de 2019. 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’Alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019 (BOP de data 11 de juliol 
de 2019), la Junta de Govern Local adopta els següents: 

ACORDS 

PRIMER.- Tenir per desistida a l’entitat COLLA GEGANTERA DELS MONJOS de la 
seva sol·licitud de subvenció per a l’any 2019, atès que concorre la circumstància 
prevista a l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu 
de les Administracions Públiques, tenint per conclús el procediment  de sol·licitud de 
subvenció, sens perjudici de la possibilitat de nova sol·licitud per part de l’entitat, en la 
qual concorrin els requisits i documents legalment establerts per a la concessió de 
subvenció. 

SEGON.- Procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient.  

TERCER.- Notificar aquest acord a l’entitat interessada.  

QUART.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals.  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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17.0.- CONCESSIÓ ÚS PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS A INSTÀNCIA DE 
L'AJUNTAMENT DE CANYELLES PEL DIA 5 DE GENER DE 2020. (EXP. 
X2020000068) 
 
 

Vista la sol·licitud presentada en data 2 de Gener de 2020, pel Sr. C.M.C. en 
representació del Servei d’Esports de l’AJUNTAMENT DE CANYELLES, exposant que 
per motiu de les obres del nou pavelló d’Esports de Canyelles no tenen disponibilitat 
del pavelló, pel que sol·liciten l´ús d’una instal·lació esportiva per jugar un partit de 
basquet sènior de l’equip de Basquet de Canyelles el proper dia 5 o 6 de gener de 
2020 al matí. 

Vist l’informe favorable del Servei d’Esports, de la disponibilitat del Pavelló Municipal 
d’Esports pel dia 5 de Gener de 2020 dins l’horari de 9,00 a 12,00 hores. 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019 (BOP de data 11 de juliol 
de 2019), la Junta de Govern Local adopta els següents: 

ACORDS: 

PRIMER.- Autoritzar l’ús del Pavelló Municipal d’Esports al SERVEI D’ESPORTS DE 
L’AJUNTAMENT DE CANYELLES, per la celebració d’un partit de basquet sènior de 
l’equip de basquet de Canyelles el dia 5 de Gener de 2020 dins l’horari de 9,00 a 12,00 
hores. 

SEGON.- Comunicar al responsable que tots els actes que es realitzin a les 
instal·lacions municipals hauran de complir amb els següents aspectes: 

4. Totes les persones que hi participin, hauran de mantenir i deixar, a la 
finalització de l’acte, la zona cedida en ús en perfecte estat de conservació, 
manteniment, ornat públic i neteja. No es podran deixar els menors d’edat sols.   
 

TERCER.- Comunicar al responsable que a partir del dia 1 de Gener de 2020,  no 
es podran tramitar les sol·licituds que no siguin demanades amb un mínim de 15 
dies d’antelació a l’activitat prevista. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
18.0.- CONCESSIÓ ÚS PARC NADALENC A INSTÀNCIA DE L'AMPA IES EL FOIX 
PEL DIA 2 DE GENER DE 2020. (EXP. X2020000070) 
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Vista la sol·licitud presentada en data 13 de Novembre de 2019, per la Sra. M.L.C. en 
representació de l’AMPA IES EL FOIX, exposant que volen aprofitar el Parc Nadalenc 
per fer-ne ús els socis de l’Ampa i les seves famílies, aprofitant aquest acte per recollir 
diners per la Marató de TV3, pel que sol·liciten fer ús del Parc Nadalenc el dia 2 de 
gener de 2020 dins l’horari de 20 a 22 hores. 

Vist l’informe favorable del Servei d’Esports, de la disponibilitat del Parc Nadalenc a la 
Pista Poliesportiva pel dia 2 de Gener de 2020 dins l’horari de 20,00 a 22,00 hores. 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019 (BOP de data 11 de juliol 
de 2019), les regidories de Cultura i manteniment, la Junta de Govern Local adopta els 
següents: 

ACORDS: 

PRIMER.- Autoritzar l’ús del Parc Nadalenc de la pista poliesportiva a l’AMPA IES EL 
FOIX, per fer-ne ús els socis de l’AMPA i famílies per fer acte per recollir diners per la 
Marató de TV3, el dia 2 de Gener de 2020 dins l’horari de 20,00 a 22,00 hores. 

SEGON.- Comunicar al responsable que tots els actes que es realitzin a les 
instal·lacions municipals hauran de complir amb els següents aspectes: 

5. Totes les persones que hi participin, hauran de mantenir i deixar, a la 
finalització de l’acte, la zona cedida en ús en perfecte estat de conservació, 
manteniment, ornat públic i neteja. No es podran deixar els menors d’edat sols.   
 

TERCER.- Comunicar al responsable que a partir del dia 1 de Gener de 2020,  no 
es podran tramitar les sol·licituds que no siguin demanades amb un mínim de 15 
dies d’antelació a l’activitat prevista. 

 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
19.0.- EXPEDIENT 1861-000085-2019 (X2019003508) - APROVACIÓ PADRÓ I 
LIQUIDACIÓ 1r.TRIMESTRE TAXA GIMNAS MUNICIPAL CURS 2019-2020 



 
 
 
 

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos 

Tel. 93 898 02 11 
www.santamargaridaielsmonjos.cat 
info@smmonjos.cat 

 

 

 

Vista la ordenança fiscal reguladora núm. 24 de la Taxa per la prestació de serveis 
esportius a instal·lacions municipals aprovada pel Ple de la corporació en data 4 de 
novembre de 2019. 

Vist els usuaris matriculats a les activitats esportives pel curs 2019-2020:  

Ioga expedients: X2019002941, X2019002962 

Pilates expedients: X2019002493, X2019002944, X2019002963 

Gimnàstica rítmica expedients: X2019002942, X2019002966, X2019002991 

Gimnàs expedients: X2019002940, X2019002964 X2019002965, X2019002967, 
X2019003028 

 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’Alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, (BOP de data 11 de 
juliol de 2019) 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta els següents: 

ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar el Padró Taxa Serveis Esportius curs 2019-2020: Ioga, Pilates, 
Gimnàstica rítmica i Gimnàstica manteniment, amb  un total de 240 càrrecs i per un 
import total de 9.072,50 € segons annex adjunt a la proposta. 

SEGON.- Liquidar la Taxa de la Serveis Esportius curs 2019-2020: Ioga, Pilates, 
Gimnàstica rítmica i Gimnàstica manteniment del 1r. trimestre curs 2019-2020 per 
import de NOU MIL SETANTA-DOS euros amb CINQUANTA cèntims (9.072,50 €) del 
vigent pressupost 2020. 

TERCER.- Aprovar el reconeixement de drets (RD) a càrrec de la partida 
pressupostària 31303 “Taxa Utilització Gimnàs” per import de NOU MIL SETANTA-
DOS euros amb CINQUANTA cèntims (9.072,50 €)  del vigent pressupost 2020 

QUART.- Notificar el present acord als interessats mitjançant la publicació a E-
TAULELL. 

CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal. 

RELACIÓ DE DOMICILIACIONS GIMNAS CURS 19-20   

    
USUARI TITULAR N.I.F IMPORT 
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A.G., C. A.G., C. ***7287** 18,50 € 

A.G., E. A.G., E. ***6072** 18,50 € 

A.B., A. A.B., A. ***1450** 37,00 € 

A.M., N. A.M., N. ***0151** 37,00 € 

A. M.,N. A.M., N. ***0151** 37,00 € 

A.F., I. A.F., I. ***6743** 18,50 € 

A.F., I. A.F., I. ***6743** 18,50 € 

B.M., O. B.M., O. ***1009** 37,00 € 

B.F., C. B.F., C. ***6067** 18,50 € 

C.T., C. C.T., C. ***2288** 18,50 € 

C.R., J. C.R., J. ***8421** 18,50 € 

C.B., F. C.B., F. ***4369** 18,50 € 

D.T., M. D.T., M. ***9956** 18,50 € 

D.T., M. D.T., M. ***9956** 18,50 € 

D.U.P., A. D.U.P., A. ***3460** 37,00 € 

E.R., M. E.R., M. ***1521** 37,00 € 

F.V., M.M. F.V., M.M. ***1967** 37,00 € 

G.H., I. G.H., I. ***5703** 37,00 € 

G.S., A. G.S., A. ***6342** 18,50 € 

G.B., V. G.B., V. ***8712** 18,50 € 

H.G., M.T. H.G., M.T. ***9882** 18,50 € 

H.G., M.T. H.G., M.T. ***9882** 18,50 € 

H.S., M. H.S., M. ***9550** 18,50 € 

I.M., C. I.M., C. ***5373** 18,50 € 

J.G., R.M. J.G., R.M. ***6294** 37,00 € 

J.G., C. J.G., C. ***5750** 18,50 € 

J.V., A. J.V., A. ***3949** 18,50 € 
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J.V., A. J.V., A. ***3949** 18,50 € 

K.O. K.O. ***2182* 37,00 € 

LL.M., U. LL.M., N. ***9625** 18,50 € 

L.A., E. L.A., E. ***9515** 37,00 € 

L.A., E. L.A., E. ***9515** 37,00 € 

L.M., C. L.M., C. ***5634** 18,50 € 

M.R., O. M.R., O. ***6188** 37,00 € 

M.P., G. M.P., G. ***0908** 18,50 € 

M.R., M.A. M.R., M.A. ***3451** 37,00 € 

M.R., C. M.R., C. ***8121** 18,50 € 

M.A., J. M.A., J. ***3103** 37,00 € 

M.CH., D. M.CH., D. ***4329** 18,50 € 

M.G., Y. M.G., Y. ***1422** 37,00 € 

M.S., D. M.S., D. ***5416** 18,50 € 

M.Y., A. M.Y., A. ***2402** 37,00 € 

M.S., M.D. M.S., M.D. ***1983** 18,50 € 

M.C., M. M.C., M. ***8109** 18,50 € 

M.C., M.C. M.C., M.C. ***7896** 18,50 € 

M.G., E. M.G., E. ***4578** 37,00 € 

M.B., M.I. M.P., M. I. ****4766* 18,50 € 

M.P., M.P. M.P., M.P. ***1005** 37,00 € 

M.P., R. M.P., R. ***1005** 37,00 € 

M.C., A. M.C., A. ***4475** 37,00 € 

M.T., M.C. M.T., M.C. ***8271** 18,50 € 

M.T., M.C. M.T., M.C. ***8271** 18,50 € 

M.M., B. M.M., B. ***9605** 37,00 € 

M.P., I. M.P., I. ***3855** 18,50 € 
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M.J., D. M.J., D. ***1828** 18,50 € 

N.A., T. N.A., T. ***2609** 18,50 € 

P.L., M.R. P.L., M.R. ***3611** 18,50 € 

P.T., A. P.T., A. ***9106** 37,00 € 

P.R., T. P.R., T. ***6074** 18,50 € 

P.M., M.J. P.M., M.J. ***1873** 37,00 € 

P.P., A. P.P., A. ***0569** 37,00 € 

R.E., C. R.E., C. ***0705** 18,50 € 

R.C., C. R.C., C. ***7606** 18,50 € 

R.M., M.T. R.M., M.T. ***8991** 37,00 € 

R.S., M.N. R.S., M.N. ***5919** 18,50 € 

R.P., R. R.P., R. ***2806** 18,50 € 

S.C., M.I. S.C., M.I. ***0669** 18,50 € 

S.V., C. S.V., C. ***1599** 37,00 € 

S.R., E. S.R., E. ***5001** 37,00 € 

S.C., N. S.C., N. ***6335** 37,00 € 

S.M., M.A. S.M., M.A. ***8089** 18,50 € 

S.P., I. S.P., I. ***5477** 18,50 € 

S.P., I. S.P., I. ***5477** 18,50 € 

T.M., I. T.M., I. ***9807** 37,00 € 

T.F., M.P. T.F., M.P. ***5668** 18,50 € 

T.T., J. T.T., J. ***6594** 18,50 € 

V.R., E. V.R., E. ***9577** 18,50 € 

V.A., M. V.A., M. ***0571** 18,50 € 

V.A., M. V.A., M. ***0571** 18,50 € 

V.M., F. V.M., F. ***0371** 18,50 € 

V.M., J. V.M., J. ***0371** 18,50 € 
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V.C.,M.A. V.C., M.A. ***5032** 18,50 € 

V.E., M. C. V.E., M.C. ***1516** 18,50 € 

  83 2.090,50 € 

    
RELACIÓ DE DOMICILIACIONS RITMICA CURS 19-20 

 

