ACTA NÚM. 05/2021

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 8
DE FEBRER DE 2021.
A Santa Margarida i els Monjos, essent les 17:50 hores del dia 8 de febrer de dos mil
vint-i-ú, es reuneixen de forma telemàtica, 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. M. Filomena Martínez Bravo
Sra. Esther Marmaneu Domingo
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 DE RECURSOS HUMANS
2.1.- SOL.LICITUD BESTRETA DE SOU. (EXP. X2021000251).
2.2.- SOL.LICITUD BESTRETA DE SOU. (EXP. X2021000278).
2.3.- SOL.LICITUD EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER INCOMPATIBILITAT. (EXP.
X2021000324).
3.- ÀREA DE CULTURA
3.1.- EXP.- X2020000894. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ COORDINADORA
DE BALLS FOLKLÒRICS DELS MONJOS ANY 2020.
4.- ÀREA DE CEMENTIRI
4.1.- CONCESSIO COLUMBARI NUM 8 (EXP. X2021000283).
5.- ÀREA DE GOVERNACIÓ
5.1.- RESOLUCIÓ
X2020002516).

EXPEDIENT

DE

RESPONSABILITAT

PATRIMONIAL.

(EXP.

6.- ÀREA D'URBANISME
6.1.- APROVACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 210009, PER LA REFORMA DEL
REBEDOR-MENJADOR DE PLANTA BAIXA I IMPREMEABILITZACIÓ DE COBERTA, A
L’IMMOBLE SITUAT AL C/. RIU ANOIA, NÚM. 2 (X2021000199)
6.2.- APROVACIÓ D’EMISSIÓ DE CERTIFICATS URBANÍSTICS – EXP 210003, EN
RELACIÓ A LA VIABILITAT DEL “PROYECTO DE REFORMA PARCIAL Y AMPLIACIÓN
DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE AFFINITY PETCARE, EN T.M. DE STA. MARGARIDA I
ELS MONJOS” (X2021000163).
6.3.- APROVACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 210011, PER L’OBERTURA DE RASA
EN VORERA I CALÇADA DE 1,00 X 0,4 M2, PER REPARACIÓ DE FUITA AL VIARI
MUNICIPAL CONFRONTAT AMB L’IMMOBLE SITUAT A L’AV. CATALUNYA, 128
(X2021000269).
7.- ÀREA DE MOBILITAT
7.1.- SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ PER UNA PLAÇA D'ESTACIONAMENT PER
MINUSVÀLID NOMINATIVA A INSTÀNCIA DE PARTICULAR AL PS. AVIACIÓ
REPUBLICANA 15. (EXP. X2021000193)
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8.- FORA DE L’ORDRE DEL DIA

CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANTA
MARGARIDA I ELS MONJOS: MESURES EXTRAORDINÀRIES DESTINADES A
AUTÒNOMS
I
MICROEMPRESES
TITULARS
D’ESTABLIMENTS
DE
RESTAURACIÓ, CENTRES D’ESTÈTICA, I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER
CESSAMENT O REDUCCIÓ D’ACTIVITAT COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES
LIMITACIONS IMPOSADES PER LES RESOLUCIONS DEL DEPARTAMENT DE
SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: SLT/2546/2020, DE 15 D'OCTUBRE,
I SLT/2700/2020, DE 29 D'OCTUBRE, DINS DEL MARC DE LA CRISI DE LA COVID19. Expedient: X2020003123

CONCESSIÓ AJUTS URGÈNCIA SOCIAL SEGONS INFORMES 01, 02, 04,
05, 06, 22, 23, 28, 29 I 34. (EXP. X2021000042).
CONCESSIÓ AJUTS FARMÀCIA SERVEIS SOCIALS SEGONS INFORMES
07, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 I 27. (EXP. X2021000118).
PRIMER PAGAMENT BEQUES EXTRAESCOLARS . (EXP. X2020000507)
EXP.- 2244-000006-2020 (X2020000206) CONCESSIO SUBVENCIO A EMPRESES
DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ
LOCAL. ANY 2020
APROVACIÓ CONCESSIÓ DIRECTA DE DE L'AJUNTAMENT DE SANTA
MARGARIDA I ELS MONJOS: MESURES EXTRAORDINÀRIES DESTINADES A
AUTÒNOMS,
MICROEMPRESES
I
PETITES
EMPRESES
TITULARS
D'ESTABLIMENTS DE COMERÇ MINORISTA NO ESSENCIAL, RESTAURACIÓ,
EQUIPAMENTS ESPORTIUS, I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER CESSAMENT
O REDUCCIÓ D'ACTIVITAT COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES LIMITACIONS
IMPOSADES PER LES RESOLUCIONS DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA: SLT/1/2021, DE 4 DE GENER, SLT/67/2021, DE 16
DE GENER I SLT/133/2021, DE 22 DE GENER DINS DEL MARC DE LA CRISI DE LA
COVID-19 (X2021000370)
PROGRAMA DE CARÀCTER TEMPORAL “FOMENT DE LA CADENA DE VALOR
AGROALIMENTÀRIA VINCULADA AL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL EN
L’ENTORN RURAL A
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS”. (Expedient:
X2021000231)
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APROVACIÓ BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA
SELECCIÓ DE PERSONAL PELS PLANS D’OCUPACIÓ 2021 DE L’AJUNTAMENT
DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
APROVACIÓ DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA
EN CENTRES DE TREBALL A L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS
MONJOS
EXP.1403-000238-2020
(X2020002796)
CONTRACTACIÓ
SERVEI
DE
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES, ELÈCTRIQUES, DE
CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ, A.C.S. i GAS DELS EDIFICIS I EQUIPAMENTS
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
INDEMNITZACIÓ PER LA SUSPENSIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE TALLERS DE
MANUALITATS, DIBUIX, PUNT I GENT GRAN
ORGANITZAT DINS DEL
PROGRAMA DE DONA AL DIA I GENT GRAN (SERVEIS SOCIALS) DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (X2019002730)
EXP.- 1403-000172-2020 (X2020002076) ADJUDICACIO DE LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE TREBALLS CONTINUS DE JARDINERA A DETERMINADES
ZONES VERDES URBANES I INTERURBANES DEL MUNICIPI SANTA MARGARIDA
I ELS MONJOS
EXP.- 1379-000008-2021 (X2021000316) APROVACIÓ PLECS DE CLÀUSULES I
INICI DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REORDENACIÓ DE LA ZONA
ESPORTIVA DEL CAMP DE FUTBOL DE LA RAPITA I L’ADEQUACIÓ DE LA
CASETA DE VESTUARIS AL MUNICIPI DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
PAGAMENT INDEMNITZACIÓ TRIBUNAL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UN TÈCNIC/A
MITJÀ/ANA, EN RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ, GRUP DE
CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2, ADSCRIT A L'OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS. (EXP. X2020002954).
BAIXA PLACA DE GUAL NÚMERO 154. (EXP. X2021000075).
SOL.LICITUD PLACA DE GUAL NÚM. 708 (EXP. X2021000138).
EXP.- 1379-000007-2021 (X2021000311) APROVACIÓ PLECS DE CLÀUSULES I
INICI DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES RECOLLIDES EN EL PROJECTE
BÀSIC I EXECUTIU PER A L’ARRANJAMENT DEL PARC DE LLEVANT DE LA
RÀPITA AL MUNICIPI DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
APROVACIÓ D’EMISSIÓ DE CERTIFICATS URBANÍSTICS – EXP 210019, EN
RELACIÓ A LA QUALIFICACIÓ URBANISTICA DE LA FINCA SITUADA A L’AV. PLA
DE L’ESTACIÓ, NÚM. 10 DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (X2021000363).
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APROVACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PERMÍS PER A L’OCUPACIÓ DE TERRENYS
D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES,
TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS
ANÀLOGUES. (X2021000351).
APROVACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 210012, PER L’OBERTURA DE RASA
EN VORERA I CALÇADA DE 1,00 X 0,4 M2 PER REPARACIÓ DE FUITA, AL VIARI
MUNICIPAL CONFRONTAT AMB L’IMMOBLE SITUAT AL C/. MONTSENY, 2
(X2021000270).
APROVACIÓ LLISTAT DE MULTES NÚMERO 14. (EXP. X2021000004).
SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ PER CIRCULAR AMB UN VEHICLE DE MMA
SUPERIOR A 5’5 T PER DINS DEL CASC URBÀ DEL NOSTRE MUNICIPI ELS DIES
03-10-17 I 24 DE FEBRER 2021. ( EXP. X2021000305).
SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ PER CIRCULAR AMB UN VEHICLE DE MMA
SUPERIOR A 5’5 T PER DINS DEL CASC URBÀ DEL NOSTRE MUNICIPI DEL 25
DE GENER FINS EL 25 DE FEBRER 2021. ( EXP. X2021000323).

SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ PER CIRCULAR AMB UN VEHICLE DE MMA
SUPERIOR A 5’5 T PER DINS DEL CASC URBÀ DEL NOSTRE MUNICIPI I TALL
INTERMITENT EL DIA: EL DIA 2 DE FEBRER 2021. (EXP. X2021000325).
SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ PER CIRCULAR AMB UN VEHICLE DE MMA
SUPERIOR A 5’5 T PER DINS DEL CASC URBÀ DEL NOSTRE MUNICIPI EL DIA 3
DE FEBRER 2021, PER EL CONJUNT 1760DKP R5778BBG. ( EXP. X2021000329).
SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ PER CIRCULAR AMB UN VEHICLE DE MMA
SUPERIOR A 5’5 T PER DINS DEL CASC URBÀ DEL NOSTRE MUNICIPI EL DIA 25
DE GENER 2021, PER EL CONJUNT 1760DKP R5778BBG E9547BFH. ( EXP.
X2021000330).
SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ PER PERMÍS EXCEPCIONAL ESTACIONAMENT
VEHICLE SUPERIOR A 5,5 TN. (EXP. X021000332)
SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ PER CIRCULAR AMB UN VEHICLE DE MMA
SUPERIOR A 5’5 T PER DINS DEL CASC URBÀ DEL NOSTRE MUNICIPI EL DIA 5
DE FEBRER 2021, PEL CONJUNT 4892FGP E9547BFH. ( EXP. X2021000350).
SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ PER CIRCULAR AMB UN VEHICLE DE MMA
SUPERIOR A 5’5 T PER DINS DEL CASC URBÀ DEL NOSTRE MUNICIPI EL DIA 4
DE FEBRER 2021. ( EXP. = X2021000358).
SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ PER CANVIS DE SENYALITZACIÓ AL CARRER
BERENGUER 41-43. (EXP. X2021000369)
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APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES (O) F/2021/1 (EXP. X2021000127)
APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES F/2021/2 (EXP. X2021000128).
APROVACIÓ PAGAMENT DIETES ALS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS
AMB MOTIU DE LA CELEBRACIO DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE
CATALUNYA DEL DIA 14 DE FEBRER DE 2021 (EXP.X2020003089)

1.0.- APROVACIO ACTA ANTERIOR
La Presidenta anuncia que s’aprovarà l’acta de la sessió del dia 1 de febrer de 2021, 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 DE RECURSOS HUMANS
2.1.- SOL.LICITUD BESTRETA DE SOU. (EXP. X2021000251).
Vista la instància E2021000594, E2021000651 i E2021000671 presentada pel senyor
A.S.C. en la que sol·licita una bestreta de 600€ a retornar en 10 quotes a descomptar
del mes següent a l'ingrés en compte d'aquesta.
Atès que la bestreta respon a necessitats econòmiques urgents i imprevistes.
Atès que l’import de la bestreta no excedeix del previst al conveni/pacte, i si no està
previst, que compleix la normativa aplicable.
Atès que el senyor A.S.C., en el moment de la sol·licitud té una bestreta concedida i
l’import pendent de retornar és de 800€.
Atès que la suma de la nova bestreta i el pendent de l’anterior es de 1.400€ i no
supera l’import màxim establert al conveni.
Atès el Reial Decret Llei 2608, de 16 de desembre de 1929, sobre bestreta a los
funcionaris públics, publicat Butlletí Oficial de l’Estat núm. 351, 17/12/1929 que
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estableix en el seu article 1 que els funcionaris públics de les diverses carreres i
professions de l'Administració Civil de l'Estat que tinguin els seus havers detallats als
Pressupostos de despeses dels diferents Departaments ministerials, tindran dret a
percebre, com a bestreta, l'import d'una o dues pagues o mensualitats de la seva
haver-hi líquid, quan ho necessitin per atendre urgents necessitats de la seva vida.
Aquest Reial decret-Llei, en el seu article 19 fan extensius els beneficis atorgats per
aquesta norma als funcionaris dependents de les Diputacions Provincials i dels
Ajuntaments, obligant a aquestes Entitats locals a consignar als seus pressupostos
anuals els crèdits necessaris per poder complir amb aquesta obligació.
atès que l’esmentat Reial Decret estableix en el seu article 2on, que: “La bestreta, que
no reportarà interessos, tindrà un import igual a una o dues mensualitats de l'haver-hi
líquid (les retribucions bàsiques líquides percebudes), havent de comprometre's el
perceptor a reintegrar-ho en deu mensualitats, quan es tracti d'una paga, o en catorze,
quan es tracti de dues, descomptant-se mensualment de la nòmina corresponent, no
podent concedir-se una nova bestreta mentre no s'hagi reintegrat el concedit
anteriorment”
Atès el conveni de treballadors o pacte dels funcionaris de l’Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos.
Atès l’informe favorable del departament de Recursos Humans.
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 la sol·licitud de bestreta al senyor A.S.C. per import de SIS-CENTS
EUROS (600€) a retornar a retornar en 10 quotes mensuals de 60,00€ a descomptar
a partir de la nòmina del mes de febrer de 2021 i finalitzant a la nòmina del mes de
novembre de 2021.
SEGON.- Transferir al Sr. A.S.C. l’import sol·licitat al número de compte corrent ****
TERCER.- Notificar formalment aquest acord a la persona interessada.
QUART.- Donar trasllat de la present resolució al Departament de Tresoreria i
d’Intervenció Municipal
Resultat: Aprovat per unanimitat
2.2.- SOL.LICITUD BESTRETA DE SOU. (EXP. X2021000278).
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Vista la instància E2021000716 i E2021000723 de data 28/01/2021 presentada per la
treballadora Sra. Y.C.M., amb NIF ***7439**, en la que sol·licita una bestreta de sou
de 2500€ a retornar en 14 mensualitats, de febrer de 2021 fins finalitzar en el mes de
març de 2022 per import de 160€/mes i les pagues de juny i desembre de 2021 per
import de 290€/mes.
Atès que la bestreta respon a necessitats econòmiques urgents i imprevistes.
Atès que l’import de la bestreta no excedeix del previst al conveni/pacte, i si no està
previst, que compleix la normativa aplicable.
Atès que la Sra. Y.C.M., en el moment de la sol·licitud no té pendent cap import per
retornar.
Atès el Reial Decret Llei 2608, de 16 de desembre de 1929, sobre bestreta a los
funcionaris públics, publicat Butlletí Oficial de l’Estat núm. 351, 17/12/1929 que
estableix en el seu article 1 que els funcionaris públics de les diverses carreres i
professions de l'Administració Civil de l'Estat que tinguin els seus havers detallats als
Pressupostos de despeses dels diferents Departaments ministerials, tindran dret a
percebre, com a bestreta, l'import d'una o dues pagues o mensualitats de la seva
haver-hi líquid, quan ho necessitin per atendre urgents necessitats de la seva vida.
Aquest Reial decret-Llei, en el seu article 19 fan extensius els beneficis atorgats per
aquesta norma als funcionaris dependents de les Diputacions Provincials i dels
Ajuntaments, obligant a aquestes Entitats locals a consignar als seus pressupostos
anuals els crèdits necessaris per poder complir amb aquesta obligació.
Atès que l’esmentat Decret estableix en el seu article 2on, que: “La bestreta, que no
reportarà interessos, tindrà un import igual a una o dues mensualitats de l'haver-hi
líquid (les retribucions bàsiques líquides percebudes), havent de comprometre's el
perceptor a reintegrar-ho en deu mensualitats, quan es tracti d'una paga, o en catorze,
quan es tracti de dues, descomptant-se mensualment de la nòmina corresponent, no
podent concedir-se una nova bestreta mentre no s'hagi reintegrat el concedit
anteriorment”
Atès el conveni de treballadors o pacte dels funcionaris de l’Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos.