  

    
USUARI TITULAR N.I.F IMPORT 

A.R. M., S. ***1161** 37,00 € 

A.G., M. G.R., C. ***8563** 37,00 € 

A.O., P. O.L., I. ***2373** 37,00 € 

A.S., B. S.A., N. ***1444** 37,00 € 

A.G., N. G.P., J. ***2233** 37,00 € 

B.A., M. B.G., A. ***3505** 37,00 € 

B.G., M. G.C., N. ***7805** 37,00 € 

B.G., S. G.C., N. ***7805** 37,00 € 

C.S., B. S.F., D. ***3494** 37,00 € 

C.A., L. A.R., C. ***1446** 37,00 € 

C.J., A. C.B., S. ***1633** 37,00 € 

C.G., C. C.Y., A. ***9088** 37,00 € 

C.M., N. M.T., E. ***7457** 37,00 € 

C.F., S. R.A., M. ***6578** 37,00 € 

D.L.G., M. G.B., C. ***1672** 37,00 € 

E.J., D. E.K., N. ****5021* 37,00 € 

E.CH., S. M.CH., C. ***7515** 37,00 € 

E.H., K. E.H., F.E. ****4400* 37,00 € 

G.C., C. G.Q., J. ***2003** 37,00 € 

G.J., M. J.G., M.R. ***7944** 37,00 € 



 
 
 
 

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos 

Tel. 93 898 02 11 
www.santamargaridaielsmonjos.cat 
info@smmonjos.cat 

 

 

G.P., A. P.S., S. ***3741** 37,00 € 

G.P., E. P.S., S. ***3741** 37,00 € 

G.R., N. R.A., D. ***0503** 37,00 € 

I.R., J. R.B., C. ***8832** 37,00 € 

K., N. K., S. ****5970* 37,00 € 

L.V., A. L.A., J. ***1447** 37,00 € 

L.M., R.C. M.C., M.R. ***7976** 37,00 € 

L.R., E. R.L., R. ***2288** 37,00 € 

L.C., E. C.B., M.J. ***9087** 37,00 € 

M.G., A. G.A., M. ***6877** 37,00 € 

M.M., J. M.C., E. ***7606** 37,00 € 

M.M., M. M.L., S. ***8669** 37,00 € 

M.A., A M.C., J. ***9092** 37,00 € 

M.J., A. M.T., E. ***1113** 37,00 € 

M.P., À. P.P., J. ***1440** 37,00 € 

M.S., V. S.M., S. ***2612** 37,00 € 

M.G., A. G.S., M.A. ***0895** 37,00 € 

M.P., L. P.F., E. ***2619** 37,00 € 

M.P. T. P.F. E. ***2619** 37,00 € 

N.J., D. J.G., M.J. ***1899** 37,00 € 

N.G., A. G.V., A. ***5078** 37,00 € 

U.C., A. C.L., R. ***3333** 37,00 € 

P.N., M. N.M., M. ***0734** 37,00 € 

P.V., O. V.S., S. ***9097** 37,00 € 

R.B., S. B.,O. ***6212** 37,00 € 

D.R.F., E. F.C., S. ***9086** 37,00 € 

R.E., A. M.R., LL. ***9104** 37,00 € 
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S.M. Z.A., F. ****7999* 37,00 € 

S., CH. CH., F. ****1071* 37,00 € 

S.M., A. S.C., M.A. ***3742** 37,00 € 

S.M., A. S.C., M.A. ***3742** 37,00 € 

T.D., E. D., M. ***3948** 37,00 € 

T.D., J. D., M. ***3948** 37,00 € 

T.D., O. D., M. ***3948** 37,00 € 

V.V., L. V.F., J.  37,00 € 

  55 2.035,00 € 

    
RELACIÓ DE DOMICILIACIONS IOGA CURS 19-20   

    
USUARI TITULAR N.I.F IMPORT 

A.M., L. A.M., L. ***1458** 48,50 € 

A.L., C. A.L., C. ***7745** 48,50 € 

B.C., M. B.C., M. ***2099** 48,50 € 

B.M., J. B.M., J. ***1245** 48,50 € 

B.M., P. B.M., P. ***9877** 48,50 € 

B.C., M.M. B.C., M.M. ***6674** 48,50 € 

C.G., C. C.G., C. ***6405** 48,50 € 

C.C., J. C.C., J. ***1182** 48,50 € 

C.E.C. C.E.C. ***3919** 48,50 € 

C.T., R. C.T., R. ***0466** 48,50 € 

CH.A., Y. CH.A., Y. ***1665** 48,50 € 

C.T., J. C.T., J. ***8169** 48,50 € 

C.B., J. C.B., J. ***3350** 48,50 € 

D.M., S. D.M., S. ***0716** 48,50 € 

E.M., D. E.M., D. ***1517** 48,50 € 



 
 
 
 

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos 

Tel. 93 898 02 11 
www.santamargaridaielsmonjos.cat 
info@smmonjos.cat 

 

 

F.D., E. F.D., E. ***1700** 48,50 € 

F.R., M. F.R., M. ***0896** 48,50 € 

F.R., A. F.R, A. ***4107** 48,50 € 

F.R., L. F.R., L. ***3652** 48,50 € 

F.G., N. F.G., N. ***3009** 48,50 € 

G.S., M.A. G.S., M.A. ***2530** 48,50 € 

G.T., M.A. G.T., M.A. ***1914** 48,50 € 

G.F., M.A. G.F., M. A. ***4088** 48,50 € 

LL.C., M. LL.C., M. ***1520** 48,50 € 

M.P., S. M.P., S. ***3436** 48,50 € 

M.F., Y. M.F., Y. ***0610** 48,50 € 

M.A., P.O M.A., P. ***8463** 48,50 € 

N.C., M.J. N.C., M.J. ***2516** 48,50 € 

O.M.A. O.M.A. ****0253* 48,50 € 

O.M., F. O.M.,F. ***1922** 48,50 € 

P.B., P. P.B., P. ***4863** 48,50 € 

P.A., J. P. A., J. ***6968** 48,50 € 

P.G., E. P.G., E. ***2708** 48,50 € 

P.G., M. P.G., M. ***2614** 48,50 € 

P.E., M. P.E., M. ***5224** 48,50 € 

P.C., M.R. P.C., M.R. ***8169** 48,50 € 

R.G., R. R.G., R. ***4343** 48,50 € 

R.C., T. R.C.,T. ***8165** 48,50 € 

R.F.. R.M. R.F., R.M. ***8290** 48,50 € 

R.P., M. R.P., M. ***1695** 48,50 € 

R.D., C. R.D., C. ***6751** 48,50 € 

S.V., M.E. S.V., M.E. ***8153** 48,50 € 
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S.A., A. S.A., A. ***1632** 48,50 € 

S.A., M.C. S.A., M.C. ***2388** 48,50 € 

V.P., A. V.P., A. ***8690** 48,50 € 

Z.R., M. Z.R., M. ***7908** 48,50 € 

  46 2.231,00 € 

    
RELACIÓ DE DOMICILIACIONS PILATES CURS 19-20   

    
USUARI TITULAR N.I.F IMPORT 

A.C., A. A.C., A. ***3303** 48,50 € 

A. R., M. A.R., M. ***1353** 48,50 € 

A.C., N. A.C., N. ***0920** 48,50 € 

A.P., S. A.P., S. ***3513** 48,50 € 

A.A., N. A.A., N. ***2122** 48,50 € 

B.A., I. B.A., I. ***7515** 48,50 € 

B.C., M. B.C., M. ***2006** 48,50 € 

B.F., A. P. B.F., A.P. ****3346* 48,50 € 

C.C., J. C.C., J. ***1182** 48,50 € 

C.S., M.T. C.S., M.T. ***3145** 48,50 € 

C.R., I. C.R., I. ***4628** 48,50 € 

C.R., L. C.R., L. ***4628** 48,50 € 

C.R.M. C.R.M. ***3958** 48,50 € 

CH.B.E.A. CH.B.E.A. ***6955** 48,50 € 

C.R., M.M. C.R., M.M. ***1650** 48,50 € 

C.J., L. C.J., L. ***0962** 48,50 € 

D.LL.M., C. D.LL.M., C. ***9981** 48,50 € 

D.E., H. D.E., H. ***6916** 48,50 € 

D.F.,R. D.F.,R. ***9161** 48,50 € 
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D.V., I. D.V., I. ***8537** 48,50 € 

F.F., L. F.F., L. ***0434** 48,50 € 

F.R.J. F.R.J. ***8559** 48,50 € 

F.V., M. F.V., M. ***9082** 48,50 € 

G.R., M.A. G.R., M. A. ***0676** 48,50 € 

G.S., M.P. G.S., M.P. ***9337** 48,50 € 

G.R., C. G.R., C. ***8563** 48,50 € 

G.A., M. G.A., M. ***6260** 48,50 € 

G.R., C. G.R., C. ***7252** 48,50 € 

G.R., D. G.R., D. ***1856** 48,50 € 

H.B., V. H.B., V. ***9100** 48,50 € 

I.N., M. I.N., M. ***4787** 48,50 € 

I.R., N. I.R., N. ***1131** 48,50 € 

J.G., M.R. J.G., M.R. ***7944** 48,50 € 

L.M., P. L.M., P. ***8398** 48,50 € 

L.G., E. L.G., E. ***8559** 48,50 € 

M.O., L. M.O., L. ***8025** 48,50 € 

M.H., L. M.H., L. ***7848** 48,50 € 

M.V., Y. M.V., Y. ***0897** 48,50 € 

M.S., M. M.S., M. ***7287** 48,50 € 

M.P., M.P. M.P., M.P. ***1005** 48,50 € 

M.B., M. M.S.B. M. ***1352** 48,50 € 

M.L., C. L.M., P. ***8398** 48,50 € 

O.M., L.M. O.M., L.M. ***2967** 48,50 € 

P.S., E. P.S., E. ***1680** 48,50 € 

P.P., G. P.P., G. ***8563** 48,50 € 

P.R.,M.S. P.R., M.S. ***9375** 48,50 € 
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R.G., F. R.G., F. ***3094** 48,50 € 

R.C., Z. R.C., Z. ***9068** 48,50 € 

R.S., M.I. R.S., M.I. ***8845** 48,50 € 

R.L., R. R.L., R. ***2288** 48,50 € 

R.D., C. R.D., C. ***6751** 48,50 € 

S.O., I. S.O., I. ***7524** 48,50 € 

T.B., M.P. T.B., M.P. ***3540** 48,50 € 

T.P., E. T.P., E. ***3698** 48,50 € 

T.P., N. T.P., N. ***8560** 48,50 € 

T.S., V. T.S., V. ***5599** 48,50 € 

  56 2.716,00 € 

    
 TOTAL 240 9.072,50 € 

 

 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
21.0.- SOL·LICITUD PLACA DE GUAL NUM. 691 ( X2020000098) 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. D.P.J., en nom propi, amb número de registre 
d’entrada E2020000148 de data 09/01/2020, on sol·licita la col·locació de placa de 
gual, al C/ Sant Joan,13, acreditatiu de l’autorització per entrada i sortida de vehicles 
mitjançant la vorera. 

Vist l’informe favorable de la Policia Local que informa que es tracta d’una entrada i 
sortida de vehicles, amb una amplada de la porta de 3 metres, que permet l’accés a un  
garatge on estacionen 1 vehicle i 2 motos . 

De conformitat amb l’article 6, de l’ordenança fiscal núm. 8,  reguladora de la taxa per 
utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles 
a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i de les 
reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena.  
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Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia, número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, (BOP de data 11 de 
juliol de 2019) la Junta de Govern Local adopta els següents: 

ACORDS: 

PRIMER.-  Concedir la llicència per aprofitament especial que té lloc per l’entrada d’un 
número de vehicles determinat a través de la vorera i el permís per col·locar-hi la placa 
de gual que s’indica al llistat, al lloc corresponent i amb el titular amb el que es 
relaciona: 

 

GUAL NÚM. 

VEHICLES 

TITULAR DNI EMPLAÇAMENT 

 

REFERÈNCIA 
CADASTRAL 

691 De 0 a 3 D.P.J. XX.XX3.679D C/ Sant Joan, 13 8257610CF8785N0001KZ 

 

SEGON.- Liquidar la quantitat de QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES 
CÈNTIMS (42,33€) pel lliurament de la placa indicativa de gual i reconèixer el dret 
(RD) a la partida pressupostària 33100 “Taxa Guals”, del pressupost d’ingressos 2020. 

TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària per tal 
que liquidi la taxa per l’ocupació de la via pública per l’entrada de vehicles a través de 
les voreres i reserva de la via pública per l’exercici 2020, d’acord amb el següent llistat, 
així com incloure-ho al padró corresponent per a propers exercicis 

GUAL TITULAR  IMPORT 

 

691 L.C.S.  Taxa 2020 

 

QUART Advertir als usuaris que aquesta llicència només permet utilitzar-la per a 
l’entrada i sortida de vehicles, quedant sense efectes en el moment que la seva 
utilització no sigui la correcta, sens perjudici de que es pugui revocar en qualsevol 
moment. 

CINQUÈ.- Advertir al sol·licitant que en el cas de transmissió de la finca s’entendrà 
transmesa també la placa de gual. 

SISÈ.- Donar trasllat de l’acord a Intervenció i tresoreria. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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22.0.- SOL.LICITUD PLACA DE GUAL X2020000134 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. F.X.R.B., en nom propi, amb número de registre 
d’entrada E2020000367 de data 15/01/2020, on sol·licita la col·locació de placa de 
gual, a l’avinguda Cal Salines, 52 E, acreditatiu de l’autorització per entrada i sortida 
de vehicles mitjançant la vorera. 

 

Vist l’informe favorable de la Policia Local que informa que es tracta d’una entrada i 
sortida de vehicles, amb una amplada de la porta de 2.8 metres, que permet l’accés a 
un  garatge on estacionen 1 vehicle . 

De conformitat amb l’article 6, de l’ordenança fiscal núm. 8,  reguladora de la taxa per 
utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles 
a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i de les 
reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena.  

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia, número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, (BOP de data 11 de 
juliol de 2019) la Junta de Govern Local adopta els següents: 

ACORDS: 

PRIMER.-  Concedir la llicència per aprofitament especial que té lloc per l’entrada d’un 
número de vehicles determinat a través de la vorera i el permís per col·locar-hi la placa 
de gual que s’indica al llistat, al lloc corresponent i amb el titular amb el que es 
relaciona: 

GUAL NÚM. 

VEHICLES 

TITULAR DNI EMPLAÇAMENT 

 

REFERÈNCIA 
CADASTRAL 

693 De 0 a 3 F.X.R.B XX.XX1.224J Avinguda 

Cal Salines, 52 E 

8260565CF8786S0
000TX 

 

SEGON.- Liquidar la quantitat de QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES 
CÈNTIMS (42,33€) pel lliurament de la placa indicativa de gual i reconèixer el dret 
(RD) a la partida pressupostària 33100 “Taxa Guals”, del pressupost d’ingressos 2020. 
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TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària per tal 
que liquidi la taxa per l’ocupació de la via pública per l’entrada de vehicles a través de 
les voreres i reserva de la via pública per l’exercici 2020, d’acord amb el següent llistat, 
així com incloure-ho al padró corresponent per a propers exercicis 

GUAL TITULAR  IMPORT 

693 L.C.S.  Taxa 2020 

 

 

QUART Advertir als usuaris que aquesta llicència només permet utilitzar-la per a 
l’entrada i sortida de vehicles, quedant sense efectes en el moment que la seva 
utilització no sigui la correcta, sens perjudici de que es pugui revocar en qualsevol 
moment. 

CINQUÈ.- Advertir al sol·licitant que en el cas de transmissió de la finca s’entendrà 
transmesa també la placa de gual. 

SISÈ.- Donar trasllat de l’acord a Intervenció i tresoreria. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
23.0.- BAIXA PLACA DE GUAL NÚMERO 680. (EXP. X2020000087). 
 

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. A.R.B., en nom propi, amb número de registre 
d’entrada E2020000016, de data 02/01/2020, on exposa que deixa de viure al C/ Maó, 
11 d’aquesta població, i sol·licita la baixa de la taxa de gual per l’any 2020, acreditatiu 
de l’autorització per entrada i sortida de vehicles mitjançant la vorera.  Fa entrega de la 
placa de gual núm. 680. 

Atès l’article 14.5 de l’ordenança fiscal General núm. 26, de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que estableix: 

“b) En els casos de cessament  en la prestació del servei o la utilització privativa o 
aprofitament especial, la quota es prorratejarà per trimestres naturals. Correspondrà al 
subjecte passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l'any 
transcorreguts des de la meritació, inclòs aquell en què es produeixi el cessament en 
la  recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial. “ 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia, número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, (BOP de data 11 de 
juliol de 2019) la Junta de Govern Local adopta els següents: 
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ACORDS: 

PRIMER:- Acceptar la sol·licitud de baixa de la llicència per aprofitament especial que 
té lloc per l’entrada d’un número de vehicles determinat a través de la vorera, 
corresponent a la placa de gual número 680,  del C/ Maó, 11 (Referència Cadastral 
8155120CF8785N0001DZ). 
 

SEGON.- Notificar aquest acord a la interessat. 

 

TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària perquè ho 
tingui en compte pel padró de l’exercici 2020. 

QUART.- Donar trasllat de l’acord a Intervenció i tresoreria. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
24.0.- CANVI TITULARITAT PARADA NÚM. 054 MERCAT MUNICIPAL 
AMBULANT. EXP.- X2020000040. 
 
Vist l’escrit presentat el 30/12/2019 amb registre d’entrada núm. E2019014712 per part 
del Sr. A.B.B., amb DNI ***5723** en el qual exposa que, amb motiu de la seva 
jubilació, voldria transmetre la parada núm. 054 del mercat municipal a favor de la 
seva esposa  i sol·licita el canvi de titularitat amb efectes des de l’1 de gener de 2020.  

Comprovat el registre de parades del Mercat Municipal Ambulant de Santa Margarida i 
els Monjos consta que el Sr. A.B.B., amb DNI ***5723** és titular de la parada núm. 
054, amb 9 metres de frontal, per a la venda de plantes. Així mateix es constata que el 
Sr. A.B.B.  es troba al corrent de pagament de la Taxa Municipal.  

Vista l’Ordenança municipal reguladora del mercat de venda no sedentària de Santa 
Margarida i els Monjos. 

“CAPÍTOL III.- LA TRANSMISSIBILITAT, L'EXTINCIÓ I LA REVOCACIÓ  DE  
L'AUTORITZACIÓ 

ARTICLE 11. Transmissió de l'autorització 

Les autoritzacions que exerceixin la venda no sedentària, prorrogades 
automàticament d'acord amb el que prescriu el Llei 7/2011 de mesures fiscals i 
financeres, son transmissibles prèvia comunicació a l'Ajuntament, pel període 
que resti de pròrroga, en els supòsits establerts per l'article 10.5 del Decret 
Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç intern. 
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El titular de l’autorització haurà d’exercir personalment l’activitat. No obstant 
això, podrà transmetre, amb la comunicació prèvia a l’Ajuntament, pel termini 
que resti de l’autorització o de la pròrroga , per la mateixa activitat amb els 
drets i deures de l'autorització, en els supòsits següents: 

a) Per cessament voluntari de l’activitat professional de venda no sedentària en 
tots els mercats, sempre que hagin transcorregut 5 anys des de la seva 
obtenció. El transmetent no pot tornar a optar a cap nova llicència en el mateix 
mercat durant un període de 5 anys en cas que es reincorpori a l’activitat 
professional de venda no sedentària. 

 

b) Per situacions sobrevingudes no atribuïbles a la voluntat del marxant, com 
els casos d’incapacitat permanent total en relació amb l’exercici de la venda no 
sedentària, incapacitat permanent absoluta, gran invalidesa o situacions 
anàlogues degudament acreditades. 

c) Per mort de la persona titular. En aquest supòsit, l’autorització pot ser 
transmesa d’acord amb les disposicions testamentàries i successòries. El 
successor o successora ha de comunicar a l’ajuntament, en el termini de dos 
mesos, la mort del titular, adjuntant una còpia autoritzada del pertinent títol 
successori, i presentar una sol·licitud perquè se li transmeti l’autorització. Si 
concorren diversos beneficiaris del causant, s’ha d’acompanyar la sol·licitud 
amb un escrit on consti la renúncia expressa del dret de la resta a favor del 
sol·licitant de l’autorització. 

El cessionari, tant per actes intervius, com per actes mortis causa, haurà 
d’adjuntar a la sol·licitud una declaració responsable respecte els requisits 
establerts a l’article 5, del present reglament i abonar les taxes municipals que 
es derivin per la tramitació del canvi de titularitat de l’autorització (transmissió). 

...//... 

El/la titular adquirent haurà de presentar la declaració responsable conforme 
compleix amb totes les condicions exigides per a l’exercici de la venda no 
sedentària en el lloc que adquireix i la documentació requerida d’acord a 
l’establert en l’article 5. 

Que la persona titular cedent no hagi sol·licitat un canvi d’article durant el darrer 
any. El titular adquirent no podrà sol·licitar un canvi d’article durant els dos 
primers anys de l’autorització a no ser que el canvi suposi una millora del mix 
comercial del mercat. En cap cas s'autoritzarà la transmissió sense que el 
transmissor estigui al corrent de pagament de taxes i altres obligacions 
tributàries amb la Ajuntament. 

L'Ajuntament podrà denegar per resolució motivada la transmissió de la parada 
si el 



 
 
 
 

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos 

Tel. 93 898 02 11 
www.santamargaridaielsmonjos.cat 
info@smmonjos.cat 

 

 

cessionari incompleix les condicions que regulen i/o condicionen la parada o 
l'activitat que s'hi ha de desenvolupar. No es podrà tramitar la transmissió de la 
llicència si s’han adoptat mesures cautelars de suspensió de la llicència 
municipal de venda o mentre no es resolgui l’ expedient sancionador incoat que 
tingui per objecte una falta greu o molt greu que pugui ser sancionada amb la 
revocació o la suspensió temporal de la llicència . 

Un cop presentada la documentació, el servei municipal de mercats 
comprovarà que la fotografia presentada coincideix amb l’article de venda i 
condicions de la parada del titular cedent. En cas que un cop autoritzada la 
transmissió, el nou titular no compleixi amb allò presentat a la fotografia i 
declaració responsable realitzada referent a qualsevol dels requisits que 
permeten la transmissió i la venda, es revocarà l’autorització”. 

 

Vista l’Ordenança fiscal, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic 
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa i de parades del mercat municipal. 

 

“Article 9. Règim de declaració i d’ingrés …/… 

7.- Les tarifes resultants de l’aplicació de la tarifa C) de l’art. 6 anterior 
es veuran reduïdes en els següents percentatges: 

1. Transmissions de les autoritzacions a familiars fins el segon grau de 
consanguinitat quan la transmissió vingui motivada per situacions de 
jubilació, mort, invalidesa o situació de incapacitat laboral permanent del 
titular, degudament acreditades: 99%.   …/… 

Vist l’informe favorable de la Tècnica d’Administració General en el qual fa constar 
que, examinada la documentació aportada per l’interessat, es constata que és suficient 
per a poder procedir al canvi de titularitat de la parada núm. 054 del Mercat Municipal 
Ambulant. 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’Alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019 (BOP de data 11 de juliol 
de 2019). 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta els següents, 

ACORDS: 

PRIMER.- Estimar la  sol·licitud presentada per part del Sr. A.B.B., amb DNI ***5723**i 
aprovar el canvi de titularitat de la parada núm. 054 del Mercat Municipal Ambulant, 
quedant inscrita a favor de la Sra. Raquel Dalmases Fernández amb DNI ***7803**, 
amb les mateixes condicions de la llicència inicial, amb efectes des de l’1 de gener de 
2020. 
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SEGON.- Aprovar la liquidació a nom de la Sra. R.D.F. amb DNI ***7803** per import 
de 13,00 euros (3,00 euros, corresponents a la taxa per transmissió de llicència i 10,00 
euros corresponents a la taxa per emissió de la nova targeta identificativa). 

TERCER.- Aprovar el reconeixement de drets amb càrrec a les partides 
pressupostàries 32500 “Taxa per expedició de documents” per import de DEU EUROS 
(10,00 €) i 33602 “Taxa ocupació mercaderies tanques i mercat” per import de TRES 
EUROS (3,00 €) del pressupost 2019. 

 
QUART.- Notificar formalment als interessats i a l’empresa encarregada de la 
vigilància i control del mercat, amb indicació de la forma, lloc i terminis per a realitzar el 
pagament. 
 