Atès l’informe favorable del departament de Recursos Humans.
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
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ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de bestreta de sou a la Sra. Y.C.M. per import de DOS
MIL CINC-CENTS EUROS (2.500€) a retornar en 14 mensualitats , de febrer de 2021
fins finalitzar en el mes de març de 2022 per import de 160€/mes i les pagues de juny i
desembre de 2021 per import de 290€/mes.
SEGON.- Transferir a la Sra. Y.C.M. l’import sol·licitat al número de corrent
ES52.0182.2906.29.0201737753, número designat per la treballadora amb aquesta
finalitat.
TERCER.- Notificar formalment aquest acord a la persona interessada.
QUART.- Donar trasllat de la present resolució al Departament de Tresoreria i
d’Intervenció Municipal.
Resultat: Aprovat per unanimitat

2.3.- SOL.LICITUD EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER INCOMPATIBILITAT. (EXP.
X2021000324).
Vist que en data 1 de febrer de 2021, el Sr. A.R.M., funcionari de carrera de l’escala
especial, sots escala serveis especials, classe Policia Local, agent de Policia Local, del
grup de classificació C1 a efectes administratius de caràcter econòmic de l’Ajuntament
de Santa Margarida i els Monjos des del dia 15 de gener de 2018, sol·licita el següent:
“ Excedència voluntària per incompatibilitat per poder incorporar-se a la Policia
Local de Cubelles el 15 de febrer de 2021(...) . Així doncs, l’últim dia que
prestaria servei a aquesta administració seria el dia 14 de febrer de 2021”
Atès que en la instància l’interessat adjunta acta de l’Ajuntament de Cubelles en el que
se’l proposa pel seu nomenament com a funcionari de carrera de l’escala especial,
sots escala serveis especials, classe policia local, del grup de classificació C1 a
efectes administratius de caràcter econòmic de l’Ajuntament de Cubelles.
Conforme al previst en l'art. 140 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel
qual s'aprova el Text Refós sobre Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim
Local, les situacions en què poden trobar-se els funcionaris de l'Administració Local es
regularan per la normativa bàsica estatal i per la legislació sobre funció pública de la
Comunitat Autònoma respectiva i, supletòriament, en l'aplicable als funcionaris de
l'Administració de l'Estat, tenint-se en compte les peculiaritats del règim local.
Per la seva banda, l'article 89 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP),
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estableix les situacions en què es trobaran els funcionaris de carrera, entre les quals
es troba l'excedència.
Per declarar al funcionari en situació de serveis en altres administracions públiques,
conforme preveu l’article 88 TREBEP, deixant a banda el cas de funcionaris transferits
a les CC.AA, cal que el funcionari hagi participat en un procés de provisió de llocs per
obtenir destí en una altra Administració Pública.
L’article 86.2.c) del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya
en matèria de funció pública, estableix que l’excedència voluntària per incompatibilitat
es concedeix als funcionaris públics que es troben en situació de servei actiu en un
altre cos o una altra escala de qualsevol de les administracions públiques o passen a
prestar serveis en organismes o entitats del sector públic.
La declaració d’excedència voluntària per incompatibilitat no extingeix la relació
funcionarial amb l’administració d’origen, però la deixa en suspens fins que es doni
alguna de les causes legals que posen fi a aquesta suspensió.

Segons l’article 87 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, el temps que està el
funcionari en situació d’excedència voluntària “no es computa a efectes de triennis,
grau i drets passius ni comporta reserva de plaça i destinació”, i en el mateix sentit es
manifesta l’article 86.2 del TREBEP.
Vist l’informe de Secretaria núm. 26/2021 de data 3 de febrer de 2021.
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.- Declarar al Sr. A.R.M. ,funcionari de carrera de l’escala especial, sots
escala serveis especials, classe Policia Local, agent de Policia Local, del grup de
classificació C1 a efectes administratius de caràcter econòmic de l’Ajuntament de
Santa Margarida i els Monjos, en situació administrativa d’excedència voluntària per
incompatibilitat , en raó de passar a prestar serveis a l’Ajuntament de Cubelles on
serà nomenat Agent de la Policia Local amb caràcter de funcionari de carrera.
SEGON.- Aquesta resolució relativa a la excedència per incompatibilitat serà efectiva
a partir del dia 15 de febrer de 2021. El temps que està el funcionari en situació
d’excedència voluntària no es computa a efectes de triennis, grau i drets passius ni
comporta reserva de plaça i destinació.

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

TERCER- Notificar la present resolució a la persona interessada i al departament de
Recursos humans d’aquest ajuntament.
Resultat: Aprovat per unanimitat

3.0.- ÀREA DE CULTURA
3.1.EXP.X2020000894.
JUSTIFICACIÓ
SUBVENCIÓ
ASSOCIACIÓ
COORDINADORA DE BALLS FOLKLÒRICS DELS MONJOS ANY 2020.
Vista la sol·licitud efectuada en data 27 de febrer de 2020 amb núm. registre d’entrada
E2020001999 efectuada per part de la Sra. E.M.V. amb DNI ***2275**, en nom i
representació i en qualitat de Tresorera de l’Associació Coordinadora de Balls
Folklòrics dels Monjos (CIF G-65134231), 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 per tenir com objectiu col·laborar amb el folklore popular i festiu
municipal, les quals tenen un cost previst de 4.000,00€.
Vist ‘acord de la Junta de Govern Local de 22 de juny de 2020, segons el qual es van
adoptar els següents acords:

“PRIMER.- Concedir de manera directa a l’entitat Associació Coordinadora de Balls
Folklòrics dels Monjos (CIF G-65134231), dins l’àmbit de la Regidoria de cultura, la
subvenció nominativa prevista al vigent Pressupost de l’Ajuntament destinada al
finançament de les despeses relatives a col·laborar amb el folklore popular i festiu
municipal, durant l’exercici de 2020, per import de TRES MIL DOS-CENTS (3.200€).
SEGON.- Autoritzar i disposar (AD) una despesa per import de 3.200€ amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 334.48001 “SUBVENCIO COORD. BALLS FOLKLORICS
MONJOS”, del vigent Pressupost General per a l’exercici de 2020.
TERCER.- Aprovar el reconeixement de l’obligació (O) per import de 3.200€ amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 334.48001 “SUBVENCIO COORD. BALLS
FOLKLORICS MONJOS”, del vigent Pressupost General per a l’exercici de 2020 i
ordenar el seu pagament prèvia publicació a la BDNS.

QUART.- Aprovar, de conformitat amb l’article 29 de l’Ordenança general de
subvencions aprovada per l’Ajuntament, les condicions i COMPROMISOS
PARTICULARS aplicables a la present subvenció, i que es concreten als punts
següents:
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1. CONCURRÈNCIA SUPÒSIT QUE HABILITA CONCESSIÓ DIRECTA DE LA
SUBVENCIO: La subvenció sol·licitada es troba consignada nominativament
en el Pressupost general inicial de l’Ajuntament per a l’exercici 2020.
2. TERMINI EXECUCIÓ DE L’ACTIVITAT: La subvenció comprendrà l’activitat
realitzada per l’entitat per a l’any 2020.
3. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ: El termini per a la justificació de la
subvenció serà fins el 31 de gener de 2021, i aquesta haurà de consistir en
l’aportació de:
-

Compte justificatiu amb aportació de justificants de pagament, mitjançant
l’aportació de memòria de l’actuació justificativa del compliment de les
condicions imposades, de les activitats realitzades i els resultats obtinguts,
així com l’aportació de les factures, minutes i resta de justificants de les
despeses efectuades, les quals hauran de contenir els requisits legals que
estableixi la normativa vigent aplicable. De conformitat amb l’article 72 del
RGS i l’art. 33.1.a) de l’Ordenança general de subvencions aprovada per
acord de Ple en data 16 de desembre de 2019, i publicada al BOPB en data
27 de desembre de 2019.

4. COST DE L’ACTIVITAT: La despesa mínima a realitzar i justificar per part de
l’entitat és de 4.000€, de conformitat amb la previsió de despeses efectuada en
la memòria de sol·licitud de subvenció per a l’any 2020.
L’entitat Associació Coordinadora de Balls Folklòrics dels Monjos (CIF G65134231), haurà de justificar el cost total de l’activitat per import de 4.000€,
de conformitat amb la memòria de sol·licitud de subvenció per a l’any 2020,
amb la indicació de si aquest ha estat finançat amb càrrec a la subvenció
concedida per l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, amb fons propis
del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per
a la mateixa finalitat.
En cas contrari, l’entitat haurà d’exposar en l’apartat 5 de la memòria per a
la justificació de la subvenció, el motiu de la desviació de les despeses
previstes inicialment. “
Vista la documentació presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE
BALLS FOLKLÒRICS DELS MONJOS (CIF G-65134231) en data 15 de desembre de
2020, amb registre d’entrada núm. E2020011866 per a la justificació atorgada a
aquesta entitat per al 2020.
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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 corresponent al dia 27 de desembre de
2019.

Atès que, examinada la documentació presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ
COORDINADORA DE BALLS FOLKLÒRICS DELS MONJOS (CIF G-65134231), es
constata que aquesta és suficient per a justificar la subvenció atorgada a aquesta
entitat per al 2020 ja que justifica una desviació del pressupost de 4.000€ previst
inicialment ja que amb la situació pandèmica ocasionada pel COVID-19 NO han pogut
realitzar totes les activitats previstes. Tant és així que els/les balladors/es menors
d'edat no han pogut participar de cap acte. Per tant, han deixat d'ingressar 525,32€ de
les aportacions privades, que teníen previstos a principis d'any quan van sol·licitar la
subvenció.

Vist l’informe favorable emès per la Tècnica d’Administració General en data 21 de
gener de 2021.

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 justificació de la subvenció atorgada a l’entitat ASSOCIACIÓ
COORDINADORA DE BALLS FOLKLÒRICS DELS MONJOS (CIF G-65134231) per
import de TRES MIL DOS-CENTS (3.200€) corresponent a l’exercici 2020 i procedir al
tancament i arxiu de l’expedient.
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SEGON.- Notificar aquest acord a l’entitat interessada
TERCER.- Donar trasllat del present acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria
de l’ajuntament.
Resultat: Aprovat per unanimitat

4.0.- ÀREA DE CEMENTIRI
4.1.- CONCESSIO COLUMBARI NUM 8 (EXP. X2021000283).
Vista la sol·licitud presentada per E.D.L.V., en nom propi, amb número de registre
d’entrada E2021000726 de data 28/01/2021, on sol·licita la concessió del columbari
número 8, del Cementiri Municipal.
Atès l’informe de la Cap de l’OAC
Atès que de conformitat amb l’article 6 de l’Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la
taxa de cementiri municipal, E.D.L.V., ha satisfet l’import de 360,44 €, corresponent a
la concessió del columbari, inclòs el preu públic d’expedició del títol.
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. 18 reguladora de la taxa per prestació de serveis de
cementiri i l’ordenaça 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.- Estimar la petició de E.D.L.V., i concedir conforme el Reglament del Servei
del Cementiri Municipal, la llicència d’utilització exclusiva de l’esmentat columbari, per
un termini de 50 anys.
SEGON.- Aprovar la liquidació de la concessió del columbari i el reconeixement del
dret (RD) per import de TRES-CENTS CINQUANTA EUROS (350,00€) a càrrec a
l’aplicació pressupostària 55100 “Concessions nínxols”, del vigent pressupost 2021.
TERCER.- Aprovar la liquidació del preu públic per a l’expedició del títol, i el
reconeixement del dret (RD) per import de DEU EUROS QUARANTA-QUATRE
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CÈNTIMS (10,44€) a càrrec a l’aplicació pressupostària 34900 “Altres Preus Públics”
del vigent pressupost 2021.
QUART.- 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.

CINQUÈ.- Notificar formalment aquest acord als interessats.
SISÈ.- Donar trasllat del present acord a la intervenció i la tresoreria municipal.
Resultat: Aprovat per unanimitat

5.0.- ÀREA DE GOVERNACIÓ
5.1.- RESOLUCIÓ EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. (EXP.
X2020002516).
Atès que en data de 18 de setembre de 2020 i núm. de registre d’entrada
E2020008009, la Sra. M.C.M.P. amb DNI ***1161** va presentar escrit per a la
interposició de reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos per presumptes danys i perjudicis a indemnitzar com a
conseqüència dels desperfectes ocasionats en els baixos del seu immoble el dia 10 de
setembre de 2020, arrel d’una inundació en els mateixos per un suposat mal
manteniment de la via pública per part de l’Ajuntament de Santa Margarida i els
Monjos, que dóna lloc a una suposada acumulació de brossa que tapona el
clavegueram i inunda la via.
Junt a l’escrit d’interposició, la reclamant aporta fotografies en relació a l’estat de la via
després de les pluges on s’aprecia la presència d’aigua, les restes de fulles, branques i
fang que han quedat a la vista després de les pluges i l’estat del local afectat (en les
que s’aprecia que ha tingut lloc l’entrada d’aigua i el nivell de la mateixa). No s’aporta
pressupost dels danys reclamats.
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 3 d’abril de 1985), en aplicació
dels articles 66 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i d’acord amb la 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 va aprovar la incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial en
data 26 d’octubre de 2020.
A l’acord d’incoació, la Junta de Govern Local també va acordar sol·licitar els informes
tècnics i/o de serveis que s’escaiguin, nomenant secretaria i instructora de l’expedient,
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i requerint a la Sra. M.C.M.P. amb DNI ***1161**, 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, especificant els danys produïts, la
presumpta relació de causalitat entre aquests 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.
Vist que en data 7 de novembre de 2020 i núm. de registre d’entrada E2020010247, la
Sra. M.C.M.P. amb DNI ***1161** va presentar, a més de les fotografies ja
presentades amb anterioritat, noves fotografies en relació a l’estat del local abans de
tenir lloc l’incident del passat dia 10 de setembre de 2020, fotografies on s’aprecia fins
a on va arribar el nivell de l’aigua i uns pressupostos en relació al preu de la reparació
dels danys reclamats per import de 7.168,04€ (en concepte de reparació dels marcs
de fusta de les portes, la porta metàl·lica i un moble) i de 1.629,14€ (en concepte de
lloguer de contenidors i maquinària per realitzar la neteja del local).
En data 12 de novembre de 2020, l’Enginyer municipal emet informe en el que indica
que “En atenció a la intensitat de la pluja i l’estimació de la capacitat del col·lector, dels
embornals i les reixes, l’episodi del 09/10/2020 no va ser en cap cas una precipitació
extraordinària i un sistema de clavegueram ben dissenyat i ben mantingut l’hauria
d’haver assumit sense masses problemes”. L’informe reflecteix que la via disposa d’un
sistema de reixes interceptores i embornals en tot el traçat de la via i de l’alçament
d’entre 2 i 3 cm de la vorera respecte del paviment. Per tant, la via disposa de diverses
mesures per tal de prevenir aquests tipus d’incidents. En el mateix, també es destaca
que l’incident va deixar una gran presencia de fang a la calçada, que tot sembla
apuntar, prové d’una parcel·la privada propera que no està pavimentada.
En conseqüència, s’admet que van tenir lloc els danys exposats per la reclamant, però
s’indica que la intensitat de la pluja caiguda en data de 10 de setembre de 2020 no va
ser extraordinària (va tenir un valor de ser de 30 mm; valor molt inferior als 170mm de
pluja de disseny per a t=10 anys de període de retorn per a la zona dels Monjos, que
seria el valor màxim que el sistema de clavegueram pot assumir sense incidents),
l’estudi de la capacitat del col·lector, dels embornals i de les reixes indica que el
sistema de recollida d’aigües de la zona és capaç de fer front a la recollida de
precipitació que va tenir lloc en data 10 de setembre de 2020. No hi ha constància de
que els sistemes d’evacuació d’aigua estiguin obstruïts per brossa.
Vist l’informe emès per la instructora de l’expedient de data 2 de febrer de 2021 en el
que es proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial, d’acord amb
l’exposat en l’informe tècnic de l’enginyer.
En la proposta de resolució efectuada per la instructora del procediment, s’assenyala
que de conformitat amb la sentència del Tribunal Suprem de data de 5 de juliol de
2006, no pot existir responsabilitat per a l’administració quan aquesta ha dissenyat una
xarxa de clavegueram d'acord amb els estàndards d'actuació exigibles en la
construcció d'aquest tipus d'infraestructures, ja que no ha quedat palès que s’hagi
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ultrapassat aquests estàndards. Per tant, no es pot entendre que concorri el requisit de
l'antijuridicitat, de manera que la reclamant té el deure jurídic de suportar el dany quan
l’administració ha actuat posant totes les mesures adequades per tal d’evitar el mateix.
El dany patit es situa fora de l’abast de la responsabilitat jurídica de l’administració.

La sentencia del Tribunal Suprem de data 14 d’octubre de 2003 exposa que “la
prestació per l'Administració d'un determinat servei públic i la titularitat per part
d'aquella de la infraestructura material per a la seva prestació no implica que el vigent
sistema de responsabilitat patrimonial objectiva de les Administracions Públiques,
converteixi a aquestes en asseguradores universals de tots els riscos , per tal de
prevenir qualsevol eventualitat desfavorable o danyosa per als administrats que pugui
produir-se amb independència de l'esdevenir de l'actuació administrativa, perquè en
cas contrari, com pretén el recurrent, es transformaria aquell en un sistema
providencialista no contemplat en el nostre ordenament jurídic ". Per tant, no tot dany
patit és indemnitzable.
Considerant que no queda provat que el dany al·legat per la reclamant sigui causat per
un mal funcionament del sistema de clavegueram imputable a l’administració, d’acord
amb l’informe emès per l’Enginyer municipal.
Vist que no hi ha nexe causal entre el dany patit i el funcionament normal o anormal de
l’Administració. S’ha de tenir present que és necessària l’existència de nexe causal
entre el dany patit i el funcionament normal o anormal de l’Administració, per donar lloc
a indemnització per responsabilitat patrimonial.
D’acord a allò establert en els articles 81 a 87 de la Llei 26/2010; en els articles 32 i ss
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i els articles 65, 67,
81, 91 i 92 de la Llei 39/2015, del mateix 1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques (LPAC).
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.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per la
Sra. M.C.M.P. amb DNI ***1161** en data 18 de setembre de 2020 i núm. de registre
d’entrada E2020008009, atès que no concorre la necessària relació de causalitat entre
l’actuació administrativa i el dany i assenyalar que el dany patit no és antijurídic, tal i
com es recull en la part expositiva d’aquesta resolució.

SEGON.- Notificar aquest acord a la interessada i a la companya asseguradora.
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Resultat: Aprovat per unanimitat

6.0.- ÀREA D'URBANISME
6.1.- APROVACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 210009, PER LA REFORMA DEL
REBEDOR-MENJADOR DE PLANTA BAIXA I IMPREMEABILITZACIÓ DE
COBERTA, A L’IMMOBLE SITUAT AL C/. RIU ANOIA, NÚM. 2 (X2021000199)
Vista la sol·licitud de llicència d’obres menors amb núm. d’entrada E2021000416, de
data 19/01/2021, amb núm. d’expedient 210009, formulada per la Sra. G.R., N. amb
NIF ***8419**, per tal de duu a terme les obres de REFORMA DEL REBEDORMENJADOR DE PLANTA BAIXA I IMPREMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA, a
l’immoble situat al C/. RIU ANOIA, NÚM. 2 (Ref. cadastral 8260508CF8786S0001MM)
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
26/01/2021, 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:
PRIMER.- ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de propietat
i sens perjudici del de tercer a la Sra. G.R., N. amb NIF ***8419**, per tal de duu a
terme les obres de REFORMA DEL REBEDOR-MENJADOR DE PLANTA BAIXA I
IMPREMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA, a l’immoble situat al C/. RIU ANOIA, NÚM.
2, dins d’aquest terme municipal, condicionant-la a les condicions generals i
específiques establertes al document de llicència que es lliurarà per l’Ajuntament, i
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particularment al compliment de les prescripcions expressades a l’informe dels Serveis
Tècnics Municipals que es detallen a continuació:
SEGONS EL REIAL DECRET 210/2018, DE 6 D'ABRIL, PEL QUAL S'APROVA EL
PROGRAMA DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS I RECURSOS DE CATALUNYA EN
VIGOR DES DEL 5 DE MAIG DE 2018, QUE DEROGA I MODIFICA PARTS DEL DECRET
89/2010, S'HA DE PRESENTAR ABANS DE L'INICI DE LES OBRES UN DOCUMENT
D'ACCEPTACIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I/O DEMOLICIÓ, SIGNAT PER UN
GESTOR DE RESIDUS AUTORITZAT, EN EL QUE S’ESPECIFIQUI L’IMPORT EN
CONCEPTE DE DIPÒSIT.

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:

26.400,00 €

Taxa 0,1 % (mínim, 6,45 €):

26,40 €

Impost ICIO 3,20 %:

844,80 €

TOTAL LLICENCIA:

871,20 €

TERCER.- Aprovar el reconeixement de drets a càrrec de les partides pressupostàries
32100 “Taxa llicències urbanístiques” per import de VINT-I-SIS EUROS AMB
QUARANTA CÈNTIMS (26,40 €) i 290 “Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres” per import de VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA
CÈNTIMS (844,80 €), del vigent pressupost 2021.
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 .
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.
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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
6.2.- APROVACIÓ D’EMISSIÓ DE CERTIFICATS URBANÍSTICS – EXP 210003, EN
RELACIÓ A LA VIABILITAT DEL “PROYECTO DE REFORMA PARCIAL Y
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE AFFINITY PETCARE, EN T.M. DE
STA. MARGARIDA I ELS MONJOS” (X2021000163).
Vista la sol·licitud amb número de registre d’entrada E2021000152 de 11 de gener de
2021, d’emissió de Certificat Urbanístic amb núm. d’expedient 210003, presentada
per part de X.F.B., en representació d’ AFFINITY PETCARE, S.A., amb NIF
A62295761, en relació a la viabilitat del “Proyecto de Reforma Parcial y Ampliación de
la Planta Industrial de Affinity Petcare, en T.M. de Sta. Margarida i Els Monjos”.
Vist l’informe emès per part de l’arquitecta municipal en data 01/02/2021, que resta
incorporat a l’expedient.
Atesa l’ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per expedició de documents
administratius.
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, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’emissió del Certificat Urbanístic amb núm. d’expedient 210003,
sol·licitat per part de Xavier Ferré Blasco, en representació d’ AFFINITY PETCARE,
S.A., amb NIF A62295761, en relació a la viabilitat del “Proyecto de Reforma Parcial y
Ampliación de la Planta Industrial de Affinity Petcare, en T.M. de Sta. Margarida i Els
Monjos”.
SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:

-

Taxa per expedició de documents administratius (Ordenança Fiscal núm. 12):

Import Taxa:

33,33 €
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TERCER.- Aprovar el reconeixement de drets a càrrec de la partida pressupostària
32500 “Taxa Expedició de Documents” per import de TRENTA-TRES EUROS AMB
TRENTA-TRES CÈNTISM (33,33 €), del vigent pressupost 2021.
QUART.- Notificar el present acord als interessats

CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal.
Resultat: Aprovat per unanimitat
6.3.- APROVACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 210011, PER L’OBERTURA DE
RASA EN VORERA I CALÇADA DE 1,00 X 0,4 M2, PER REPARACIÓ DE FUITA AL
VIARI MUNICIPAL CONFRONTAT AMB L’IMMOBLE SITUAT A L’AV.
CATALUNYA, 128 (X2021000269).
Vista la sol·licitud de llicència d’obres menors amb núm. d’entrada E2021000580, de
data 22/01/2021, amb núm. d’expedient 210011, formulada per NEDGIA CATALUNYA,
S.A. amb NIF A63485890, per tal de duu a terme les obres d’OBERTURA DE RASA
EN VORERA I CALÇADA DE 1,00 X 0,4 M2, PER REPARACIÓ DE FUITA al viari
municipal confrontat amb l’immoble situat a l’ AV. CATALUNYA, 128 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’enginyer municipal en data
02/02/2021, 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 a NEDGIA CATALUNYA, S.A. amb NIF A63485890, per
les obres d’OBERTURA DE RASA EN VORERA I CALÇADA DE 1,00 X 0,4 M2, PER
REPARACIÓ DE FUITA al viari municipal confrontat amb l’immoble situat a l’ AV.
CATALUNYA, 128, dins d’aquest terme municipal, condicionant-la a les condicions
generals i específiques establertes 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:
EL TERRENY I ELS PAVIMENTS AFECTATS EN TERRENYS PÚBLICS ES REPOSARAN
ADEQUADAMENT, MANTENINT LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.
INFORMAR A L’INTERESSAT QUE ENTRE ELS POSSIBLES SERVEIS AFECTATS PER
AQUEST PROJECTE S’HI TROBEN LÍNIES ELÈCTRIQUES SOTERRADES PER A
L’ENLLUMENAT PÚBLIC, XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA, XARXA DE DISTRIBUCIÓ
DE GAS NATURAL, CANALITZACIONS DE TELECOMUNICACIONS, XARXA DE
DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA EN BT I XARXA DE CLAVEGUERAM.
L’INTERESSAT HAURÀ DE COMUNICAR ALS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS LA DATA
D’INICI DE LES OBRES, UNA SETMANA ABANS, I S’HAURÀ DE FER UN REPLANTEIG
AMB ELS SERVEIS TÈCNICS, ABANS D’INICIAR-LES. EN PARTICULAR CALDRÀ
REVISAR ELS POSSIBLES SERVEIS AFECTATS DERIVATS DEL REPLANTEIG DE
L’OBRA I LES MESURES DEL PLA DE SEGURETAT DEL CONTRACTISTA EN RELACIÓ
ALS RISCOS DERIVATS DE LA RASA PEL LLIT ANÒDIC HORITZONTAL, JA QUE
L’ESTUDI DE SEGURETAT DEL PROJECTE ÉS GENERALISTA I NO ESPECIFICA LES
MESURES RESPECTE AQUESTES TASQUES.
L’INTERESSAT HAURÀ DE SOLVENTAR I REPARAR AL SEU CÀRREC L’AFECTACIÓ O
DANYS CAUSATS ALS SERVEIS PÚBLICS EXISTENTS A LA VIA PÚBLICA, MUNICIPALS
O DE COMPANYIES PRIVADES, I QUE HAURÀ DE MANTENIR LA CONTINUÏTAT I LA
QUALITAT D’AQUESTS SERVEIS.
NO ES PODRAN TAPAR LES RASES FINS QUE S’AUTORITZI PER PART DE
L’AJUNTAMENT, PER PODER COMPROVAR QUE NO S’HAN PRODUÏT DANYS ALS
SERVEIS EXISTENTS, I QUE ELS PAVIMENTS ES REPOSEN

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:

270,00 €

Taxa 0,1 % (mínim, 6,45 €):

6,45 €

Impost ICIO 3,20 %:

8,64 €

TOTAL LLICENCIA:

15,09 €
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TERCER.- Aprovar el reconeixement de drets a càrrec de les partides pressupostàries
32100 “Taxa llicències urbanístiques” per import de SIS EUROS AMB QUARANTACINC CÈNTIMS (6,45 €) i 290 “Impost sobre construccions, instal·lacions i obres” per
import de VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (8,64 €), del vigent
pressupost 2021.