CINQUÈ.- Donar trasllat dels acords anteriors als departaments d’Intervenció i 
Tresoreria de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
25.0.- TRANSMISSIÓ PARADA NÚM. 123 MERCAT MUNICIPAL AMBULANT. EXP.- 
X2019002949. 
 
Vista la sol·licitud, amb registre d’entrada núm. E2019009505 de data 10/09/2019, 
presentada per part del Sr. L.M.N. amb NIF ***0541**, en la qual manifesta que, amb 
motiu de la seva jubilació, té la intenció de traspassar la parada 123 del mercat 
municipal amb 8 metres de frontal de parada per a la venda gènere de punt. Així 
mateix declara que l’import que demana per al traspàs de la parada és de 9.000,00€. 

Comprovat el Registre de parades del Mercat Municipal Ambulant de Santa Margarida 
i els Monjos, consta que el  Sr. L.M.N. amb NIF ***0541**, és titular de la parada núm. 
123 del mercat municipal amb 8 metres de frontal de parada per a la venda gènere de 
punt. Així mateix es constata que el Sr. M.N. es troba al corrent de pagament de la 
Taxa Municipal. 

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de  23 de desembre de 2019, segons el qual 
es va adoptar els següents acords: 

" PRIMER.- Autoritzar la transmissió de la parada núm. 123 del mercat municipal amb 
8 metres de frontal de parada per a la venda gènere de punt passant a inscriure-la a 
favor del/la Sr/a. M.R.I. amb NIE ***6687**,  igualant o millorant les condicions de la 
parada, a efectes de qualitat i disposició del producte, infraestructura de la parada i 
serveis ofertats a la clientela i conservant l’antiguitat de la llicència inicial. 
 
SEGON.- Requerir al/la  Sr/a. M.R.I. amb NIE ***6687** perquè, en un termini no 
superior a 10 dies, aporti la següent documentació per tal de fer efectiva la present 
autorització de canvi de titularitat: 
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1. Fotocòpia del DNI/NIE. 
2. Fotografia format carnet. 
3. Assegurança de Responsabilitat Civil i justificant d’estar al corrent de 

pagament. 
4. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament 
5. Justificant d’estar donat d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats 

Econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d’estar 
exempt, estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris. 

6. Justificant d’estar donat d’alta al  règim  de  la Seguretat  Social  que  
correspongui,  el titular  i els treballadors que tingui contractats, i estar al 
corrent de les obligacions de la Seguretat Social. En aquest sentit, no es 
consideren empleats per compte aliè els familiars als quals es refereix l’article 
1.3 e) de l’Estatut dels treballadors, sense perjudici de la seva inclusió en el 
règim de treballadors autònoms si es donen les condicions previstes a la 
normativa de la Seguretat Social. 

7. Document d’autorització expressa a l’Ajuntament de SANTA MARGARIDA I 
ELS MONJOS per tal que obtingui de forma directa l’acreditació d’estar al 
corrent de les  obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de 
certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant 
un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les 
certificacions abans esmentades. 

SISÈ.- Notificar formalment als interessats.” 
 
Vista l’Ordenança municipal núm. 10 reguladora de la taxa per parades del mercat de 
venda no sedentària de Santa Margarida i els Monjos. 
 
Vista la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.  

Vist l’informe favorable emès per la Tècnica d’Administració General en el fa constar 
que, examinada la documentació aportada per l’interessat es comprova que és 
suficient per a poder ser adjudicatari de la parada núm. 123 del Mercat Municipal 
Ambulant de Santa Margarida i els Monjos. 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’Alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, (BOP de data 11 de 
juliol de 2019). 

Per tot l’exposat la Junta de Govern Local adopta els següents,  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la transmissió de la parada núm. 123 amb 8 metres de frontal de 
parada per a la venda gènere de punt passant a inscriure-la a favor del Sr. M.R.I. amb 
NIE ***6687**, conservant l’antiguitat de la llicència inicial. 



 
 
 
 

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos 

Tel. 93 898 02 11 
www.santamargaridaielsmonjos.cat 
info@smmonjos.cat 

 

 

SEGON.- Aprovar la liquidació a nom del Sr. Md Rabiul Islam amb NIE ***6687**, per 
import de TRES-CENTS DEU EUROS (310,00 euros), 300,00 euros corresponents a 
la Taxa per transmissió de llicència i 10,00 euros corresponents a la Taxa per emissió 
de targeta identificaria. 

TERCER.- Aprovar el reconeixement de drets amb càrrec a les partides 
pressupostàries 33602 “Taxa transmissions de les autoritzacions per exercir la venda 
ambulant” per import de TRES-CENTS EUROS (300,00 €) i 32500 “Taxa per expedició 
de documents” per import de DEU EUROS (10,00 €) del pressupost 2020. 

QUART.- Actualitzar la relació de parades del Mercat incloent la present modificació. 

 
SISÈ.- Notificar formalment aquest acord als interessats i a l’empresa adjudicatària del 
servei de control i vigilància del Mercat, amb indicació del termini, forma i lloc de 
pagament. 
 
SISÈ.- Donar trasllat dels presents acords als departaments d’Intervenció i Tresoreria.  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
26.0.- OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES : G.C. EN 
REPRESENTACIÓ BAR LA RUTA 2 DE GENER A MARÇ 24M2 AV. CATALUNYA, 
70 BXS X2020000121 
 
Vista la sol·licitud presentada per part d’ G.C., en representació de “LA RUTA 2”, amb 
número de registre d’entrada E2020000070, de data 07/01/2020, per tal de poder 
ocupar la via pública, diumenges de Gener a Març del 2020 amb 24m2, per a la 
col·locació de taules i cadires davant la façana de “BAR LA RUTA 2”, situat a 
l’Avinguda Catalunya, 70 BXS. 

Atès l’informe realitzat per la Policia Local  

Atès l’informe de la Cap de l’OAC 

Atès que de conformitat amb l’article 7.2 de l’Ordenança fiscal núm. 9,  reguladora de 
la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, quioscos i punts de 
venda de loteries amb finalitat lucrativa, A.F.R. ha satisfet l’import de 37,54€ 
corresponent a la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires. 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia, número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, (BOP de data 11 de 
juliol de 2019) la Junta de Govern Local adopta els següents: 

ACORDS: 
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PRIMER.- Concedir a G.C., en representació de “LA RUTA 2”,  llicència per l’ocupació 
de terrenys d’ús públic, diumenges de Gener a Març del 2020 amb 24m2, per a la 
col·locació de taules i cadires davant la façana de “LA RUTA 2”, situat a l’Avinguda 
Catalunya, 70 BXS. 

SEGON.- Aprovar la liquidació de la corresponent taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 
públic amb taules i cadires, i el reconeixement del dret (RD) per import de TRENTA- 
SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (37.54€) a càrrec a la partida 
pressupostària  33500 “Taxa ocupació via pública taules cadires bars i cafeteries” del 
vigent pressupost 2020. 

TERCER.- Advertir a l’usuari que es vigilarà perquè ocupi els metres que se li han 
concedit i que es preveu senyalitzar el lloc de l’ocupació.  Així mateix haurà de deixar 
lliure la vorera per a la circulació de vianants.  Si desitja col·locar algun altre tipus 
d’accessori per fer ombra, haurà de sol·licitar el corresponent permís a l’Ajuntament. 
En el cas que es faci un ús diferent de l'activitat sol·licitada li serà retirada la llicència. 

QUART.-  Comunicar a l’interessat que segons el Decret de l’Alcaldia de data 26 de 
març de 2008, l’hora límit de tancament per a les terrasses i utilització de la via pública 
adjacent als anteriors locals i establiments, durant el període d’estiu (del 15 de juny 
al 15 de setembre), és pels dies laborables fins a les 24 h, i pels divendres, dissabtes 
i vigílies de festius fins a les 1 h. de la matinada.  Fora del període d’estiu, l’hora límit 
de tancament per a les terrasses i utilització de la via pública adjacent als anteriors 
locals i establiments, serà l’establert al Decret de l’Alcaldia de 15 d’octubre de 2007, 
dies laborables fins a les 22 h, i divendres, dissabtes i vigílies de festius fins a les 24 h.  

En el cas que existeixin queixes de veïns per les molèsties ocasionades per les 
terrasses, l’Ajuntament es reserva el dret a modificar l’horari de tancament de les 
terrasses durant el període d’estiu. 

CINQUÈ.- Fer avinent a l’interessat que per a les exhibicions a l’aire lliure i, en concret, 
a les terrasses, com en el present supòsit, i utilització de la via pública adjacent als 
anteriors locals i establiments caldrà que estigui específicament autoritzada la 
possibilitat d’emetre qualsevol tipus de soroll, així com les condicions concretes 
d’aquests i l’horari corresponent. 

SISÈ.- Recordar a l’usuari, que ha de mantenir net el lloc ocupat i que en cas 
contrari es podrà acordar la revocació del permís.  
SETÈ.- Notificar formalment els anteriors acords. 

VUITÈ.-  Donar trasllat del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal.  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
27.0.- APROVACIÓ LLISTATS DE MULTES NÚMEROS 7 I 8. (EXP. X202000030). 
 
Aquesta Alcaldia ha tingut coneixement, mitjançant denúncia formulada pel denunciants 
que s’indiquen en les relacions adjuntes, número 20003783 (llistat 7), de data 
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21/01/2020 i número 20004359 (llistat 8) de data 24/01/2020, de les conductes que així 
mateix es detallen, les quals poden ser constitutives d’infracció administrativa als 
preceptes de la Llei de seguretat viària (LSV) aprovada per RD legislatiu 6/2015, d’1 
d’octubre, Reglament general de circulació (RGC), aprovat per RD 1428/2003, de 21 de 
novembre o Ordenança municipal de circulació (OM). 

Les infraccions denunciades, i sense perjudici d’allò que resulti de la instrucció dels 
expedients, poden comportar, a més de la sanció pecuniària, la detracció de punts que 
s’expressen en l'esmentada relació annexa. 

Per tot això, d'acord amb allò que disposa l'article 86 de la Llei de seguretat viària i en 
virtut de les competències atribuïdes per l’article 84 de l'indicat text legal. 

 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’Alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, la Junta de Govern Local 
adopta els següents: 

ACORDS 

PRIMER.- Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número 20003783, de data 21/01/2020, llistat 7, que comença per N.M., D. i 
acaba per M.H., R. 

SEGON.-  Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número  20004359, de data 24/01/2020, llistat 8, que comença per B., B. i 
acaba per A.T., R. 

TERCER.- Designar instructor dels referits expedients a ÀNGEL MAÑOSO 
RODRIGUEZ, que podrà ser objecte d'abstenció o recusació en els termes previstos als 
articles  23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.    

QUART.- Traslladar aquest acord als interessats per a que en el termini de 20 dies 
al·leguin el que creguin convenient, amb aportació o proposició de les proves que 
estimin adients en la seva defensa. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
28.0.- LIQUIDACIÓ TAXA GRUA. (EXP. X2020000034). 
 
Vista la següent relació de denúncies formulades per la Policia Local, les quals han 
precisat del servei de retirada de vehicles: 
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DATA TITULAR DNI MOTIU MATRÍCULA  IMPORT 

05012020 I.A. ***8365** 

 

No obeir senyal 
vertical de zona 
d’estacionament 
limitat, a l’Av. 
Catalunya, 59. 

9403-GJX 

 

132,00 € 

05/01/2020 J.Z.G. ***3706** No obeir senyal 
vertical de zona 
d’estacionament 
limitat, a l’Av. 
Catalunya, 19. 

3270-HFX 132,00 € 

 

13/01/2020 

 

S. P.P. 

 

***4970** 

Estacionar davant 
un gual senyalitzat 
correctament, a la 
Rambla Penyafel, 
14 

9705-LBP 88,00 € 

 

 

Vist el que disposa l’article 4 de  l’Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora de la taxa per 
immobilització, custòdia o retirada de vehicles abandonats o estacionats 
defectuosament o abusivament a la via pública. 
 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019 (BOP de data 11 de juliol 
de 2019), la Junta de Govern local adopta els següents:  

 

ACORDS: 

 

PRIMER.- Liquidar els imports corresponents a la Taxa per retirada de vehicles, i 
reconèixer els drets a càrrec de la partida pressupostària 326 “Taxa per retirada de 
vehicles” que es detallen a continuació: 

  

DATA TITULAR DNI MOTIU MATRÍCUL
A  

IMPORT 

05012020 I.A. ***8365** No obeir senyal 
vertical de zona 
d’estacionament 

9403-GJX 132,00 € 
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 limitat, a l’Av. 
Catalunya, 59. 