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 .
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
7.0.- ÀREA DE MOBILITAT
7.1.- SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ PER UNA PLAÇA D'ESTACIONAMENT PER
MINUSVÀLID NOMINATIVA A INSTÀNCIA DE PARTICULAR AL PS. AVIACIÓ
REPUBLICANA 15. (EXP. X2021000193)
Vista la instància presentada en data 19 de Gener de 2021, amb registre d’entrada
E2021000415 pel senyor E.O.P., on sol·licita una plaça d’estacionament per
minusvàlids nominativa pel vehicle matricula 9012JXT, al carrer Passeig de l’aviació
Republicana núm. 15 donat que té una minusvàlida reconeguda amb un grau del 60%.
Atès l’informe desfavorable del Sergent de la Policia Local de data 19 de gener de
2021, en el que fa constar el següent:
Que adjunta la resolució de reconeixement de grau de discapacitat, del
Departament de Treball, Afers Socials i famílies amb data 18/12/2020 número
expedient 1/0/37002/19, en què acredita una discapacitat d’un 60%. Resum de
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dictamen tècnic de la valoració del grau de discapacitat efectuada el dia
10/12/2020 número d’expedient 1003700219 actuació número 1003700219, en
el que qualifiquen el grau de discapacitat en 55% afegint 5 punts per factors
socials complementaris sumant un total de 60% amb una puntuació de 7,
resultant que si supera el grau mobilitat.

Atès que el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a
persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el
desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda, qualsevol vehicle conduït
o ocupat per una persona titular de la targeta d’aparcament, amb disminució
identificada com a titular no conductor tindrà dret a la reserva de plaça
d’aparcament a què es refereix l’article 5.d), quan teniu mobilitat reduïda, sigui
menor de 18 anys o, si és més gran, tingui un grau igual o superior al 65%.
Atès que la documentació aportada pel senyor Enrique Otero Pedragosa,
únicament pot demostrar que té un grau de discapacitat total del 60% no
superant el grau que s’estableix per poder concedir una plaça d’estacionament
nominativa.
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.- Desestimar la sol·licitud demanada, pel senyor E.O.P., per concedir una
plaça d’estacionament nominativa al Passeig de l’Aviació Republicana 15.
SEGON. - Informa al senyor E.O.P., que es realitzarà un estudi per tal d’analitzar si en
el sector on resideix hi ha manca de places de estacionament per a persones amb
mobilitat reduïda, i si fos el cas, s’ubicaren noves places però de caràcter general.
TERCER.- Informar al senyor E.O.P., en el cas que en futures revisions el seu grau de
discapacitat variés i fora igual o superior a 65% ens fes arribar la nova documentació,
per procedir a la conessió d'una plaça nominativa.
QUART .- Notificar formalment aquest acord a la persona interessada.

Resultat: Aprovat per unanimitat
8.0.- FORA DE L’ORDRE DEL DIA
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
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convocatòria de la Junta de Govern Local, a fi que es puguin resoldre i no
ajornar-ho per a la propera setmana.
CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANTA
MARGARIDA I ELS MONJOS: MESURES EXTRAORDINÀRIES DESTINADES A
AUTÒNOMS
I
MICROEMPRESES
TITULARS
D’ESTABLIMENTS
DE
RESTAURACIÓ, CENTRES D’ESTÈTICA, I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER
CESSAMENT O REDUCCIÓ D’ACTIVITAT COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES
LIMITACIONS IMPOSADES PER LES RESOLUCIONS DEL DEPARTAMENT DE
SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: SLT/2546/2020, DE 15 D'OCTUBRE,
I SLT/2700/2020, DE 29 D'OCTUBRE, DINS DEL MARC DE LA CRISI DE LA COVID19. Expedient: X2020003123
CONCESSIÓ AJUTS URGÈNCIA SOCIAL SEGONS INFORMES 01, 02, 04, 05, 06,
22, 23, 28, 29 I 34. (EXP. X2021000042).
CONCESSIÓ AJUTS FARMÀCIA SERVEIS SOCIALS SEGONS INFORMES 07, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 I 27. (EXP. X2021000118).
PRIMER PAGAMENT BEQUES EXTRAESCOLARS . (EXP. X2020000507)
EXP.- 2244-000006-2020 (X2020000206) CONCESSIO SUBVENCIO A EMPRESES
DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ
LOCAL. ANY 2020
APROVACIÓ CONCESSIÓ DIRECTA DE DE L'AJUNTAMENT DE SANTA
MARGARIDA I ELS MONJOS: MESURES EXTRAORDINÀRIES DESTINADES A
AUTÒNOMS,
MICROEMPRESES
I
PETITES
EMPRESES
TITULARS
D'ESTABLIMENTS DE COMERÇ MINORISTA NO ESSENCIAL, RESTAURACIÓ,
EQUIPAMENTS ESPORTIUS, I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER CESSAMENT
O REDUCCIÓ D'ACTIVITAT COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES LIMITACIONS
IMPOSADES PER LES RESOLUCIONS DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA: SLT/1/2021, DE 4 DE GENER, SLT/67/2021, DE 16
DE GENER I SLT/133/2021, DE 22 DE GENER DINS DEL MARC DE LA CRISI DE LA
COVID-19 (X2021000370)
PROGRAMA DE CARÀCTER TEMPORAL “FOMENT DE LA CADENA DE VALOR
AGROALIMENTÀRIA VINCULADA AL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL EN
L’ENTORN RURAL A
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS”. (Expedient:
X2021000231)
APROVACIÓ BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA
SELECCIÓ DE PERSONAL PELS PLANS D’OCUPACIÓ 2021 DE L’AJUNTAMENT
DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
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APROVACIÓ DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA
EN CENTRES DE TREBALL A L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS
MONJOS
EXP.1403-000238-2020
(X2020002796)
CONTRACTACIÓ
SERVEI
DE
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES, ELÈCTRIQUES, DE
CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ, A.C.S. i GAS DELS EDIFICIS I EQUIPAMENTS
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
INDEMNITZACIÓ PER LA SUSPENSIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE TALLERS DE
MANUALITATS, DIBUIX, PUNT I GENT GRAN
ORGANITZAT DINS DEL
PROGRAMA DE DONA AL DIA I GENT GRAN (SERVEIS SOCIALS) DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (X2019002730)
EXP.- 1403-000172-2020 (X2020002076) ADJUDICACIO DE LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE TREBALLS CONTINUS DE JARDINERA A DETERMINADES
ZONES VERDES URBANES I INTERURBANES DEL MUNICIPI SANTA MARGARIDA
I ELS MONJOS
EXP.- 1379-000008-2021 (X2021000316) APROVACIÓ PLECS DE CLÀUSULES I
INICI DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REORDENACIÓ DE LA ZONA
ESPORTIVA DEL CAMP DE FUTBOL DE LA RAPITA I L’ADEQUACIÓ DE LA
CASETA DE VESTUARIS AL MUNICIPI DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
PAGAMENT INDEMNITZACIÓ TRIBUNAL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UN TÈCNIC/A
MITJÀ/ANA, EN RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ, GRUP DE
CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2, ADSCRIT A L'OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS. (EXP. X2020002954).
BAIXA PLACA DE GUAL NÚMERO 154. (EXP. X2021000075).
SOL.LICITUD PLACA DE GUAL NÚM. 708 (EXP. X2021000138).
EXP.- 1379-000007-2021 (X2021000311) APROVACIÓ PLECS DE CLÀUSULES I
INICI DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES RECOLLIDES EN EL PROJECTE
BÀSIC I EXECUTIU PER A L’ARRANJAMENT DEL PARC DE LLEVANT DE LA
RÀPITA AL MUNICIPI DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
APROVACIÓ D’EMISSIÓ DE CERTIFICATS URBANÍSTICS – EXP 210019, EN
RELACIÓ A LA QUALIFICACIÓ URBANISTICA DE LA FINCA SITUADA A L’AV. PLA
DE L’ESTACIÓ, NÚM. 10 DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (X2021000363).
APROVACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PERMÍS PER A L’OCUPACIÓ DE TERRENYS
D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES,
TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS
ANÀLOGUES. (X2021000351).
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APROVACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 210012, PER L’OBERTURA DE RASA
EN VORERA I CALÇADA DE 1,00 X 0,4 M2 PER REPARACIÓ DE FUITA, AL VIARI
MUNICIPAL CONFRONTAT AMB L’IMMOBLE SITUAT AL C/. MONTSENY, 2
(X2021000270).
APROVACIÓ LLISTAT DE MULTES NÚMERO 14. (EXP. X2021000004).
SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ PER CIRCULAR AMB UN VEHICLE DE MMA
SUPERIOR A 5’5 T PER DINS DEL CASC URBÀ DEL NOSTRE MUNICIPI ELS DIES
03-10-17 I 24 DE FEBRER 2021. ( EXP. X2021000305).
SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ PER CIRCULAR AMB UN VEHICLE DE MMA
SUPERIOR A 5’5 T PER DINS DEL CASC URBÀ DEL NOSTRE MUNICIPI DEL 25
DE GENER FINS EL 25 DE FEBRER 2021. ( EXP. X2021000323).
SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ PER CIRCULAR AMB UN VEHICLE DE MMA
SUPERIOR A 5’5 T PER DINS DEL CASC URBÀ DEL NOSTRE MUNICIPI I TALL
INTERMITENT EL DIA: EL DIA 2 DE FEBRER 2021. (EXP. X2021000325).
SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ PER CIRCULAR AMB UN VEHICLE DE MMA
SUPERIOR A 5’5 T PER DINS DEL CASC URBÀ DEL NOSTRE MUNICIPI EL DIA 3
DE FEBRER 2021, PER EL CONJUNT 1760DKP R5778BBG. ( EXP. X2021000329).
SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ PER CIRCULAR AMB UN VEHICLE DE MMA
SUPERIOR A 5’5 T PER DINS DEL CASC URBÀ DEL NOSTRE MUNICIPI EL DIA 25
DE GENER 2021, PER EL CONJUNT 1760DKP R5778BBG E9547BFH. ( EXP.
X2021000330).
SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ PER PERMÍS EXCEPCIONAL ESTACIONAMENT
VEHICLE SUPERIOR A 5,5 TN. (EXP. X021000332)
SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ PER CIRCULAR AMB UN VEHICLE DE MMA
SUPERIOR A 5’5 T PER DINS DEL CASC URBÀ DEL NOSTRE MUNICIPI EL DIA 5
DE FEBRER 2021, PEL CONJUNT 4892FGP E9547BFH. ( EXP. X2021000350).
SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ PER CIRCULAR AMB UN VEHICLE DE MMA
SUPERIOR A 5’5 T PER DINS DEL CASC URBÀ DEL NOSTRE MUNICIPI EL DIA 4
DE FEBRER 2021. ( EXP. = X2021000358).
SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ PER CANVIS DE SENYALITZACIÓ AL CARRER
BERENGUER 41-43. (EXP. X2021000369)
APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES (O) F/2021/1 (EXP. X2021000127)
APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES F/2021/2 (EXP. X2021000128).
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APROVACIÓ PAGAMENT DIETES ALS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS
AMB MOTIU DE LA CELEBRACIO DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE
CATALUNYA DEL DIA 14 DE FEBRER DE 2021 (EXP.X2020003089)
Resultat: Aprovat per unanimitat
9.0.- CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANTA
MARGARIDA I ELS MONJOS: MESURES EXTRAORDINÀRIES DESTINADES A
AUTÒNOMS
I
MICROEMPRESES
TITULARS
D’ESTABLIMENTS
DE
RESTAURACIÓ, CENTRES D’ESTÈTICA, I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER
CESSAMENT O REDUCCIÓ D’ACTIVITAT COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES
LIMITACIONS IMPOSADES PER LES RESOLUCIONS DEL DEPARTAMENT DE
SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: SLT/2546/2020, DE 15
D'OCTUBRE, I SLT/2700/2020, DE 29 D'OCTUBRE, DINS DEL MARC DE LA CRISI
DE LA COVID-19. Expedient: X2020003123
Amb data 27 de novembre de 2020 per Decret d’alcaldia es va aprovar les Bases
Reguladores i la convocatòria per a la concessió directa de subvencions de
l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos: mesures extraordinàries destinades a
autònoms i microempreses titulars d’establiments de restauració, centres d’estètica, i
activitats extraescolars per cessament o reducció d’activitat com a conseqüència de
les limitacions imposades per les Resolucions del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya: Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, i la Resolució
SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, dins del marc de la crisi de la Covid-19.
Atès que es va aprovar l’autorització de la despesa (A) plurianual a càrrec de
l’aplicació pressupostària 241.47000 subvencions per a foment de l’ocupació, per un
import total de 8.250€.
Vist que al punt número 5 de les BASES s’estableix el termini de presentació de les
sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de la seva convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
Vistes les sol·licituds dels interessats presentades en temps i forma en aquesta
convocatòria.
Atès que les sol·licituds han estat valorades segons el compliment dels requisits per
accedir a la convocatòria,
La competència per a l'atorgament i denegació de les subvencions correspondrà a la
Junta de Govern Local d’acord amb allò previst a l’article 7.2 de les BASES.
Atès que la valoració i comprovació del compliment dels requisits de les sol·licituds
presentades a aquesta convocatòria de subvencions, ha estat efectuada tenint en
compte els criteris d’atorgament de subvencions especificats en les bases de les
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subvencions específiques, els quals es detallen íntegrament a l’informe tècnic de la
valoració.
Vist que existeix crèdit a l’aplicació pressupostària 241.47000 del pressupost 2021 per
fer front a la despesa.

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.- Desestimar aquelles sol·licituds presentades que no han respost als
requeriments sol·licitats en el termini establert

INTERESSAT

NIF

A.M.R.

***3777**

L.D.M.

***1803**

SEGON.- Admetre aquelles sol·licituds presentades que s’ajusten als requisits de la
present convocatòria, segons el què s’especifica en l’Informe tècnic de valoració.
INTERESSAT

NIF

T.P.T.

***9098**

TERCER.- Desestimar aquelles sol·licituds presentades que no s’ajusten als requisits
de la present convocatòria, segons el que s’especifica en l’informe tècnic de valoració
INTERESSAT

NIF

J.G.S.

***3664**
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QUART.- Aprovar la despesa per un import total de CINC-CENTS EUROS (500€)
d’acord amb el següent detall:

INTERESSAT

Valoració

Quantitat

T.P.T.

Acceptada

500.-€

CINQUÈ.- Aprovar el compromís de la despesa (D) i l’obligació de pagament (O)
concedida per un import de CINC-CENTS EUROS (500€) de l’aplicació pressupostària
241.47000 subvencions per a foment de l’ocupació, corresponent a l'exercici
pressupostari 2021.
INTERESSAT

NIF

T.P.T.

***9098**

QUANTITAT IBAN
500.-€

****

SISÈ- Les resolucions definitives seran notificades individualment als sol·licitants de
forma electrònica. La notificació de les resolucions definitives posarà fi a la via
administrativa, contra la qual els interessats podran interposar, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o recurs contenciós
administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos..
SETÈ- Notificar aquest acord a la Intervenció, a la Tresoreria municipal i a les
persones interessades mitjançant publicació a E-TAULELL.