 

05/01/2020 J.Z.G. ***3706** No obeir senyal 
vertical de zona 
d’estacionament 
limitat, a l’Av. 
Catalunya, 19. 

3270-HFX 132,00 € 

 

13/01/2020 

 

S. P.P. 

 

***4970** 

Estacionar 
davant un gual 
senyalitzat 
correctament, a 
la Rambla 
Penyafel, 14 

9705-LBP 88,00 € 

 

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a l’ORGT per tal de que procedeixi a la 
recaptació d’aquesta Taxa, segons la delegació efectuada. 

  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
29.0.- BESTRETA CAIXA FIXA 1/2020. (EXP. X202000133). 

 
La base num.24 de les Bases d’execució del Pressupost municipal per a l'exercici 
2020, estableix el procediment a seguir per a la constitució de provisions de fons amb 
caràcter de “Bestretes de Caixa Fixa”. 

Amb caràcter de bestretes de caixa fixa, es podran efectuar provisions de fons a favor 
dels habilitats que proposi la Tresorera per atendre les despeses que es relacionen a 
la base num.24 apartat 1 de les bases d’execució del pressupost per a 2020. 

Ates que la Tresorera ha proposat a la Sra. S.P.H., Auxiliar Administrativa de Serveis 
Socials com a caixera habilitada. 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’Alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, (BOP de data 11 de 
juliol de 2019), la Junta de Govern Local adopta els següents: 

ACORDS: 
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PRIMER.- Autoritzar un fons per un import de MIL EUROS (1.000€) amb caràcter de 
“Bestreta de Caixa Fixa General” a favor de la treballadora Sandra Payán Hernández, 
com a Auxiliar Administrativa de Serveis Socials, que actuarà com a caixera habilitada 
proposada per la Tresorera Sra. J.B.T. 

SEGON.-  Efectuar la disposició de fons i justificacions amb estricta subjecció al que 
estableix la base num.24 de les Bases d’execució del Pressupost municipal per a 2020 
i a la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre del 
Ministeri d’Economia i Hisenda Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre. 

TERCER.- Aplicar els fons amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 2311.48000 
(SUBVENCIO A FAMILIES ASSIST.SOCIAL) en la qual es practicarà la retenció de 
crèdit i la seva utilització es farà d’acord amb el que es disposa a la base num.24 
“Bestretes de Caixa Fixa” de les Bases d’execució del Pressupost municipal per a 
2020. 

QUART.- Efectuar la disposició de fons amb caràcter general mitjançant efectiu 
autoritzada amb les signatures mancomunades de l'Alcaldessa, El regidor d’Hisenda, 
la Secretària, la Tresorera i la treballadora designada.  

CINQUÈ.- Determinar segons disposa la base num.24 en el seu apartat 3 de les Bases 
d’execució del pressupost per a 2020, que a mesura que les necessitats de tresoreria 
aconsellin la reposició de fons, els habilitats retran comptes, els quals seran fiscalitzats 
per la intervenció i aprovats per l’Alcalde. En tot cas s'haurà de fer, com a mínim, una 
justificació de fons quinze dies abans de l'acabament de l’exercici. 

SISÈ.- Efectuar la retenció de crèdit per l’import de la provisió de fons efectuada. 

SETÈ.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal.  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
30.0.- APROVACIÓ LIQUIDACIONS BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA. (EXP. X2020000264). 
 
Atesa la liquidació número 202002000035L emesa pel Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, en concepte de taxa per la publicació d’un anunci d’aprovació inicial del 
Pla de millora urbana Molí d’en Ferran, per un import de 75,00 €. 

Atesa la liquidació número 202002000048L emesa pel Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, en concepte de taxa per la publicació d’un anunci de les bases i 
convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de places de 
conserge, per un import de 250,00 €. 
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Atesa la liquidació número 202002000147L emesa pel Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, en concepte de taxa per la publicació d’un anunci d’aprovació inicial de 
dos projectes d’obres, per un import de 75,00 €. 

Atès que existeix consignació pressupostària suficient per atendre la despesa a 
l’aplicació pressupostària 920.22603 “Anuncis oficials” del pressupost vigent per a 
2020. 

Vist el que disposa el capítol 2 del Títol II de les Bases d’Execució del Pressupost per  
a l’exercici de 2020 en quant a al gestió pressupostària i comptable de la despesa. 
 
Vist que els articles 185 i 186 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació als 
articles 53.1.g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, atorguen a l’alcalde la competència, 
entre d’altres, per al desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el 
pressupost municipal aprovat, autoritzant i disposant despeses, així com reconèixer 
obligacions en els límits de la seva competència i ordenar pagaments. 
Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019 (BOP de data 11 de juliol 
de 2019), la Junta de Govern local adopta els següents:  

ACORDS: 

PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) per import de SETANTA 
CINC EUROS (75,00€) al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, 
en concepte de taxa per la publicació d’un anunci d’aprovació inicial del Pla de millora 
urbana Molí d’en Ferran, imputant la despesa a l’aplicació pressupostària  920.22603 
“Anuncis oficials” del pressupost vigent per a 2020. 

SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) per import de DOS-
CENTS CINQUANTA EUROS (250,00€) al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA 
DE BARCELONA, en concepte de taxa per la publicació d’un anunci de les bases i 
convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de places de 
conserge, imputant la despesa a l’aplicació pressupostària  920.22603 “Anuncis 
oficials” del pressupost vigent per a 2020. 

TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) per import de SETANTA 
CINC EUROS (75,00€) al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, 
en concepte de taxa per la publicació d’un anunci d’aprovació inicial de dos projectes 
d’obres, imputant la despesa a l’aplicació pressupostària  920.22603 “Anuncis oficials” 
del pressupost vigent per a 2020. 

QUART.- Notificar el present acord a l’interessat 

CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Intervenció i a la Tresoreria 
Municipal. 
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Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
31.0.- EXP.- 1403-000074-2018 (X2018002266) RECTIFICACIO DENOMINACIO 
SOCIAL EMPRESA SERVEI DE GESTIO D’EXPEDIENTS ELECTRÒNICS I 
SERVEIS DE MANTENIMENT I SUPORT A L’AJUNTAMENT DE SANTA 
MARGARIDA I ELS MONJOS 
 

Vist l’acord de la Junta de Govern Local en data 10 de desembre de 2019, pel qual es 
va aprovar la pròrroga del contracte del servei de gestió d’expedients electrònics i 
serveis de manteniment i suport a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos amb 
l’empresa AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE SL amb CIF B83998740. 

 

Vist l’informe tècnic emès en data 24 de gener de 2020, per la qual s’informa que 
l’empresa esmentada ha canviat la seva denominació social a AUDIFILM 
CONSULTING SLU, tal com consta a la instància genèrica efectuada en data 19 de 
novembre de 2018 amb núm. registre d’entrada E2018010291. 

Atès que revisat els termes de l’acord de pròrroga del contracte esmentat, concorre 
error en la denominació social de l’empresa del servei de gestió d’expedients 
electrònics i de manteniment i suport a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.  

Atès allò que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, pel qual es disposa en relació a 
la revocació d’actes i rectificació d’errors el següent “les administracions públiques 
poden rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.  

Vist que és necessari i procedent la rectificació d’ofici per l’òrgan competent de l’acord 
adoptat en els termes esmenats.  

Tenint present que la competència correspon a la Junta de Govern Local per delegació 
efectuada per l’alcaldessa mitjançant Decret d’alcaldia número 2019DECR000077, de 
18 de juny de 2019 (BOP de data 11 de juliol de 2019), la Junta de Govern Local 
adopta els següents: 

ACORDS 

PRIMER.- Aprovar la rectificació de l’acord de la Junta de Govern Local en sessió de 
data 10 de desembre de 2019, rectificant la denominació social de l’empresa del servei 
de gestió d’expedients electrònics i de manteniment i suport a l’Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos, en la forma que s’indica a continuació: 

ON DIU: 
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PRIMER.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis i subministrament d’un 
nou sistema integral de gestió d’expedients electrònics i de serveis de 
manteniment i suport per a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 
realitzat per part de l’empresa AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE SL amb CIF 
B83998740, amb efectes des del 01/02/2020 al 31/01/2021. El contracte no 
serà prorrogable. 

 

HA DE DIR:  

PRIMER.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis i subministrament d’un 
nou sistema integral de gestió d’expedients electrònics i de serveis de 
manteniment i suport per a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 
realitzat per part de l’empresa AUDIFILM CONSULTING, SLU amb CIF 
B83998740, amb efectes des del 01/02/2020 al 31/01/2021. El contracte no 
serà prorrogable. 

 

SEGON.- Notificar aquest acord als interessats. 

 
TERCER.- Traslladar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipal. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
32.0.- NÒMINA I LIQUIDACIÓ TREBALLADORA H.R.R. PER BAIXA PER 
INCAPACITAT PERMANENT D’ACORD AMB LA RESOLUCIÓ DE L’INSS. (EXP. 
X2019001591). 
 

Atès la resolució de l’INSS de data 03/12/2019 i registre d’entrada E2019014526 en la 
que es concedeix a la treballadora H.R.R. una incapacitat permanent, grau de gran 
invalidesa,  amb efectes econòmics del 24/07/2019 i data de baixa a l’ajuntament 
23/07/2019. 

 

Atès que la treballadora va cobrar la nòmina de juliol de 2019 segons el següent detall: 

 

aplicació concepte Import 

241.13000 RETIB.PERS.LAB.FIXE FOM. OCUPACIÓ 2.098,50 

20001 IRPF TREBALLADOR 314,78 
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20030 QUOTA S.S. TREBALLADOR 150,59 

241.16000 QUOTA S.S.  EMPRESA PERSONAL F.O. 1.600,82 

 IMPORT NET PAGAT NÒMINA JULIOL 1.633,13 

 

Atès que segons la liquidació de vacances no gaudides, part proporcional de les 
pagues extres i el descompte del complement de malaltia pagat durant els mesos 
d’agost a novembre, la nòmina correcta queda desglossada segons el següent detall: 

 

aplicació concepte Import 

241.13000 RETIB.PERS.LAB.FIXE FOM.OCUP. 3.988,47 

241.13000 RETIB.PERS.LAB.FIXE FOM 
OCUP.(C.MALATIA -) 1.213,72 

20001 IRPF TREBALLADOR 598,27 

20030 QUOTA S.S. TREBALLADOR 224,20 

241.16000 QUOTA S.S.  EMPRESA PERSONAL F.O. 1.108,69 

 IMPORT NET PAGAT NÒMINA JULIOL 
SEGONS RESOLUCIÓ DE L’INSS  1.952,28 

 

 

Atès que la diferència de nets es de 319,15€. 

La seva elaboració s’adequa a la normativa vigent en matèria de retribucions per als 
empleats públics, així com a les bases d’execució del pressupost municipal. 

Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2020, hi ha consignació pressupostària 
suficient per fer front a aquesta despesa.  

Pel Per tot l’exposat, es considera que es donen els requisits formals i organitzatius 
per procedir a l’abonament de les diferències de la nòmina del mes de juliol de 2019 
de la treballadora H.R.R., d’acord amb la resolució del data 03/12/2019 d’incapacitat 
permanent. 

Vist el que disposa el capítol 2 del Títol II de les Bases d’Execució del Pressupost per  
a l’exercici de 2020 en quant a al gestió pressupostària i comptable de la despesa. 

Vist que els articles 185 i 186 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació als 
articles 53.1.g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, atorguen a l’alcalde la competència, 
entre d’altres, per al desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el 
pressupost municipal aprovat, autoritzant i disposant despeses, així com reconèixer 
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obligacions en els límits de la seva competència i ordenar pagaments. 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’Alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, (BOP de data 11 de 
juliol de 2019), la Junta de Govern Local adopta els següents: 

ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar l’autorització, el compromís i el reconeixement de la despesa i 
ordenar el pagament a la treballadora H.R.R., de les diferències resultants de la  
liquidació del mes de juliol de 2019 segons resolució de l’INSS d’incapacitat permanent 
per import de TRES-CENTS DINOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (319,15€) nets, 
a càrrec de les aplicacions  pressupostàries descrites als antecedents.   

 

SEGON.- Notificar formalment aquest acord a la persona interessada. 
 

TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a  Intervenció i a la Tresoreria de la 
corporació 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
33.0.- (EXP: X2019003363) CONTRACTACIÓ SUBSTITUTA TREBALLADORA 
FAMILIAR. 
 