Resultat: Aprovat per unanimitat

10.0.- CONCESSIÓ AJUTS URGÈNCIA SOCIAL SEGONS INFORMES 01, 02, 04,
05, 06, 22, 23, 28, 29 I 34. (EXP.X2021000042).
Vist el Reglament de les prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament
de Santa Margarida i els Monjos, publicat al BOP de 13/07/2016, que regula les
prestacions econòmiques d’urgència social recollides en l’article 30 de la Llei
13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, amb la finalitat
de pal·liar situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència.
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Atesa la convocatòria per la concessió d'ajuts econòmics per atendre necessitats
peremptòries en matèria de Serveis Socials a l'any 2021, aprovada per la Junta de
Govern Local de data 18 de gener de 2021 i publicada al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de data 26 de gener de 2021.
Vist els informes emesos pel departament de Serveis Socials número 01, 02, 04, 05,
06, 22, 23, 28, 29 i 34.
Atès que existeix consignació de crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària
de l’estat de despeses del vigent pressupost 2311.48000 “Subvenció a Famílies Assist.
Social”.
Vist el que disposa el capítol I del Títol II de les Bases d’Execució del Pressupost per
a l’exercici de 2020 en quant a la 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, la Junta de Govern local
adopta els següents:
ACORDS

PRIMER.- Concedir a V.M.L.C. un ajut de SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINC
CÈNTIMS (74,05€), i aprovar el compromís de la despesa (D) i el reconeixement de
l’obligació (O), per cobrir el cost d’un abonament de tren, imputant la despesa a
l’aplicació pressupostària número 2311.48000 “Subvenció a Famílies Assist. Social”
del pressupost vigent per a 2021 i ordenar el pagament d’aquest ajut mitjançant
bestreta de Serveis Socials, d’acord amb l’informe número 01/2021 emès pel
Departament de Serveis Socials.
SEGON.- Concedir a C.N.H. un ajut de CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA
CÈNTIMS (128,80€), i aprovar el compromís de la despesa (D) i el reconeixement de
l’obligació (O), per cobrir el cost d’una factura de subministrament, imputant la
despesa a l’aplicació pressupostària número 2311.48000 “Subvenció a Famílies
Assist. Social” del pressupost vigent per a 2021 i ordenar el pagament d’aquest ajut
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mitjançant bestreta de Serveis Socials, d’acord amb l’informe número 02/2021 emès
pel Departament de Serveis Socials.
TERCER.- Concedir a N.K. un ajut de SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC
CÈNTIMS (62,25€), i aprovar el compromís de la despesa (D) i el reconeixement de
l’obligació (O), per cobrir el cost d’una factura de subministrament, imputant la
despesa a l’aplicació pressupostària número 2311.48000 “Subvenció a Famílies
Assist. Social” del pressupost vigent per a 2021 i ordenar el pagament d’aquest ajut
mitjançant bestreta de Serveis Socials, d’acord amb l’informe número 04/2021 emès
pel Departament de Serveis Socials.

QUART.- Concedir a H.E.A. un ajut de DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB
SETANTA CÈNTIMS (221,70€), i aprovar el compromís de la despesa (D) i el
reconeixement de l’obligació (O), per cobrir el cost d’unes factures de
subministrament, imputant la despesa a l’aplicació pressupostària número
2311.48000 “Subvenció a Famílies Assist. Social” del pressupost vigent per a 2021 i
ordenar el pagament d’aquest ajut mitjançant bestreta de Serveis Socials, d’acord amb
l’informe número 05/2021 emès pel Departament de Serveis Socials.
CINQUÈ.- Concedir a R.M.A. un ajut de CINQUANTA-CINC
EUROS AMB
QUARANTA CÈNTIMS (55,40€), i aprovar el compromís de la despesa (D) i el
reconeixement de l’obligació (O), per cobrir el cost d’unes factures de
subministrament, imputant la despesa a l’aplicació pressupostària número
2311.48000 “Subvenció a Famílies Assist. Social” del pressupost vigent per a 2021 i
ordenar el pagament d’aquest ajut mitjançant bestreta de Serveis Socials, d’acord amb
l’informe número 06/2021 emès pel Departament de Serveis Socials.
SISÈ.- Concedir a A.H.C. un ajut de TRES-CENTS CINQUANTA EUROS (350€), i
aprovar el compromís de la despesa (D) i el reconeixement de l’obligació (O), per
cobrir el cost d’un allotjament, imputant la despesa a l’aplicació pressupostària
número 2311.48000 “Subvenció a Famílies Assist. Social” del pressupost vigent per a
2021 i ordenar el pagament d’aquest ajut mitjançant transferència bancària, d’acord
amb l’informe número 22/2021 emès pel Departament de Serveis Socials.
SETÈ.- Concedir a G.S.R. un ajut de DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS (222€), i
aprovar el compromís de la despesa (D) i el reconeixement de l’obligació (O), per
cobrir el cost d’unes factures de subministrament, imputant la despesa a
l’aplicació pressupostària número 2311.48000 “Subvenció a Famílies Assist. Social”
del pressupost vigent per a 2021 i ordenar el pagament d’aquest ajut mitjançant
bestreta de Serveis Socials, d’acord amb l’informe número 23/2021 emès pel
Departament de Serveis Socials.
VUITÈ.- Concedir a Z.B. un ajut de SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT
CÈNTIMS (69,98€), i aprovar el compromís de la despesa (D) i el reconeixement de
l’obligació (O), per cobrir el cost d’una factura de subministrament, imputant la
despesa a l’aplicació pressupostària número 2311.48000 “Subvenció a Famílies
Assist. Social” del pressupost vigent per a 2021 i ordenar el pagament d’aquest ajut
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mitjançant bestreta de Serveis Socials, d’acord amb l’informe número 28/2021 emès
pel Departament de Serveis Socials.
NOVÈ.- Concedir a A.A.C. un ajut de CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT
CÈNTIMS (182,20€), i aprovar el compromís de la despesa (D) i el reconeixement de
l’obligació (O), per cobrir el cost d’una factura de subministrament, imputant la
despesa a l’aplicació pressupostària número 2311.48000 “Subvenció a Famílies
Assist. Social” del pressupost vigent per a 2021 i ordenar el pagament d’aquest ajut
mitjançant bestreta de Serveis Socials, d’acord amb l’informe número 29/2021 emès
pel Departament de Serveis Socials.

DESÈ.- Concedir a V.M.L.C. un ajut de SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINC
CÈNTIMS (74,05€), i aprovar el compromís de la despesa (D) i el reconeixement de
l’obligació (O), per cobrir el cost d’un abonament de tren, imputant la despesa a
l’aplicació pressupostària número 2311.48000 “Subvenció a Famílies Assist. Social”
del pressupost vigent per a 2021 i ordenar el pagament d’aquest ajut mitjançant
bestreta de Serveis Socials, d’acord amb l’informe número 34/2021 emès pel
Departament de Serveis Socials.
ONZÈ.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
DOTZÈ- Donar trasllat d’aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.
Resultat: Aprovat per unanimitat

11.0.- CONCESSIÓ AJUTS FARMÀCIA SERVEIS SOCIALS SEGONS INFORMES
07, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 I 27. (EXP.X2021000118).
Vist el Reglament de les prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament
de Santa Margarida i els Monjos, publicat al BOP de 13/07/2016, que regula les
prestacions econòmiques d’urgència social recollides en l’article 30 de la Llei
13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, amb la finalitat
de pal·liar situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència.
Atesa la convocatòria per la concessió d'ajuts econòmics per atendre necessitats
peremptòries en matèria de Serveis Socials a l'any 2021, aprovada per la Junta de
Govern Local de data 18 de gener de 2021 i publicada al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de data 26 de gener de 2021.
Vist els informes emesos pel departament de Serveis Socials número 07, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 i 27.
Atès que existeix consignació de crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària
de l’estat de despeses del vigent pressupost 2311.48000 “Subvenció a Famílies Assist.
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Social”.
Vist el que disposa el capítol I del Títol II de les Bases d’Execució del Pressupost per
a l’exercici de 2021 en quant a la 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, la Junta de Govern local
adopta els següents:
ACORDS
PRIMER.- Concedir a A.E.B. un ajut de CINQUANTA-NOU EUROS AMB DOTZE
CÈNTIMS (59,12€), i aprovar el compromís de la despesa (D) i el reconeixement de
l’obligació (O), per cobrir el cost d’una despesa de medicació, imputant la despesa
a l’aplicació pressupostària número 2311.48000 “Subvenció a Famílies Assist. Social”
del pressupost vigent per a 2021 i ordenar el pagament d’aquest ajut a la FARMÀCIA
RUIZ RÀFOLS C.B., prèvia presentació de la factura, d’acord amb l’informe número
07/2021 emès pel Departament de Serveis Socials.
SEGON.- Concedir a J.P.C. un ajut de NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTASET CÈNTIMS (92,47€), i aprovar el compromís de la despesa (D) i el reconeixement
de l’obligació (O), per cobrir el cost d’una despesa de medicació, imputant la
despesa a l’aplicació pressupostària número 2311.48000 “Subvenció a Famílies
Assist. Social” del pressupost vigent per a 2021 i ordenar el pagament d’aquest ajut a
la FARMÀCIA RUIZ RÀFOLS C.B., prèvia presentació de la factura, d’acord amb
l’informe número 13/2021 emès pel Departament de Serveis Socials.
TERCER.- Concedir a J.P.C. un ajut de VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA
CÈNTIMS (21,90 €), i aprovar el compromís de la despesa (D) i el reconeixement de
l’obligació (O), per cobrir el cost d’una despesa de medicació, imputant la despesa
a l’aplicació pressupostària número 2311.48000 “Subvenció a Famílies Assist. Social”
del pressupost vigent per a 2021 i ordenar el pagament d’aquest ajut a la FARMÀCIA
RÀFOLS RUIZ S.L., prèvia presentació de la factura, d’acord amb l’informe número
14/2021 emès pel Departament de Serveis Socials.
QUART.- Concedir a E.P.L. un ajut de VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC
CÈNTIMS (8,45€), i aprovar el compromís de la despesa (D) i el reconeixement de
l’obligació (O), per cobrir el cost d’una despesa de medicació, imputant la despesa
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a l’aplicació pressupostària número 2311.48000 “Subvenció a Famílies Assist. Social”
del pressupost vigent per a 2021 i ordenar el pagament d’aquest ajut a la FARMÀCIA
RUIZ RÀFOLS C.B., prèvia presentació de la factura, d’acord amb l’informe número
15/2021 emès pel Departament de Serveis Socials.
CINQUÈ.- Concedir a H.H.T. un ajut de VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS
(8,91€), i aprovar el compromís de la despesa (D) i el reconeixement de l’obligació (O),
per cobrir el cost d’una despesa de medicació, imputant la despesa a l’aplicació
pressupostària número 2311.48000 “Subvenció a Famílies Assist. Social” del
pressupost vigent per a 2021 i ordenar el pagament d’aquest ajut a la FARMÀCIA
RUIZ RÀFOLS C.B., prèvia presentació de la factura, d’acord amb l’informe número
16/2021 emès pel Departament de Serveis Socials.

SISÈ.- Concedir a M.K. un ajut de TRENTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS
(31,10€), i aprovar el compromís de la despesa (D) i el reconeixement de l’obligació
(O), per cobrir el cost d’una despesa de medicació, imputant la despesa a
l’aplicació pressupostària número 2311.48000 “Subvenció a Famílies Assist. Social”
del pressupost vigent per a 2021 i ordenar el pagament d’aquest ajut a la FARMÀCIA
RUIZ RÀFOLS C.B., prèvia presentació de la factura, d’acord amb l’informe número
17/2021 emès pel Departament de Serveis Socials.
SETÈ.- Concedir a L.I.C. un ajut de VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-CINC
CÈNTIMS (21,95€), i aprovar el compromís de la despesa (D) i el reconeixement de
l’obligació (O), per cobrir el cost d’una despesa de medicació, imputant la despesa
a l’aplicació pressupostària número 2311.48000 “Subvenció a Famílies Assist. Social”
del pressupost vigent per a 2021 i ordenar el pagament d’aquest ajut a la FARMÀCIA
RÀFOLS RUIZ S.L., prèvia presentació de la factura, d’acord amb l’informe número
18/2021 emès pel Departament de Serveis Socials.
VUITÈ.- Concedir a L.I.C. un ajut de NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
(9,36€), i aprovar el compromís de la despesa (D) i el reconeixement de l’obligació (O),
per cobrir el cost d’una despesa de medicació, imputant la despesa a l’aplicació
pressupostària número 2311.48000 “Subvenció a Famílies Assist. Social” del
pressupost vigent per a 2021 i ordenar el pagament d’aquest ajut a la FARMÀCIA
RUIZ RÀFOLS C.B., prèvia presentació de la factura, d’acord amb l’informe número
19/2021 emès pel Departament de Serveis Socials.
NOVÈ.- Concedir a F.B. un ajut de TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS (39,34€), i aprovar el compromís de la despesa (D) i el reconeixement de
l’obligació (O), per cobrir el cost d’una despesa de medicació, imputant la despesa
a l’aplicació pressupostària número 2311.48000 “Subvenció a Famílies Assist. Social”
del pressupost vigent per a 2021 i ordenar el pagament d’aquest ajut a la FARMÀCIA
RUIZ RÀFOLS C.B., prèvia presentació de la factura, d’acord amb l’informe número
20/2021 emès pel Departament de Serveis Socials.
DESÈ.- Concedir a E.L.P. un ajut de SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTATRES CÈNTIMS (62,43€), i aprovar el compromís de la despesa (D) i el
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reconeixement de l’obligació (O), per cobrir el cost d’una despesa de medicació,
imputant la despesa a l’aplicació pressupostària número 2311.48000 “Subvenció a
Famílies Assist. Social” del pressupost vigent per a 2021 i ordenar el pagament
d’aquest ajut a la FARMÀCIA RUIZ RÀFOLS C.B., prèvia presentació de la factura,
d’acord amb l’informe número 21/2021 emès pel Departament de Serveis Socials.
ONZÈ.- Concedir a M.K. un ajut de VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS
(20,28€), i aprovar el compromís de la despesa (D) i el reconeixement de l’obligació
(O), per cobrir el cost d’una despesa de medicació, imputant la despesa a
l’aplicació pressupostària número 2311.48000 “Subvenció a Famílies Assist. Social”
del pressupost vigent per a 2021 i ordenar el pagament d’aquest ajut a la FARMÀCIA
RUIZ RÀFOLS C.B., prèvia presentació de la factura, d’acord amb l’informe número
26/2021 emès pel Departament de Serveis Socials.
DOTZÈ.- Concedir a J.P.C. un ajut de VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS (24,97€), i aprovar el compromís de la despesa (D) i el reconeixement de
l’obligació (O), per cobrir el cost d’una despesa de medicació, imputant la despesa
a l’aplicació pressupostària número 2311.48000 “Subvenció a Famílies Assist. Social”
del pressupost vigent per a 2021 i ordenar el pagament d’aquest ajut a la FARMÀCIA
RUIZ RÀFOLS C.B., prèvia presentació de la factura, d’acord amb l’informe número
27/2021 emès pel Departament de Serveis Socials.
TRETZÈ.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
CATORZÈ- Donar trasllat d’aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.
Resultat: Aprovat per unanimitat
12.0.-PRIMER PAGAMENT BEQUES EXTRAESCOLARS CURS 20-21 (EXP.
X2020000507).
Vist l’ informe tècnic per les beques extraescolars i colònies escolars amb data 22
d’octubre de 2020.