Atès que en data 20/01/2020 es va aprovar per Junta de Govern  Local la contractació 
de la Sa. C.T.D. amb NIF ***5187** com a Treballadora familiar en substitució de la 
treballadora R.M.A.L. de baixa per I.T. amb efectes del 03/02/2020. 
  

Atès que la Sra. C.T.D. amb NIF ***5187**, el dia 23/01/2020 ha enviat un e-mail 
renunciant a ocupar la plaça de treballadora familiar. 

Atès que després de trucar als candidats que consten a la borsa de treball de 
Treballador/a familiar segons ordre de puntuació obtingut en el procés selectiu de 
referència, la Sra. J.B.M. amb NIF ***1245** ha accedit a ocupar el lloc de treball de 
Treballadora familiar en substitució de la treballadora R.M.A.L. de baixa per I.T.  

Atès que existeix consignació pressupostària suficient a les aplicacions 
pressupostàries del capítol 1. 

Aplicació Descripció Import 

        2311     131 RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL SS SS 16.341,65 
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        2311     15001 COMPL.PRODUCTIVITAT PERS.LAB. SS SS 622,96 

        2311     16204 COMPL. SOCIAL PERS.LAB. SS SS 2.212,21 

        2311     16000 QUOTES S.S. SERVEIS SOCIALS 5.972,72 

    25.149,54 

 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019 (BOP 11 de juliol de 
2019), la Junta de Govern local adopta els següents  
 

ACORDS: 
 

PRIMER.- Deixar sense efectes la contractació de la Sra. C.T.D. amb NIF ***5187** i 
contractar a la Sra. J.B.M. amb NIF ***1245** com Treballadora familiar en substitució 
de la treballadora R.M.A.L. de baixa per I.T. amb un contracte laboral, de Durada 
Determinada, Interinitat, amb una jornada de 37,5 hores setmanals. 
  

SEGON.- Aquesta contractació serà efectiva des del 03/02/20 i finalitzarà quan la 
treballadora R.M.A.L. es reincorpori al seu lloc de treball després de la baixa d’I.T. 
 
TERCER.- Aprovar l’autorització i el compromís  (AD) de les despeses amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries següents del pressupost vigent: 

 

Aplicació Descripció Import 

        2311     131 RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL SS SS 16.341,65 

        2311     15001 COMPL.PRODUCTIVITAT PERS.LAB. SS SS 622,96 

        2311     16204 COMPL. SOCIAL PERS.LAB. SS SS 2.212,21 

        2311     16000 QUOTES S.S. SERVEIS SOCIALS 5.972,72 

    25.149,54 

 

QUART.- Notificar formalment aquest acord a la persona interessada. 

CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquest acord a  Intervenció i a la Tresoreria de la 
corporació. 
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Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
34.0.- CANVI DE TITULARITAT NÍNXOL NÚM. 98 BLOC F. (EXP. X2020000238). 
 
Vista la instància presentada per N.B.S. I J.B.S., amb número de registre d’entrada 
E20200000185, de data 10/01/2020, on exposen que són les hereves legals de F.B.M., 
difunt des del 17/07/2019, que era titular del nínxol número 98 del bloc F. Que la Sra. 
J.B.S., renuncia a la titularitat del mateix, a favor de la Sra. N.B.S., la qual accepta la 
titularitat. 

Atès que han aportat testament. 

Atès que es compleixen els requisits establerts en l’article 17 del Reglament del Servei 
del Cementiri Municipal de Santa Margarida i els Monjos. 

 

Vista d’ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per prestació de serveis de 
cementiri i l’ordenança fiscal núm. 25 reguladora dels preus públics. 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia, número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, (BOP de data 11 de 
juliol de 2019) la Junta de Govern Local adopta els següents: 

ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar inicialment el canvi de titularitat del nínxol número 98 del bloc F, que 
passarà a anar a nom de N.B.S.. 

SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord en el Butlletí Oficial de la 
Província per un termini de 20 dies hàbils,  per possibles reclamacions, en cas de no 
produir-se’n cap el present acord s’entendrà definitivament aprovat sense més tràmit. 

TERCER.- Aprovar la liquidació del preu públic per a l’expedició del títol, i el 
reconeixement del dret (RD) per import de DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE 
CÈNTIMS  (10,44 €) a càrrec a la partida pressupostària 34900 “Altres Preus Públics” del 
vigent pressupost 2020. 

QUART.- Notificar formalment aquests acords als interessats.  
CINQUÈ.-  Donar trasllat de l’acord a l’Organisme de Gestió Tributària per tal que 
actualitzi el padró i faci constar el canvi de titularitat del nínxol número 98 del bloc F.  
SISÈ.-  Donar trasllat del present acord a la intervenció i la tresoreria municipal. 

 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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35.0.- CONCESSIÓ NÍNXOL NÚMERO 18 BLOC M CEMENTIRI MUNICIPAL (EXP. 
X2019003754) 
 
Vista la sol·licitud presentada per F.S.H., en nom propi, amb número de registre 
d’entrada E2019013016 de data 20/11/2019, on sol·licita la concessió del nínxol 
número 18 del bloc M, del Cementiri Municipal. 

Atès que de conformitat amb l’article 6 de l’Ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la 
taxa de cementiri municipal, ÀLTIMA SERVEIS FUNERARIS, S.L., ha satisfet l’import 
de 1.470,12€, corresponent a la concessió del nínxol, inclòs el preu públic d’expedició 
del títol, ja que l’interessat disposava d’assegurança.  

Vist l’informe de devolució de l’encarregada de l’OAC de data 17/01/2020, on es fa 
constar que l’empresa ÀLTIMA ha ingressat un import erroni per la concessió del 
nínxol, 1.470,12€ quan havia de ser 1.468,55€ I proposa retornar la diferència de 
1,57€ a l’empresa de serveis funeraris. 

 

Vist el Reglament del Servei del Cementiri Municipal aprovat pel Ple de l’Ajuntament 
amb data 16 de febrer de 2004 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
número 54 del dia 3 de març de 2004. 

Vista l’ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la taxa de cementiri municipal i 
l’ordenaça reguladora dels preus públics. 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia, número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, (BOP de data 11 de 
juliol de 2019) la Junta de Govern Local adopta els següents: 

ACORDS: 

PRIMER.- Estimar la petició de F.S.H., i  concedir-li conforme el Reglament del Servei 
del Cementiri Municipal, la llicència d’utilització exclusiva del nínxol NÚM. 18 del BLOC 
M, per un termini de 50 anys. 

SEGON.- Aprovar la liquidació de la concessió del nínxol i el reconeixement del dret 
(RD) per import de MIL QUATRE-CENS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA 
CÈNTIMS (1.462,70€) a càrrec a la partida pressupostària 551 “Concessions nínxols”, 
del pressupost 2019. 

TERCER.- Aprovar la liquidació del preu públic per a l’expedició del títol, i el 
reconeixement del dret (RD) per import de CINC AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS 
(5,85€) a càrrec de la partida pressupostària  34900 “Altres Preus Públics” del 
pressupost 2019. 

QUART.-  Aprovar la devolució d’ UN EURO AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS 
(1,57€) a ÀLTIMA SERVEIS FUNERARIS, S.L., referent a la diferència de l’ingrés per 
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a la concessió del nínxol abonada en excés mitjançant transferència bancària al 
compte corrent que consta al justificant de la transferència efectuada d’acord amb el 
següent detall:   

 

CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària per tal que 
inclogui aquesta concessió al padró corresponent de la taxa de conservació de 
cementiri municipal. 

SISÈ.-  Notificar formalment aquest acord als interessats. 

SETÈ.-  Donar trasllat del present acord a la intervenció i la tresoreria municipal. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
36.0.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE LA 
VIA PÚBLICA O TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB RUNES, MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ, TANQUES I BASTIDES DURANT EL MES DE DESEMBRE DE 
2019 (X2019004022). 
 
Vistes les ocupacions de la via pública o terrenys d'ús públic amb mercaderies, runes, 
materials de construcció, tanques i bastides, tramitades durant el mes de DESEMBRE 
de 2019 

Vista la Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’us 
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, 
bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

Vista la liquidació efectuada pels Serveis Tècnics municipals 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia núm. 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, la Junta de Govern adopta 
els següents: 

ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar la liquidació de la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i 
altres instal·lacions anàlogues corresponent al mes de DESEMBRE de 2019, segons 
la liquidació efectuada pels Serveis Tècnics municipals, així com el reconeixement de 
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drets a càrrec de la partida pressupostària 33601 “Taxa d’ocupació amb mercaderies, 
tanques i altres”, per import de TRENTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (36,08 €), 
del vigent pressupost 2020, desglossat de la manera següent manera: 

 

BJECTE PASSIU EMPLAÇAMENT OCUP. MATERIAL DIES M2 PREU 
M2 

TOTAL 

FRUITERIA AMETLLER AV. CATALUNYA, 58-60 FRUITES I VERDURES 31 2 8,73 € 18,04 € 

FLORISTERIA RUTH AV. CATALUNYA, 65 PLANTES 31 2 8,73 € 18,04 € 

  TOTAL    36,08 € 

 

SEGON.-  Notificar formalment aquests acords als interessats. 

 

TERCER.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipal. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
37.0.- ASSABENTAMENT DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’OBRES EXP. 
200008, PER REPARAR EL BALCÓ DE LA FAÇANA DE L’HABITATGE SITUAT AL 
C/. ALVAREZ CUEVAS, 2, CANT. AV. CATALUNYA (X2020000217). 
 
Vista la comunicació prèvia d’inici d’obres menors amb núm. d’entrada E20200000373 
de data 15/01/2020 amb núm. d’expedient 200008, formulada pel Sr. S.G., J., amb NIF 
***5405**, per tal de duu a terme les obres de REPARAR EL BALCÓ DE LA FAÇANA, 
a l’immoble situat al C/. ALVAREZ CUEVAS, 2, cant. AV. CATALUNYA (Ref. cadastral 
8254310CF8785S0001FY) dins d’aquest terme municipal. 

Vist el que disposen el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme; Decret  64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament de protecció de la legalitat urbanística; Llei 18/07, de 28 de desembre, de 
l’habitatge; Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció a Catalunya, així com el planejament municipal i la normativa 
aplicable vigent. 

Vist el que disposen les ordenances fiscals vigents de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres i de les taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme. 

Considerant que, de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecta municipal  en data 
22/01/2020, els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals es sol·licita, són 
conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
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Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia núm. 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, la Junta de Govern adopta 
els següents: 

ACORDS: 

PRIMER.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la comunicació prèvia d’inici d’obres, 
salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, presentada pel Sr. S.G., J. amb 
NIF ***5405**, per duu a terme les  obres de REPARAR EL BALCÓ DE LA FAÇANA, a 
l’immoble situat al C/. ALVAREZ CUEVAS, 2, CANT. AV. CATALUNYA, dins d’aquest 
terme municipal, condicionant-la a les condicions generals i específiques establerts al 
document de llicència que es lliurarà per l’Ajuntament.  

SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents: 

 

- Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria 
d’urbanisme (Ordenança Fiscal núm. 13) 

- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal núm. 5) 

Pressupost:     250,00 €  

Taxa 0,1 % (mínim, 6,45 €): 6,45 € 

Impost  ICIO  2,67 %: 6,68 € 

TOTAL LLICENCIA:  13,13 € 

 

TERCER.-  Aprovar el reconeixement de drets a càrrec de les partida pressupostària 
321 “Taxa llicències urbanístiques” per import de SIS EUROS AMB QUARANTA-
CINC CÈNTIMS (6,45 €) i 290 “Impost sobre construccions, instal·lacions i obres” per 
import de SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (6,68 €), del vigent 
pressupost 2020. 

QUART.-  Termini per començar les obres: 1 any. Termini per acabar les obres: 3 
anys.  Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació del present 
acord. 

Pròrrogues: Es pot obtenir una pròrroga, tant del termini per començar com, del 
termini per acabar, i s’obté, en virtut de la Llei, per la meitat del termini inicial, si se 
sol·licita de manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts. 

Caducitat: La llicència caduca automàticament i sense requeriment previ si, en finir el 
terminis indicats per començar o per acabar les obres, o les pròrrogues corresponents, 
no s’han començat o no s’han acabat les obres . 
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CINQUÈ.-  Ocupacions de la via pública: Aquesta llicència no comporta cap 
autorització per ocupar la via pública per la qual cosa, en el seu cas, s’haurà d’obtenir 
la corresponent autorització. 

SISÈ.-  Notificar el present acord als interessats. 