Vist l’acord de JGL d’atorgament de beques de extraescolars i colònies escolars amb
data 09 de desembre de 2020

Vist que a l’article 11 de les BASES s’estableix que es pagarà al beneficiari de la
subvenció una vegada presentat a l’Ajuntament factura acreditativa de l’import satisfet
per participar a l’activitat extraescolar subvencionada, a excepció de clubs federats
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

(com és el cas del Club de Futbol Mas Catarro), cas en el que el pagament es
realitzarà a l’entitat, prèvia autorització de la família.

Vist que la beca es realitzarà en tres pagament (trimestrals).

Vist que la situació provocada per la pandèmia del Covid-19 ha provocat que el
cobrament per part de l’ajuntament de les extraescolars que li són pròpies : esportives,
rítmica i ludoteca s’ajorni.

Vist l’informe tècnic referent a la recollida de factures amb data 01 de febrer de 2021.

Vist que el període de presentació de factures per justificar el primer dels tres
pagaments, corresponent al primer trimestre, finalitzava el 20 de desembre de 2020,
tal com s’estableix dins l’article 11 de les BASES.

Vist que les beques atorgades per extraescolars a la JGL del 9 de desembre de 2020
van ser les següents:

DNI Sol.

Codi

Nom Sol·licitant:

Extr

Beneficiari

***0625**

X2020001729

***0625**

A. N.



M.

50

150,00 €

X2020001729

A. N.



B.

50

22,50 €

***0625**

X2020001729

A. N.



A.

50

22,50 €

***5248**

X2020001575

A. R. A.



I.

50

148,00 €

***8226**

X2020001538

A. B. Y.



R.

75

200,00 €

***8226**

X2020001538

A. B. Y.



S.

75

33,75 €

***3524**

X2020001683

B. B.



H.

75

***8112**

X2020001709

B. C. D.



A.

75

33,75 €

***0152**

X2020001829

B. E.



A.

75

33,75 €
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% Final Extr (anual)

33,75 €

***0152**

X2020001829

B. E. A.



A.

75

33,75 €

***8482**

X2020001536

E. N.



J.

50

148,00 €

***0175**

X2020001801

E. R. M.



H.

25

34,00 €

***9631**

X2020001836

F. A.



I.

25

11,25 €

***1630**

X2020001614

F. B.



S.

25

11,25

***0718**

X2020001833

F.E.



H.

75

33,75 €

***0109**

X2020001664

H.A.



B.

50

150,00 €

***0109**

X2020001664

H.A.



M.

50

171,00 €

***0467**

X2020001544

H.E.



F.

25

11,25 €

***0467**

X2020001544

H.E.



Y.

25

75,00 €

***0467**

X2020001544

H.E.



K.

25

75,00 €

***8148**

X2020001602

H.C.



A.

50

22,50 €

***8148**

X2020001602

H.C.



A.

50

22,50 €

***3342**

X2020001535

H.H.



Z.

50

22,50 €

***3342**

X2020001535

H.H.



A.

50

22,50 €

***8749**

X2020001658

J.M.



I.

50

80,00 €

***3933**

X2020001696

J.A.R.



Y.

25

11,25 €

***8270**

X2020001493

M.C.G.



D.

25

75,00 €

***8270**

X2020001493

M.C.G.G.



D.

25

75,00 €

***6394**

X2020001708

M.T.



L.

75

33,75 €

***6394**

X2020001708

M.Y.



S.

75

33,75 €

***7077**

X2020001598

M.T.



Y.

90

40,50 €

***7077**

X2020001598

M.Y.



D.

90

99,90 €

***7077**

X2020001598

M.Y.



A.

90

108,00 €

***8139**

X2020001623

N.K.



L.

90

40,50 €

***8139**

X2020001623

N.K.



A.

90

40,50 €

***1832**

X2020001648

P.P.P.



A.

50
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22,50 €

***4780**

X2020001783

R.B.



Y.

50

64,00 €

***8553**

X2020001807

S.B.



I.

90

144,00 €

***5844**

X2020001548

S.B.



S.

25

11,25 €

***6883**

X2020001577

Z.B.



D.

90

99,90 €

Un cop passat aquest termini de presentació de factures corresponents als pagaments
del primer trimestre del curs 2020/2021 d’activitats extraescolars.

Les famílies a les que es va atorgar beques extraescolars que han presentat la factura
acreditativa han estat:

DNI Sol.l
(anual)
***0625**

Codi Audifilm

X2020001729

Nom Sol.l

A.N.

Extra.

Beneficiari

%Beca Imp. Beca extr.



M.

50

150,00 €
200,00 €

***8226**

X2020001538

A.B.Y.



R.

75

***8482**

X2020001536

E.N.



J.

50

***0467**

X2020001544

H.E.B.



Y.

25

75,00 €

***8270**

X2020001544

H.E.B



K.

25

75,00 €

***0467**

X2020001493

M.C.G.



D.

25

75,00 €

***8270**

X2020001493

M.C.G.



D.

25

75,00 €

148,00 €

Les famílies a les que es va atorgar beques per extraescolars escolars que no han
presentat la totalitat de les factures a les que s’ha recalculat l’import de la beca segons
les factures presentades han estat:
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DNI Sol.l
(anual)
***0175**

Codi Audifilm

X2020001801

Nom Sol.l

E.R.M.

Extra.



Beneficiari

H.

%Beca Imp. Beca extra

25

34,00 €

Les famílies a les que es va atorgar beques per extraescolars escolars que no han
presentat la factura acreditativa a causa del endarreriment del cobrament de
l’extraescolar han estat:

DNI Sol.l
extr.(ANUAL)

Codi Audifilm

Nom Sol.l

Extra.

Beneficiari

%Beca Imp. Beca

***0625**

X2020001729

A.N.



B.

50

22,50 €

***0625**

X2020001729

A.N.



A.

50

22,50 €

***8226**

X2020001538

A.B.Y.



S.

75

33,75 €

***3524**

X2020001683

B.B.



H.

75

33,75 €

***8112**

X2020001709

B.C.D.



A.

75

33,75 €

***0152**

X2020001829

B.E.



A.

75

33,75 €

***0152**

X2020001829

B.E.



A.

75

33,75 €

***9631**

X2020001836

F.A.



I.

25

11,25 €

***1630**

X2020001614

F.B.



S.

25

11,25 €

***0718**

X2020001833

H.E.B



H.

75

33,75 €

***0467**

X2020001544

F.E.



F.

25

11,25 €

***8148**

X2020001602

H.C.



A.

50

22,50 €

***8148**

X2020001602

H.C.



A.

50

22,50 €

***3342**

X2020001535

H.H.



Z.

50

22,50 €

***3342**

X2020001535

H.H.



A.

50

22,50 €

***3933**

X2020001696

J.A.R.



Y.

25

11,25 €

***6394**

X2020001708

M.T.



L.

75

33,75 €

S.

75

33,75 €

***6394**
X2020001708
M.T.

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

***7077**

X2020001598

M.Y.



Y.

90

40,50 €

***7077**

X2020001598

M.Y.



D.

90

99,90 €

***7077**

X2020001598

M.Y.



A.

90

108,00 €

***8139**

X2020001623

N.K.



L.

90

40,50 €

***8139**

X2020001623

N.K.



A.

90

40,50 €

***1832**

X2020001648

P.P.P.



A.

50

22,50 €

***8553**

X2020001548

S.B.



S.

25

11,25 €

***6883**

X2020001577



D.

90

99,90 €

Z.B.

Les famílies a les que es va atorgar beques per extraescolars escolars que no han
presentat la factura acreditativa han estat:

DNI Sol.

Codi

Nom Sol·licitant:

Extr

Beneficiari

% Final Extr (anual)

***5248**

X2020001575

A.R.A.



I.

50

***0109**

X2020001664

H.A.



B.

50

150,00 €

***0109**

X2020001664

H.A.



M.

50

171,00 €

***0109**

X2020001658

J.M.



I.

50

80,00 €

***4780**

X2020001783

R.B.



Y.

50

64,00 €

***5844**

X2020001807

S.B.



I.

90

144,00 €

148,00 €

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:

En virtut de tot això, la Regidoria de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents:
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ACORDS:

PRIMER. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament, corresponent al primer
trimestre del curs 2020/21 , de la despesa per un import total de 589 € amb càrrec a la
partida 326 48004 BEQUES COLÒNIES I EXTRAESCOLARS del pressupost 2020, en
el marc de les subvencions específiques en règim de concurrència competitiva en
matèria de beques per llibres de primària i ordinadors d’us escolar relacionades, tal i
com segueix:

DNI Sol.l
extraescolars

Codi Audifilm

Nom Sol.l

Extra.

Beneficiari

%Beca Imp. Beca

(1r trimestre)



M.

50

150,00 €

A.B.Y.



R.

75

75,00 €

X2020001536

E.N.



J.

50

55,50 €

***0467**

X2020001544

H.E.B



Y.

25

75,00 €

***0467**

X2020001544

H.E.B



K.

25

75,00 €

***8270**

X2020001493

M.C.G.



D.

25

75,00 €

***8270**

X2020001493

M.C.G.

D.

25

75,00 €

***0175**

X2020001801

E.R.M.

H.

25

8,50 €

***0625**

X2020001729

***8226**

X2020001538

***8482**

A.N.




SEGON. Condicionar la proposta a l’aprovació de la modificació de crèdit, modalitat
incorporació de romanents de crèdit.

TERCER.- Revocar, la part corresponent al primer trimestre, per no haver aportat el
justificant de la factura les beques atorgades en el marc de les subvencions
específiques en règim de concurrència competitiva en matèria de beques per llibres de
primària i ordinadors d’us escolar relacionades, tal i com segueix:

DNI Sol.l
extraescolars

Codi Audifilm

Nom Sol.l

Extra. Beneficiari
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%Beca Imp. Beca

( 1r trimestre)
***5248**

X2020001575

A.R.A.



I.

50

55,50 €

***0109**

X2020001664

H.A.



B.

50

150,00 €

***0109**

X2020001664

H.A.



M.

50

57,00 €

***8749**

X2020001658

J.M.



I.

50

30,00 €

***4780**

X2020001783

R.B.



Y.

50

24,00 €

***5844**

X2020001807

S.B.



I.

90

54,00 €

***0175**

X2020001801

E.R.M.



H.

25

4,25 €

QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció, a la Tresoreria municipals i als i les
interessats/des mitjançant publicació a E-TAULELL.

Resultat: Aprovat per unanimitat

13.0.- EXP.- 2244-000006-2020 (X2020000206) CONCESSIO SUBVENCIO A
EMPRESES DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS PER AL FOMENT DE
L’OCUPACIÓ LOCAL. ANY 2020
Per acord del Ple de la Corporació de data 10 de febrer de 2020 es van aprovar les
bases reguladores per a la concessió de subvencions a empreses de Santa Margarida
i els Monjos per al foment de l’ocupació local.
Atès que el referit acord va ser objecte d’informació pública mitjançant anunci al
Butlletí oficial de la Província de data 19/02/2020, per un període de vint dies hàbils
que va finalitzar el 03/06/2020. En el referit període d’informació pública no es va
presentar cap al·legació per la qual cosa de conformitat amb l’acord del ple l'acord
resta elevat a definitiu sense necessitat d'acord exprés
En data 15 de juny de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar obrir la convocatòria
de concessió de subvencions a empreses de Santa Margarida i els Monjos per al
foment de l’ocupació local , de conformitat amb les bases aprovades pel Ple el 10 de
febrer de 2020 i publicades al BOP de data 19/02/2020.
L’objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions a empreses de Santa
Margarida i els Monjos per al foment de l’ocupació local per a l’exercici 2020.
Aquestes ajudes van dirigides a :
-

Les empreses, individuals o en forma societària, que comptin com a mínim amb
un centre de treball al municipi de Santa Margarida i els Monjos.
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

-

Els emprenedors que constitueixin l'empresa de forma cooperativa, podran
optar a la subvenció des del primer moment, sempre que, en tot cas, estiguin
empadronats de manera ininterrompuda al menys els 6 mesos anteriors al
municipi.

-

Els nous autònoms que no hagin estat mai donats d'alta en aquesta modalitat o
que s'hagin donat d'alta a partir de l'1 de gener de 2020, i que, en tot cas,
estiguin empadronats de manera ininterrompuda al menys els 6 mesos
anteriors al municipi.