SETÈ.-  Donar trasllat del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
38.0.- APROVACIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES EXP.200009, PER INSTAL·LAR 2 
ARMARIS PELS CONTADORS DE LLUM I AIGUA, A LA FINCA SITUADA A     
L’AV. PLA DE L'ESTACIÓ, 87, A (X2020000218). 
 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres menors amb núm. d’entrada E2020000437, de 
data 16/01/2020, amb núm. d’expedient 200009, formulada pel Sr. S., A. amb NIF 
***2952**, per tal de duu a terme les obres de INSTAL·LAR 2 ARMARIS PELS 
CONTADORS DE LLUM I AIGUA, a l’immoble situat a AV. PLA DE L'ESTACIÓ, 87, A 
(Ref. cadastral 7245306CF8774N0002OQ) dins d’aquest terme municipal. 

Vist el que disposen  el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’Urbanisme; Decret  64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament de protecció de la legalitat urbanística; Llei 18/07, de 28 de desembre, de 
l’habitatge; Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció a Catalunya, així com el planejament municipal i la normativa 
aplicable vigent. 

Vist el que disposen les ordenances fiscals vigents de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres i de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme. 

Considerant que, de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecta municipal  en data 
22/01/2020, els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals es sol·licita, són 
conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia núm. 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, (BOP del 11/07/2019), 
atenent l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Junta de Govern adopta els 
següents: 

ACORDS: 
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PRIMER.- ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de propietat 
i sens perjudici del de tercer al Sr. SAKR, ABDELILAH amb NIF ***2952**, per les  
obres de INSTAL·LAR 2 ARMARIS PELS CONTADORS DE LLUM I AIGUA, a la finca 
situada a l’ AV. PLA DE L'ESTACIÓ, 87 A, dins d’aquest terme municipal, 
condicionant-la a les condicions generals i específiques establerts al document de 
llicència que es lliurarà per l’Ajuntament, i particularment al compliment de les 
prescripcions expressades a l’informe dels Serveis Tècnics Municipals que es detallen 
a continuació:  

ELS ARMARIS S'INSTAL·LARÀN ENCASTATS A LA TANCA DE LA FINCA, 
SENSE ENVAIR LA VIA PÚBLICA.   

SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents: 

 

- Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria 
d’urbanisme (Ordenança Fiscal núm. 13) 

- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal núm. 5) 

Pressupost:     700,00 €  

Taxa 0,1 % (mínim, 6,45 €): 6,45 € 

Impost  ICIO  2,67 %: 18,69 € 

TOTAL LLICENCIA:  25,14 € 

 

TERCER.-  Aprovar el reconeixement de drets a càrrec de les partides pressupostàries 
321 “Taxa llicències urbanístiques” per import de SIS EUROS AMB QUARANTA-
CINC CÈNTIMS (6,45 €) i 290 “Impost sobre construccions, instal·lacions i obres” per 
import de DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (18,69 €), de  del vigent 
pressupost 2020. 

QUART.-  Termini per començar les obres: 1 any. Termini per acabar les obres: 3 
anys.  Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació del present 
acord. 

Pròrrogues: Es pot obtenir una pròrroga, tant del termini per començar com, del 
termini per acabar, i s’obté, en virtut de la Llei, per la meitat del termini inicial, si se 
sol·licita de manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts. 

Caducitat: La llicència caduca automàticament i sense requeriment previ si, en finir el 
terminis indicats per començar o per acabar les obres, o les pròrrogues corresponents, 
no s’han començat o no s’han acabat les obres . 
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CINQUÈ.-  Ocupacions de la via pública: Aquesta llicència no comporta cap 
autorització per ocupar la via pública per la qual cosa, en el seu cas, s’haurà d’obtenir 
la corresponent autorització. 

SISÈ.-  Notificar el present acord als interessats. 

SETÈ.-  Donar trasllat del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
39.0.- APROVACIÓ DEL CONVENI PER LA CESSIÓ D'UN GENERADOR PER 
PART DE L'EMPRESA CEMENTOS PORTLAND VALDERRIBAS PER LES FESTES 
MAJORS DEL MONJOS, LA RÀPITA I CAL RUBIÓ (X2020000313). 
 
Atès que per a la celebració de les Festes Majors dels Monjos, la Ràpita i de Cal Rubió 
aquest Ajuntament precisa disposar d‘un equip mòbil de generació elèctrica.  

Atès que l’empresa CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. disposa d’un 
generador elèctric i quadre amb les següents característiques: Marca Olympian, model 
GEH 200, potència 200 KVA.  

Vist l’esborrany del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos i CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. per la cessió gratuïta del 
generador elèctric durant els dies que s’indiquen, amb motiu de la celebració de les  
Festes Majors dels Monjos, la Ràpita i Cal Rubió. 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia núm. 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, (BOP del 11/07/2019), 
atenent l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Junta de Govern adopta els 
següents: 

ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos i CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. per la cessió gratuïta del 
generador elèctric durant els dies que s’indiquen, amb motiu de la celebració de les  
Festes Majors dels Monjos, la Ràpita i Cal Rubió.  

SEGON.- Delegar en la Sra. Alcaldessa, Imma Ferret Raventós, la signatura del 
corresponent conveni.  
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CONVENIO CESION DE USO DE GENERADOR ELÉCTRICO 

 

 

En Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), a la fecha de la firma. 

 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, D. R.O.L., con DNI nº ***8067**, en nombre y representación de la 
compañía “CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.” (CIF  A-31.000.268), con 
domicilio a estos efectos en Avda. Pla de l’Estació, s/n, 08730-Santa Margarida i els 
Monjos (Barcelona). Acredita dicha representación mediante Escritura de Poder 
otorgada el 3/12/2013, ante el Notario de Madrid, D. Celso Méndez Ureña (nº 1.862 de 
protocolo).  En adelante, “CPV”. 

Y de otra parte, Dña. INMA FERRET RAVENTÓS, Alcaldesa de Santa Margarida i els 
Monjos   (P-0825100-A), en su nombre y representación, con domicilio a estos efectos 
en Av. Catalunya, 74. En adelante, “Ayuntamiento”.  

Ambas partes, según intervienen, se reconocen recíprocamente la capacidad 
necesaria para el otorgamiento del presente contrato y, a tal efecto, 

 

EXPONEN 

I. Que CPV se dedica por su objeto social, entre otras actividades, a la fabricación y 
venta de cemento y sus derivados. A tal efecto, cuenta, entre otras instalaciones 
industriales, con una Fábrica de Cemento sita en el municipio de Santa Margarida i 
els Monjos (Barcelona). 

 

II. Que para la celebración de las “FESTES MAJORS” dels nuclis de els Monjos, la 
Ràpita i Cal Rubió, de dicha localidad, que tendrán lugar en las siguientes fechas: 

 

- Els Monjos, del 1 al 22 de julio de 2020. 
- La Rapita, del  31 de julio al 9 de agosto de 2020. 
- Cal Rubió, del  1 al 13 de octubre de 2020. 
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          L’ AJUNTAMENT precisa  disponer de un equipo móvil de generación eléctrica. 

 

III. Que CPV tiene disponible un generador eléctrico y un cuadro con las siguientes 
características: Marca Olympian, modelo GEH 200, potencia 200 KVA. 

 

IV. Que CPV desea colaborar con el AJUNTAMENT, poniendo a su disposición el 
mencionado equipo; y habiendo llegado ambas partes a un acuerdo, suscriben el 
presente Convenio de Cesión Gratuita, con arreglo a las siguientes 

 

 

CLAUSULAS 

 

PRIMERA.- OBJETO. 

 

CPV cede gratuitamente al AJUNTAMENT el uso del equipo de generación eléctrica 
descrito en el Expositivo III (en adelante el “Generador”). 

 

Se adjunta fotografía de dicho equipo como Anexo nº 1. 

 

El AJUNTAMENT ha tomado conocimiento de las características técnicas, 
prestaciones, funcionamiento y estado de conservación del Generador cedido y 
manifiesta su conformidad. 

 

 

SEGUNDA.- DURACIÓN. 

 

2.1. CPV entregará al AJUNTAMENT la posesión del Generador, y este serà 
devuelto a CPV por parte de l’AJUNTAMENT en las siguientes fechas: 

 

            Festa Major Fecha de entrega Fecha de devolución 
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     Els Monjos 01/07/2020 23/07/2020 

             La Ràpita 31/07/2020 10/08/2020 

             Cal Rubió 01/10/2020 14/10/2020 

 

 

TERCERA.- CONDICIONES ADICIONALES. 

 

3.1. CPV se compromete a: 

 

• Entregar Generador al AJUNTAMENT en perfectas condiciones de 
funcionamiento y con el depósito de combustible lleno. Dicha entrega se efectuará 
en el lugar que indique el AJUNTAMENT. 

 

• Retirar el Generador en la fecha indicada anteriormente. 
 

• Asumir los gastos de transporte derivados de la entrega y retirada del Generador. 
 

3.2. El AJUNTAMENT se compromete a: 

 

• Hacer un buen uso del Generador. 
 

• Encomendar su manejo a personal debidamente formado y cualificado. 
 

• Cumplir la normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales y garantizar la 
seguridad y la protección de los trabajadores que lleven a cabo cualquier 
operación relacionada con la instalación y manipulación del Generador. 

 

• Cerrar con Vallas el acceso al Generador. 
 

• Exonerar a CPV de cualquier tipo de responsabilidad derivada del uso Generador.  
 

• Tener suscrita una Póliza de Responsabilidad Civil que cubra cualquier daño a 
tercero que pueda derivarse del uso del Generador. 
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CUARTA.- LEY APLICABLE Y SUMISION JURISDICCIONAL 

 

El presente convenio se rige por la ley española. 

 

Para cualquier cuestión relacionada con el presente contrato, las partes, con renuncia 
a su fuero propio, se someten expresamente a los Tribunales de Vilafranca del 
Penedès. 

 

 

Y en prueba de conformidad, las partes firman este documento, por duplicado ejemplar pero 
a un solo efecto, en las dos hojas de que se compone, y en su Anexo, en el lugar y fecha al 
inicio indicados. 

 

 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.  AJUNTAMENT DE STA. MARGARIDA I ELS MONJOS 

     

Fdo.: Rafael Oyagüez López   Fdo.: Imma Ferret Raventós 

 

ANEXO 1 

 

Fotografía del Generador 
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Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
40.0.- APROVACIÓ CONVENIS DE PRÀCTIQUES. (EXP. X2019001516). 

 
Vist el conveni de col.laboració entre L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS 
MONJOS i L’INSTITUT EL FOIX per a realització de pràctiques d’estudiants en 
diferents serveis municipals. 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019 (BOP 11 de juliol de 
2019), la Junta de Govern local adopta els següents  
 
ACORDS: 
 

PRIMER.-  Aprovar el conveni de col.laboració entre L’AJUNTAMENT DE SANTA 
MARGARIDA I ELS MONJOS i L’INSTITUT EL FOIX per a realització de pràctiques de 
l’estudiant M.M.P., com a Auxiliar d’Esports, pel període comprès entre el 10/02/2020 
fins al 05/06/2020. 
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SEGON.-  Aprovar el conveni de col.laboració entre L’AJUNTAMENT DE SANTA 
MARGARIDA I ELS MONJOS i L’INSTITUT EL FOIX per a realització de pràctiques de 
la estudiant M.R.A., com a Auxiliar de la Ludoteca, pel període comprès entre el 
10/02/2020 fins al 05/06/2020. 

TERCER.-  Aprovar el conveni de col.laboració entre L’AJUNTAMENT DE SANTA 
MARGARIDA I ELS MONJOS i L’INSTITUT EL FOIX per a realització de pràctiques de 
la estudiant D.B., com a Auxiliar de la Llar municipal d’Infants, pel període comprès 
entre el 10/02/2020 fins al 05/06/2020. 

QUART.-  Aprovar el conveni de col.laboració entre L’AJUNTAMENT DE SANTA 
MARGARIDA I ELS MONJOS i L’INSTITUT EL FOIX per a realització de pràctiques de 
la estudiant F.A., com a Auxiliar Educadora, pel període comprès entre el 10/02/2020 
fins al 05/06/2020. 

CINQUÈ.- Aprovar el conveni de col.laboració entre L’AJUNTAMENT DE SANTA 
MARGARIDA I ELS MONJOS i L’INSTITUT EL FOIX per a realització de pràctiques de 
la estudiant N.A.G., com a Auxiliar de Biblioteca, pel període comprès entre el 
10/02/2020 fins al 05/06/2020. 