El període de presentació de les sol·licituds es des de l’endemà de la publicació de la
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i fins el 31 de desembre de 2020 o fins
que s’exhaureixi el crèdit disponible.
En data 31 de juliol de 2020 i amb núm. registre d’entrada E2020006769, el Sr. M.A.B.
amb NIE ***7091**, va presentar al Registre municipal un escrit sol·licitant la concessió
de subvenció a empreses de Santa Margarida i els Monjos per al foment de l’ocupació
local per a l’any 2020.
Vist que va efectuar sol·licitud per a nous emprenedors del municipi, atès que en data
4 de maig de 2020 va obrir una pastisseria al c/ Santa Margarida núm. 13 (baixos) del
municipi.
Vist que consta l’empadronament al municipi de l’interessat de manera ininterrompuda
al menys els 6 mesos anteriors abans de donar-se d’alta de l’activitat.
Atès que l’art. 11.3 de les bases estableix que en cas de nous autònoms o
emprenedors que constitueixin l'empresa de forma cooperativa rebran un màxim 1.000
EUR per sufragar les despeses de cotització a la seguretat en el regim d’autònoms i
també poden rebre 1.650EUR per cada contractació laboral realitzada segons apartat
anterior.
Atès que l’art. 14.1 de les bases estableix que la subvenció es farà efectiva en dos
pagaments: a l’inici, un cop aprovat l’atorgament definitiu, es procedirà al pagament
del 50% de l’import subvencionat i transcorregut 6 mesos de la data inicial del
contracte, prèvia comprovació de la continuïtat ininterrompuda de la relació laboral,
justificada la despesa executada i revisada satisfactòriament la documentació
justificativa de la mateixa es procedirà al pagament del 50% restant de l’import
subvencionat.
De conformitat amb l’art. 14.2 de les bases reguladores, la documentació requerida
per a la justificació del segon pagament és la següent:
-

Còpia de TC1 i de TC2 mensuals on consti la/les persones contractades
Copia de documents acreditatius del pagament de les nòmines de la/les
persones contractades objecte d’aquesta subvenció
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-

Certificat de vida laboral de l’empresa expedit per la seguretat social, que
inclogui el mes de contractació i els 6 anterior, total 7 mesos
En el cas d’autònoms copia de l’alta i dels rebuts pagats per la quota
d’autònom

D’acord amb l’art. 11.1 de les bases la quantitat que es destina a aquesta subvenció
regulada per aquestes bases anirà a càrrec de la partida pressupostària 241.47000
subvencions per a foment de l’ocupació, corresponent a l'exercici pressupostari 2020,
per un import màxim de 15.000EUR.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local en data 21 de desembre de 2020, pel qual es
va aprovar la concessió de subvenció per al foment de l’ocupació local al Sr. M.A.B.
amb NIE ***7091** per import de MIL EUROS (1.000€), atès que compleix amb els
requisits establerts a la convocatòria per a l’any 2020 i la sol·licitud ha estat efectuada
dins del termini establert per a la seva concessió.
En el mateix acord es va aprovar disposar (D) una despesa per import de MIL EUROS
(1.000€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 241.47000 “Subvencions per a foment
de l’ocupació” del vigent Pressupost General per a l’exercici de 2020, així com aprovar
el reconeixement de l’obligació (O) per import de CINC-CENTS EUROS (500€) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 241.47000 “Subvencions per a foment de
l’ocupació” del vigent Pressupost General per a l’exercici de 2020 i ordenar el seu
pagament.
Tanmateix, a l’esmentat acord de la Junta de Govern local es va requerir al Sr. M.A.B.
amb NIE ***8091** per a que de conformitat amb l’art. 14.2 de les bases reguladores,
presenti la documentació requerida per a la justificació del segon pagament.
En data 17 de desembre de 2020 i amb núm. registre d’entrada E2020011934, el Sr.
M.A.B. amb NIE ***7091**, va presentar al Registre municipal la documentació
requerida per a la justificació del segon pagament corresponent a la subvenció a
empreses de Santa Margarida i els Monjos per al foment de l’ocupació local per a l’any
2020.
Vist l’informe favorable emès per la Comissió Avaluadora.
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, que fou aprovada per
acord del Ple de data 16 de desembre de 2019 i publicada al Butlletí Oficial de la
Província, corresponent al dia 27 de desembre de 2019 (en endavant l’Ordenança).
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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.- Aprovar el reconeixement de l’obligació (O) per import de CINC-CENTS
EUROS (500€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 241.47000 “Subvencions per a
foment de l’ocupació” del Pressupost General per a l’exercici de 2020 , corresponent al
segon pagament del 50% de la subvenció per al foment de l’ocupació local, i ordenar
el seu pagament al Sr. M.A.B.
SEGON.- Condicionar la proposta a la modificació de crèdit, modalitat incorporació de
romanents de crèdit, al tractar-se d’una despesa compromesa en exercicis anteriors.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar trasllat del present acord a la intervenció i a la tresoreria municipal.
Resultat: Aprovat per unanimitat

14.0.- APROVACIÓ CONCESSIÓ DIRECTA DE DE L'AJUNTAMENT DE SANTA
MARGARIDA I ELS MONJOS: MESURES EXTRAORDINÀRIES DESTINADES A
AUTÒNOMS,
MICROEMPRESES
I
PETITES
EMPRESES
TITULARS
D'ESTABLIMENTS DE COMERÇ MINORISTA NO ESSENCIAL, RESTAURACIÓ,
EQUIPAMENTS ESPORTIUS, I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER CESSAMENT
O REDUCCIÓ D'ACTIVITAT COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES LIMITACIONS
IMPOSADES PER LES RESOLUCIONS DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA: SLT/1/2021, DE 4 DE GENER, SLT/67/2021, DE
16 DE GENER I SLT/133/2021, DE 22 DE GENER DINS DEL MARC DE LA CRISI
DE LA COVID-19 (X2021000370)
La crisi sanitària ocasionada per la COVID -19 va ocasionar la declaració en tot el
territori nacional de l’estat d’alarma, així com la implantació de mesures de contenció
en els tots els àmbits de la nostra societat, econòmics, educatius, culturals i socials,
entre d’altres, que tenien per objectiu frenar la propagació de l’epidèmia i la seva
evolució cap a fases de més expansió.
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Les diferents administracions europees, estatals i autonòmiques han adoptat mesures
urgents extraordinàries de diversa naturalesa per fer front a l’impacte econòmic i social
de la COVID-19. Aquestes mesures alleujaran la situació de precarietat econòmica
que es poden trobar moltes empreses, però les aportacions no són suficients per
arribar a tot el teixit empresarial.

Un dels objectius de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos és promoure el
desenvolupament econòmic del territori, a través de subvencions directes per fomentar
el comerç urbà i la lluita contra l’atur al municipi, motiu pel qual des del departament
d’ocupació s’impulsa dur a terme la concessió directa de subvencions a autònoms,
microempreses i petites empreses que han estat afectades per a la implantació de
mesures de contenció destinades a frenar la propagació de la COVID -19, fent èmfasi
especial amb totes aquelles que han vist reduïts considerablement els seus ingressos i
que no disposin dels recursos suficients per a fer front a la reactivació de la seva
activitat.
La finalitat d'aquesta subvenció és protegir l'interès general, actuant directament sobre
els autònom, microempreses i petites empreses més afectades per afrontar aquesta
situació extraordinària provocada per la COVID-19.

El marc legal pel qual es regeixen les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions (LGS) i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (RGLS), 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 (ROAS).

Per la seva banda, l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos que fou aprovada definitivament per acord de Ple de data 16 de
desembre de 2019 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data
27 de desembre de 2019, estableix en el seu article 16 c) els supòsits que habiliten
concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò
previst a l’article 22 de la LGS.

En aquest cas concret, es donen les circumstàncies previstes a l’apartat c) de l’article
22 de la LGS i en l’apartat c) de l’article 16 de l’Ordenança, com s’acredita en
l’expedient, que estableixen que amb caràcter excepcional, es podran concedir
subvencions de forma directa quan s’acrediti que és per interès públic, social,
econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva
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convocatòria pública, per tal que es pugui procedir a la concessió d’una subvenció per
concessió directa.

Àtes l’informe emès per la tècnica de foment de l’ocupació de data 4 de febrer de
2021,

Vist l’informe de Secretaria núm. 28/2021 de data 5 de febrer de 2021.
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 procediment per a l’atorgament per concessió directa de
subvencions de l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos: MESURES
EXTRAORDINÀRIES DESTINADES A AUTÒNOMS, MICROEMPRESES I PETITES
EMPRESES TITULARS D'ESTABLIMENTS DE COMERÇ MINORISTA NO
ESSENCIAL, RESTAURACIÓ, EQUIPAMENTS ESPORTIUS, I ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS PER CESSAMENT O REDUCCIÓ D'ACTIVITAT COM A
CONSEQÜÈNCIA DE LES LIMITACIONS IMPOSADES PER LES RESOLUCIONS
DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA:
SLT/1/2021, DE 4 DE GENER, SLT/67/2021, DE 16 DE GENER I SLT/133/2021, DE
22 DE GENER DINS DEL MARC DE LA CRISI DE LA COVID-19 (X2021000370), que
s’annexen a aquesta resolució.
SEGON.- Obrir la convocatòria per a que es puguin presentar les sol·licituds a partir de
la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP)i tramitar
l’atorgament dels ajuts fins que s’esgoti el pressupost, sempre que compleixin amb les
obligacions i presentin la documentació requerida en el procés de concessió.
TERCER.- Aprovar l’autorització de la despesa (A) a càrrec de l’aplicació
pressupostària 241.47000 subvencions per a foment de l’ocupació, corresponent a
l'exercici pressupostari 2021, per un import de 20.000€.
QUART.- Comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS)
l’aprovació, per part de l’òrgan competent, de la proposta de l’aprovació d’aquestes
bases i la convocatòria, per donar compliment als preceptes regulats en el Reial decret
130/2019, de 8 de març, pel qual es regulen la base de dades nacional de
subvencions i la publicitat de les subvencions i la resta d’ajuts públics.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord al departament d’Intervenció i Tresoreria.
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Resultat: Aprovat per unanimitat

15.0.- PROGRAMA DE CARÀCTER TEMPORAL “FOMENT DE LA CADENA DE
VALOR AGROALIMENTÀRIA VINCULADA AL PATRIMONI NATURAL I
CULTURAL EN L’ENTORN RURAL A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS”.
(EXPEDIENT X2021000231)
Vista la proposta per part de la Tècnica de foment de l’ocupació local, del tècnic de
medi ambient i de la tècnic de turisme per la creació d’un programa de caràcter
temporal “Foment de la cadena de valor agroalimentària vinculada al patrimoni natural
i cultural en l’entorn rural a Santa Margarida i els Monjos” i la selecció i nomenament
d’un funcionari/a interí per l’execució del mateix.
S’acompanya l’expedient del projecte explicatiu del programa i el pla de treball
corresponent i es justifica que les funcions a realitzar en el marc d’aquest programa no
són les pròpies de la prestació de serveis habituals a l’administració local i, per tant, no
responen a necessitats permanents de l’administració.
D’acord amb l’article 10.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

“10.1 Són funcionaris interins aquells que, per raons expressament justificades
de necessitat i urgència, són nomenats com a tals per al desenvolupament de
funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan concorri alguna de les
següents circumstàncies: (...)”
c) L'execució de programes de caràcter temporal, que no podran tenir
una duració superior a tres anys, ampliable fins a dotze mesos més per
les lleis de funció Pública que es dictin en desenvolupament d'aquest
Estatut.
(...)
6. El personal interí la designació del qual sigui conseqüència de
l'execució de programes de caràcter temporal o de l'excés o acumulació
de tasques per termini màxim de sis mesos, dins d'un període de dotze,
podrà prestar els serveis que se li encomanin a la unitat administrativa
en la que es produeixi el seu nomenament o a d'altres unitats
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administratives en les que desenvolupi funcions anàlogues, sempre que,
respectivament, aquestes unitats participen en l'àmbit d'aplicació del
citat programa de caràcter temporal, amb el límit de duració assenyalat
en aquest article, o estiguin afectades per la citada acumulació de
tasques".
En conseqüència, de conformitat amb l’article 10 apartats 1.c) i 6 del TREBEP, les
administracions públiques podran procedir al nomenament de funcionaris interins
per a l’execució de programes de caràcter temporal quan com a conseqüència
d’una nova atribució de competències, la implantació de nous procediments
administratius o el desenvolupament de nous plans o programes sorgeixin necessitats
d’abordar una sèrie d’actuacions o de prestar una sèrie de serveis de caràcter no
permanent, que no puguin ser coberts amb els efectius existents en aquest moment,
com és el cas d’aquest ajuntament.
La modalitat de cobertura serà la de funcionari/a interí amb les següents
característiques:

•
•
•

Tècnic/a Mig (Grup A2) amb una jornada de 35 hores setmanals amb horari
flexible de dilluns a diumenge depenen de les necessitats del servei.
El sistema de selecció és el de Concurs – Oposició.
Es proposa que el programa s’iniciï el dia 1 d’abril. La durada del programa
temporal serà d’un any, amb possibilitat de prorroga amb un màxim de 3
anys.

Així doncs, l’objectiu de la figura de l’interí per programa no pot ser altre que el
desenvolupament d’unes determinades i específiques funcions –definides en aquest
programa o pla, servei o activitat- que no són les pròpies de la prestació de
serveis habituals a l’administració local i, per tant, no responen a necessitats
permanents de l’administració.
Atès que a les següents aplicacions del pressupost ordinari per a l’any 2021 existeix
consignació pressupostària suficient per fer front a les despeses derivades d’aquest
programa i que pels propers 3 anys s’haurà de preveure aquesta consignació a cada
pressupost.

Aplicació

Descripció

Import

439.12000

BAS. AODL INTERÍ A2

439.12100

COMPL. DESTÍ AODL INTERÍ A2

5.777,76

439.12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC AODL INTERI A2

2.099,76
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15.445,30

439.16000

QUOTA S.S. AODL INTERÍ A2

7.722,50
31.045,32

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 programa temporal anomenat “Foment de la cadena de valor
agroalimentària vinculada al patrimoni natural i cultural en l’entorn rural a Santa
Margarida i els Monjos”.
SEGON.- Aprovar les bases reguladores específiques que ha de regir la selecció i
posterior nomenament de personal funcionari interí (tècnic mig) per l’execució del
programa de caràcter temporal anomenat “Foment de la cadena de valor
agroalimentària vinculada al patrimoni natural i cultural en l’entorn rural a Santa
Margarida i els Monjos” i la convocatòria, Annex I a aquest acord.

TERCER.- Publicar l’aprovació d’aquestes bases i convocatòria íntegrament al tauler
electrònic d’anuncis de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, i al Butlletí
Oficial de la província.

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

ANNEX

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ I CONVOCATÒRIA PER A
LA SELECCIÓ I POSTERIOR NOMENAMENT, MITJANÇANT CONCURS
OPOSICIÓ, D’UN/A FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ ( TÈCNIC/A MITJÀ/ANA) PER
L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CARÀCTER TEMPORAL “FOMENT DE LA
CADENA DE VALOR AGROALIMENTÀRIA VINCULADA AL PATRIMONI
NATURAL I CULTURAL EN L’ENTORN RURAL A SANTA MARGARIDA I ELS
MONJOS”.
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1.-OBJECTE
L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció mitjançant concurs oposició d’un
funcionari/a interí (tècnic/a mitjà/ana) per l’execució del programa “Foment de la
cadena de valor agroalimentària vinculada al patrimoni natural i cultural en l’entorn
rural a Santa Margarida i els Monjos, del grup de classificació A, subgrup A2.

El lloc de treball és a jornada complerta, 35 hores setmanals amb horari flexible de
dilluns a diumenge depenen de les necessitats del servei.

El sistema de selecció és el de Concurs - Oposició .

2.- FUNCIONS
Les funcions bàsiques que desenvoluparà el/la funcionari/ària per programa seran les
següents:

-

A nivell supramunicipal, visitar i mantenir contacte amb diferents entitats
publiques i privades que comparteixen elements en comú que actuen com a
nexes d’unió entre territoris en el marc de la cadena de valor agroalimentària
vinculada al patrimoni natural i cultural en el mon rural (espais naturals
protegits, vies pecuàries, rutes comercials històriques, denominacions
d’origen...).

-

Efectuar recull d’actors agroalimentaris presents a cada regió o territori amb els
que es podran generar cooperacions i sinèrgies.

-

Establir punts d’interès dins de la cadena de valor agroalimentària a nivell
supramunicipal per tal de vertebrar i dinamitzar conjuntament el territori.

-

Marcar línies de treball comunes i dinamitzar projectes de col·laboració
supramunicipals que integrin a les diferents entitats implicades dins el marc de
la cadena de valor agroalimentària.