SISÈ.- Aprovar el conveni de col.laboració entre L’AJUNTAMENT DE SANTA 
MARGARIDA I ELS MONJOS i L’INSTITUT EL FOIX per a realització de pràctiques de 
l’estudiant A.P.D., com a Auxiliar d’Esports, pel període comprès entre el 10/02/2020 
fins al 05/06/2020. 

SETÈ.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura dels convenis. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
41.0.- CONVOCATORIA AJUTS D'URGENCIA SOCIAL PER A L'ANY 2020 (EXP. 
X2020000159). 

 

L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, en sessió plenària de data 25 d'abril de 
2016 va aprovar inicialment el REGLAMENT REGULADOR DE LES PRESTACIONS 
ECONOMIQUES DE CARACTER SOCIAL DE L'AJUNTAMENT DE SANTA 
MARGARIDA I ELS MONJOS de conformitat al que disposen els articles 178.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, fou 
sotmès a la preceptiva informació publica, a partir de l'edicte publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona del 02/05/2016, al DOGC de 02/05/2016 i al diari 
el Punt de 07/05/2016 i al no haver-se presentat cap al·legació o suggeriment en el 
temps preceptiu, l'acord inicial va esdevenir definitiu en data 14/06/2016. 
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Atès el Reglament regulador de les prestacions econòmiques de caràcter social de 
l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, que va ser publicat al BOP del 
13/07/2016.  

Atès que l'objecte de les subvencions de la present convocatòria és atorgar ajuts 
econòmics amb la finalitat de millorar la situació econòmica, social i familiar de 
persones amb necessitats peremptòries. El conjunt de prestacions regulades en el 
Reglament tendeixen, en primera instància, a pal·liar les necessitats socials i 
econòmiques de les famílies, però també contemplen l'objectiu, a mig i llarg termini, 
d'incidir en la consecució de l'autonomia personal de les mateixes i afavorir-ne la 
inclusió social. 

Aquestes ajudes van dirigides a  Famílies i persones en situació d'urgència social, 
que reuneixin els requisits establerts a l  Reglament regulador aprovat per 
l’Ajuntament.  

Vist el Reglament regulador de les prestacions econòmiques de caràcter social de 
l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, que va ser publicat al BOP del 
13/07/2016.  

Vist la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129. del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos (BOPB 27/12/2019).  

Atès allò que disposa la normativa específica en matèria de serveis socials, en concret 
la  Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, i la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.  

Vist que els articles 185 i 186 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació als 
articles 53.1.g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, atorguen a l’alcalde la competència, 
entre d’altres, per al desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el 
pressupost municipal aprovat, autoritzant i disposant despeses, així com reconèixer 
obligacions en els límits de la seva competència i ordenar pagaments. 

Vist l’article 10 del Reglament regulador de les prestacions econòmiques de caràcter 
social, pel qual es disposa que l'òrgan competent per resoldre sobre la concessió o 
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denegació de les prestacions sol·licitades és l'Alcaldia- Presidència que podrà delegar 
aquesta facultat en la Junta de Govern Local o en el/la regidor/a, tinent d'alcalde, de 
l'Ajuntament Santa Margarida i els Monjos, i que l'òrgan competent per dur a terme 
tota la gestió administrativa de la concessió o denegació de les prestacions 
sol·licitades és la Regidoria de Benestar Social. 

 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’Alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, (BOP de data 11 de 
juliol de 2019), la Junta de Govern Local adopta els següents: 

ACORDS 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria per la concessió d'ajuts econòmics per atendre les 
necessitats peremptòries en matèria de Serveis Socials per a l'any 2020, de 
conformitat amb el Reglament regulador de les prestacions econòmiques de caràcter 
social de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, aprovat pel Ple Municipal en 
data 25/04/2016 i publicat al Butlletí Oficial de la Província en data 13/07/2016.  

 

SEGON.-  Autoritzar la despesa (A) derivada de la present convocatòria que  
s’imputaran a nivell de vinculació jurídica per l’import màxim que es detalla a les 
aplicacions pressupostàries que s’indiquen: 

 

2311 48000 SUBVENCIO A FAMILIES ASSIST.SOCIAL 25.000,00€ 

 

TERCER.-  El termini ordinari per presentar sol·licituds serà des de l’1 de gener de 
2020 al 31/12/2020 conforme estableix l’article 11.3 del  Reglament regulador de les 
prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos, publicat al BOP del 13/07/2016. 

 

QUART.- Trametre a la Base nacional de Subvencions l’extracte de la convocatòria  a 
fi  que ordeni al seva publicació al BOP als efectes de coneixement general. 

 

CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipal. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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42.0.- EXP.- 2240-000005-2020 (X2020000190) SOL·LICITUD SUBVENCIONS 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. CATÀLEG 2020 
 
Vist que el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020 s’emmarca en el Catàleg de 
serveis que la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals en el desenvolupament de 
les seves competències i en el desplegament de les seves polítiques públiques. 
 
Atès que en aquesta edició per a l’exercici 2020, el Catàleg XGL inclou un total de 286 
recursos d’assistència i cooperació local distribuïts en les tipologies següents: 137 
recursos tècnics (48%), 99 recursos econòmics (35%) i 50 recursos materials (17%). 
 
Vist que els recursos catalogats es gestionen mitjançant un procés de millora continua 
i d’innovació amb l’objectiu últim d’ajustar el suport a les necessitats reals dels governs 
locals per tal d’obtenir la màxima qualitat en la prestació de serveis.  
 
Atès l’acord núm. 5/20 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 9 
de gener de 2020, d’aprovació del Catàleg de serveis 2020, en el marc del Pla "Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023" (BOPB 13/01/2020).  
 
Atès que des de les diverses Regidories de l’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos ha estat realitzada proposta de sol·licitud de recursos econòmics, tècnics i 
materials emmarcats en el Catàleg de serveis 2020 de la Diputació de Barcelona.  
 

Tenint en compte que la competència correspon a la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret 
d’Alcaldia número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019 (BOP de data 11 de juliol 
de 2019). 

 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta els següents,  

 

ACORDS 

 

PRIMER.-  Presentar a la Diputació de Barcelona les següents sol·licituds de 
subvenció contemplades en el Catàleg de serveis 2020, en el marc del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023", amb indicació de l’Àrea, actuació i tipus de recurs que es 
relaciona a continuació:  
 

Àrea Recurs Tipus de recurs Exp. Ajuntament 
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Àrea d'Educació, 
Esports i Joventut 

Cicle de passejades per a la gent 
gran Recurs econòmic X2020000197 

Àrea d'Educació, 
Esports i Joventut Jornades d'esport adaptat - Vela Recurs Material X2020000195 

Àrea d'Educació, 
Esports i Joventut 

Jornades d'esport adaptat - 
Equitació Recurs Material X2020000281 

Àrea d'Educació, 
Esports i Joventut 

Beques esportives per prevenir 
el risc d'exclusió Recurs econòmic X2020000196 

Àrea de Cultura Festivals artístics Recurs econòmic X2020000193 

Àrea de Cultura 
Projectes culturals per a ens 
locals de menys de 50,000 
habitants 

Recurs econòmic X2020000192 

Àrea de 
Desenvolupament 
Econòmic 

Projectes específics per a la 
dinamització del mercat de 
treball local 

Recurs econòmic X2020000244 

Àrea de 
Desenvolupament 
Econòmic 

Plataforma Telemàtica Xaloc 
(PTX) Recurs tècnic X2020000245 

Àrea de 
Desenvolupament 
Econòmic 

Impuls de l'economia social i 
solidària Recurs econòmic X2020000241 

Àrea de 
Desenvolupament 
Econòmic 

Informes estratègics de 
desenvolupament econòmic local Recurs tècnic X2020000242 

Àrea de 
Desenvolupament 
Econòmic 

Iniciatives territorials innovadores 
per al desenvolupament 
econòmic 

Recurs econòmic X2020000243 

Àrea Cohesió Soc., 
Ciutadania i 
Benestar 

Finançament en els àmbits 
d'igualtat de gènere i de la 
diversitat sexual, afectiva i de 
gènere 

Recurs econòmic X2020000258 

Àrea Cohesió Soc., 
Ciutadania i 
Benestar 

Finançament en l'àmbit de 
l'abordatge de les violències 
masclistes 

Recurs econòmic X2020000259 

Àrea 
Infraestructures i 
Espais Naturals 

Actuacions de seguretat viària 
urbana Recurs econòmic X2020000309 
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Àrea de Cultura, 
Educació i Esports 

Finançament d'escoles 
municipals. Finançament escola 
d'adults 

Recurs econòmic X2020000278 

Àrea de Cultura, 
Educació i Esports 

Finançament de programes 
educatius (Taula educativa i 
altres) 

Recurs econòmic X2020000279 

Àrea 
Infraestructures i 
Espais Naturals 

Planificació de la intervenció en 
monuments Recurs tècnic X2020000282 

Àrea 
Infraestructures i 
Espais Naturals 

Gestió de la informació 
geogràfica local - Plataforma 
SITMUN 

Recurs tècnic X2020000283 

Àrea 
Infraestructures i 
Espais Naturals 

Manteniment de ponts 
municipals Recurs tècnic X2020000284 

Àrea 
Infraestructures i 
Espais Naturals 

Vials i camins municipals  Recurs tècnic X2020000285 

Àrea 
Infraestructures i 
Espais Naturals 

Conservació de la infraestructura 
estratègica de prevenció 
d'incendis forestals (PPI) 

Recurs econòmic X2020000295 

Àrea d'Acció 
Climàtica 

Activitats d'educació ambiental 
en sistemes aquàtics 
continentals. Va d'aigua. 

Recurs econòmic X2020000296 

Àrea de Presidència 

Accions d'Educació per al 
Desenvolupament (EpD) 

 
Recurs econòmic X2020000297 

Àrea 
Infraestructures i 
Espais Naturals 

Direcció facultativa d'obres 
d'infraestructura estratègica de 
prevenció d'incendis forestals 
(PPI) 

 

Recurs tècnic X2020000299 

Àrea d'Educació, 
Esports i Joventut 

Finançament en l'àmbit de 
joventut Recurs econòmic 

 

 

X2020000330 
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Àrea 
Infraestructures i 
Espais Naturals 

Finançament del servei de 
protecció civil Recurs econòmic 

 

 

X2020000331 

Àrea de Presidència Finançament en l’àmbit de la 
participació ciutadana Recurs econòmic 

 

 

X2020000328 

Àrea Cohesió Soc., 
Ciutadania i 
Benestar 

Finançament de l'àmbit de 
benestar social Recurs econòmic 

 

 

 

X2020000332 

Àrea Cohesió Soc., 
Ciutadania i 
Benestar 

Animals de companyia (gossos i 
gats) Recurs econòmic 

 

 

 

X2020000334 

Àrea Cohesió Soc., 
Ciutadania i 
Benestar 

Sanitat ambiental Recurs econòmic 

 

 

 

X2020000335 

 
 

SEGON.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció i Tresoreria Municipals. 

  
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
33.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Cap. 

I sense més assumptes a tractar, la senyora Presidenta, aixeca la sessió essent les 
18,40 hores, ordenant s’estengui acta del tractat del que jo la secretària, certifico. 

 
L’ ALCALDESSA      LA SECRETÀRIA 
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Signat electrònicament,  
 

 


	 2579 - SUPORT A L´ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A L´ÀREA MEDITERRÀNIA  5.877€
	 2833. - SUPORT A L´ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A L´ÀREA MEDITERRÀNIA  5.877€
	 2656- AMPLIACIÓ I MANTENIMENT DE LA LLAR D’AVIS DEL SAUCE, NICARAGUA  4.000€,
	 3243- 2ª i 3ª FASE DE LA REHABILITACIÓ I LA MILLLORA DE LES INSTALACIONS DE L’ESCOLA TALLLER DE BISSELANCA, GUIENEA BISAU.  5.000€
	 3159 – SUPORT AL MUNICIPI DE MAPUTO MITJANÇANT ACCIONS COMUNITARIES DQUE PROMOUEN LASALUT PUBLICA I LUNA MILLOR GESTIO  MEDIAMBIENTAL ALS MERCAT DE MAVALNE, ENFICA I 1ª DE JUNO,  4.000€
	Vista la ordenança fiscal reguladora núm. 24 de la Taxa per la prestació de serveis esportius a instal lacions municipals aprovada pel Ple de la corporació en data 4 de novembre de 2019.
	Atès que existeix consignació pressupostària suficient a les aplicacions pressupostàries del capítol 1.