-

Organitzar workshops, en els quals
totes les entitats supramunicipals
interessades del territori de la cadena de valor agroalimentària puguin
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intercanviar experiències amb l’objectiu de poder establir punts de connexió i
d’interès comuns que puguin donar lloc a nous productes o projectes.
-

Investigar, potenciar, dinamitzar i visibilitzar el paper de la dona dins de la
cadena de valor agroalimentària en el mon rural.

-

Dissenyar estratègies i accions per fomentar l’economia circular i el
desenvolupament sostenible.

-

Realitzar recerca documental, treball de camp i visites de prospecció dels
diferents elements patrimonials, tant de tipus material com immaterial.

-

Coordinar la realització d’inventaris de patrimoni material i immaterial, incloent
els possibles equipaments públics vinculats a l’entorn.

-

Elaborar, gestionar i documentar el patrimoni natural i cultural vinculat a l’entorn
rural.

-

Elaborar propostes del patrimoni inventariat, així com generar interès
ambiental, turístic i cultural per al desenvolupament sostenible del territori.

-

Produir nous documents i material audiovisual de difusió, utilitzable en
elements divulgatius i promocionals.

-

Organitzar i planificar activitats i productes de caire ambiental, cultual i turístic
vinculats a la cadena agroalimentària en el medi natural i el mon rural.

-

Col·laborar i cuidar el contacte amb entitats i empreses de la cadena de valor
agroalimentària per establir la seva participació a les fires, mercats, jornades i
similars relacionats amb la temàtica.

-

Estudiar i elaborar la viabilitat i necessitat de disposar de punts d’informació o
centres d’interpretació per al foment i promoció de la cadena de valor
agroalimentària.

-

Col·laborar en la definició dels continguts d’aquests espais (plafons, material
audiovisual, senyalització, elements expositius, activitats...) i realitzar projectes
i tasques de museïtzació, si s’escau.

-

Vetllar per l’adquisició, l’inventari i la conservació dels possibles elements
materials i audiovisuals d’exposició.

3.- REQUISITS DELS ASPIRANTS
Per formar part d’aquest procés de selecció és necessari el compliment dels requisits
generals establerts en l’art. 56 TREBEP, a més dels detallats a continuació:
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a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun país membre de la Unió Europea o
la dels Estats als quals, en virtut de Tractats Internacionals subscrits per la
Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de
treballadors. També podran participar el cònjuge, així com els descendents
d’ambdós i els descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals
d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats
de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat que visquin al
seu càrrec.
b) Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques.
c) Tenir complerts setze anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació
forçosa.
d) Estar en possessió del títol de grau, diplomatura, llicenciatura o altres títols
universitaris equivalents, o estar en condicions de tenir l’acreditació
corresponent en la data en que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds
per a prendre part en aquest procediment. En el cas de titulacions obtingudes
a l’estranger s’haurà de tenir la credencial que n’acrediti l’homologació
e) Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent
al nivell de suficiència de català (nivell C), amb independència de la seva
nacionalitat. En cas de no acreditar-ho hauran de realitzar la prova
corresponent.
f) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola
hauran d’acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell superior,
mitjançant els certificats següents:
a. Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària o batxillerat a
l’Estat espanyol.
b. Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el RD 1137/2002,
de 31 d’octubre, o certificació acadèmica que acrediti haver superat
totes les proves adreçades a la seva obtenció.
c. Certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers expedit per les escoles
oficials d’idiomes. En cas de no acreditar -ho hauran de realitzar la
prova corresponent.
g) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol
de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de
les Comunitats Autònomes, ni trobar -se en inhabilitació absoluta o especial per
a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o
escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven
en el cas del personal laboral, en què hagués estat separat o inhabilitat.
h) No trobar-se afectat per causa d’incompatibilitats establerta per l’actual
legislació. Tots els requisits s’han de complir el darrer dia de presentació de
sol·licituds.
i) Disposar de permís de conducció de classe B i disponibilitat de vehicle propi
(justificació: les funcions requereixen desplaçaments pel territori que no es
poden fer amb transport públic).
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

Aquests requisits per a ser admès o admesa a les proves hauran de reunir-se en el
moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se durant tot
el procés selectiu.

4.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
- L'anunci de la convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el web municipal
http://www.santamargaridaielsmonjos.cat .

- Les persones interessades hauran de presentar la seva sol·licitud en la qual caldrà
manifestar que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la base tercera,
hauran d'anar acompanyades del currículum vitae i de tota la documentació
acreditativa i es presentaran al Registre General de l'Ajuntament de de Santa
Margarida i els Monjos o de forma telemàtica a través del portal de Tràmits i serveis de
la ciutadania dins la Seu electrònica de l’Ajuntament omplint una Instància Genèrica i
adjuntant -li el model de sol·licitud i tota la documentació necessària, en el termini de
20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquestes
bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

- La sol·licitud de participació també podrà presentar-se en altres registres públics
habilitats i a les oficines de correus, sempre que es compleixin els requisits que
estableixen l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de las Administracions Públiques i l'art. 31 del Reglament estatal de serveis
postals (RD 1829/99).

En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats
diferents al propi del de l'Ajuntament o a les oficines de correus, s'haurà de trametre
correu electrònic a secretaria@smmonjos.cat còpia de la sol·licitud degudament
registrada o segellada.

Així mateix, amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les persones aspirants
donen el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són
necessàries per prendre part en la convocatòria i per la resta de tramitació del procés
selectiu, d'acord amb la normativa vigent.
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-El model de sol·licitud és el que s’adjunta com Annex II. Es pot descarregar del web, i
també es podrà recollir a les mateixes oficines municipals o al Club de la Feina.

Documentació a presentar:
-

-

Currículum vitae professional i acadèmic.
Fotocopia del DNI o, en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document
oficial acreditatiu de la nacionalitat.
Acreditació de la titulació exigida a les bases.
Documentació acreditativa dels mèrits al·legats per ser valorats en la fase de
concurs, sense que el tribunal qualificador pugui valorar d'altres no aportats en
aquest moment.
Acreditació coneixements de la llengua catalana, d'acord amb el que es preveu
en la base tercera.
Fotocòpia permís de conducció de classe B.

Pel que fa a l'experiència laboral s'ha d'aportar certificat de vida laboral emesa per la
Tresoreria General de la Seguretat Social, acompanyada dels contractes laborals o
nomenaments (en cas de l'administració pública) corresponents on s'acrediti el temps
treballat i la categoria professional i/o les funcions desenvolupades en cada lloc de
treball.

Pel que fa a la formació, s'acreditarà aportant títols oficials o homologats, fent constar
el centre emissor dels mateixos i la durada en hores. En el cas que s'al·legui una
titulació emesa a l'estranger, la persona aspirant haurà d'aportar certificat oficial de
reconeixement o convalidació a Espanya. L'experiència laboral o la formació que
s'al·leguin en el procés però que no resultin acreditades mitjançant la documentació
adient no seran objecte de valoració en la fase de concurs.

5. - LLISTA D’ASPIRANTS I ADMISSIONS
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l’Alcaldessa de la Corporació en el
termini màxim d'un mes dictarà la resolució en la qual es declararà aprovada
provisionalment la llista d'admesos i exclosos, la qual es farà pública al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i al web municipal, juntament amb la composició del Tribunal
qualificador i es fixarà la data de realització de la prova de català per a l'acreditació del
nivell de suficiència (C1).

Contra la llista d'admesos i exclosos es podran presentar reclamacions durant 10 dies
hàbils a partir de l'endemà de la seva exposició al públic al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i pàgina web municipal. Si en el termini de 10 dies hàbils no s'ha produït
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cap reclamació o al·legació la llista passarà a ser definitiva sense necessitat de nova
publicació.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions
s'entendran desestimades.

6. - TRIBUNAL QUALIFICADOR
El tribunal qualificador estarà constituït per tres titulars i suplents, un dels quals serà
nomenat president, i un secretari que podrà ser un dels membres. La designació
nominal dels membres del tribunal es farà pública en el tauler d'anuncis de la
Corporació i al web municipal. Per valorar les proves de coneixements de la llengua
catalana, el tribunal qualificador disposarà d'una persona que l'assessorarà, amb veu i
sense vot, nomenada per l'òrgan competent en matèria de política lingüística.

7.- PROCÉS SELECTIU
El procediment de selecció serà el de concurs oposició lliure.
La data, el lloc i hora en què començaran els exercicis s’anunciarà, conjuntament amb
la llista d’admesos i exclosos, amb un mínim de 5 dies d’antelació, a la pàgina web
municipal i al tauler d’anuncis.

Els aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del DNI, passaport
o permís de conduir. La manca de presentació d’aquest document determinarà
l’exclusió automàtica de l’aspirant del procediment selectiu.

El tribunal podrà decidir lliurement l’ordre en la realització dels exercicis, podent variar
l’ordre que tot seguit s’estableix. Les proves selectives es duran a terme, sempre que
sigui possible, una a continuació de l’altra, de manera que en un mateix dia es podran
portar a terme més d’una prova.

8.-EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ
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Fase prèvia: Prova de català
Consisteix en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de
la llengua catalana i, si s'escau, en la realització d'una entrevista amb una persona
experta que permeti valorar-ne els coneixements orals.

Queden exempts de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin
documentalment dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat
de nivell de suficiència C1 de català de la Direcció General de Política Lingüística del
Departament de Cultura, o equivalent o superior.

Per realitzar aquestes proves el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de
persones tècniques especialitzades en normalització lingüística. Aquesta prova es
puntuarà d'apte/a o no apte/a i té caràcter eliminatori.

Prova de castellà:
Té caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola. Per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellana que s’estableixen
en les bases Aquest exercici serà avaluat pel tribunal, amb la qualificació d’apte o no
apte.

Primer exercici: Prova Teòrica
Consistirà en la resolució d’un qüestionari amb preguntes relacionades amb matèries
pròpies del lloc de treball i amb coneixements generals d’administració pública
relacionats amb el temari de l’Annex I (temari general i específic). Es disposarà de 60
minuts per resoldre’l.

La prova tindrà un valor total de 20 punts. La puntuació mínima per superar la prova
serà de 10 punts.

Segon exercici: Prova Pràctica
Consistirà en resoldre un o varis supòsits relacionats amb el temari esmentat i amb les
funcions del funcionari de programa, en un temps màxim de 90 minuts.
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Es valoraran els coneixements dels temes tractats, el nivell de formació general, la
composició gramatical i la claredat d’exposició.

La prova tindrà un valor total de 30 punts. La puntuació mínima per superar la prova
serà de 15 punts.

La puntuació màxima de la fase d’oposició serà de 50 punts. Per poder passar a la
fase de concurs serà necessari obtenir una puntuació mínima de 25 punts de la suma
de les dues proves.

9.- FASE DE CONCURS
Un cop finalitzada la fase d’oposició i realitzada la qualificació de cada aspirant, es
procedirà a la valoració dels mèrits que, en cada cas, hagin al·legat i provat els/les
aspirants d’acord amb el següent barem:

a) Experiència Professional:
a.1) Per serveis prestats en administracions públiques en llocs del mateix grup (A)
en el desenvolupament de tasques relacionades en l’àmbit de la promoció
econòmica, comerç, turisme, patrimoni i el desenvolupament econòmic local o
similars, fins a un màxim de 2 punts, que es puntuen a raó de 0,10 punts per mes
complert treballat.
a.2) Experiència en llocs de treball relacionats amb la promoció econòmica,
comerç, turisme, patrimoni i el desenvolupament econòmic, local o similar en
l’àmbit privat, a raó de 0,05 per mes sencer de servei fins a un màxim de 2 punts.
b) Formació
Per la realització de cursos de capacitació professional directament relacionats amb
matèries pròpies de les funcions descrites en la base segona d’aquestes bases,
segons el barem establert i fins a 4 punts:

Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada d'hores dels cursos al·legats.
Els cursos on no s’especifiquin les hores es consideraran inferiors a 10 hores lectives.

Només es tindran en compte els títols, certificats, diplomes i altres documents
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expedits per organismes oficials, universitats, col·legis professionals o per centres
d'ensenyament públics o privats oficials autoritzats.

-

Cursos fins a 10 hores lectives: 0,1 punt per curs
Cursos entre 11 i 20 hores lectives: 0,2 punts per curs
Cursos entre 21 i 40 hores lectives: 0,5 punts per curs
Cursos de més de 41 hores lectives: 0,75 punts per curs
Altres titulacions acadèmiques oficials: 0,5 punts per titulació.

c) Entrevista per competències:
L’entrevista de selecció per competències consisteix en una entrevista
semiestructurada, focalitzada en l’obtenció d’exemples de comportament de la vida
laboral (i, si escau, acadèmica i/o personal) relacionats amb les competències clau en
el desenvolupament del lloc de treball objecte de la convocatòria.

Tanmateix, el Tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi
oportuns, referent a la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants o qualsevol
altre aspecte rellevant del perfil del lloc de treball.

L’entrevista es valorarà de 0 a 2 punts. No es eliminatòria, però la seva assistència es
obligatòria.

La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a 10 punts.
Els mèrits al·legats s’hauran d’acreditar en el moment de presentació de la instància
per a prendre part en el concurs oposició lliure mitjançant els certificats oportuns, de
conformitat amb les bases generals.

10.- PUNTUACIÓ FINAL
La puntuació definitiva serà el resultat de sumar les puntuacions obtingudes en les
esmentades fases del concurs- oposició.

Un cop finalitzada la qualificació de les entrevistes als aspirants convocats, l’òrgan de
selecció farà públic en el tauler electrònic d’edictes de la corporació el resultat, indicant
la puntuació assolida per cada persona aspirant.
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11.- RELACIÓ D’APROVATS I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
Un cop finalitzada la selecció el Tribunal publicarà i remetrà la seva proposta a
l’Òrgan de govern corresponent. La publicació d’aprovats es realitzarà en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i en la seva pàgina web.

No obstant això, les persones que superin tots els exercicis del procés selectiu, i
d’acord amb l’ordre de puntuació obtinguda, formaran part de la borsa de treball de
personal tècnic de l’àmbit de promoció econòmica i desenvolupament local de
l’Ajuntament.

Les persones que integrin la borsa es trobaran a l’espera de ser cridats per
l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos per ordre de puntuació quan es
produeixi la necessitat de contractació temporal. En el supòsit que algun dels
aspirants cridats no complís amb un o més dels requisits o renunciés al seu
nomenament, serà exclòs de la proposta i serà proposat el candidat que el segueixi
per odre de resultats obtinguts en el procés.

12.- PERÍODE DE PROVA
Els nomenaments que es realitzin en virtut de la present borsa establiran un període
de prova de dos mesos. Els i les aspirants que no superin el període de prova seran
exclosos de la borsa.

13.- INCIDÈNCIES
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.

La convocatòria de les proves selectives, l'aprovació d'aquestes bases i tots els actes
administratius que se'n derivin podran ser impugnats pels interessats en els casos i
forma establerts per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.

14.- RECURSOS
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit, si aquests actes decideixen
directament o indirectament els fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de
continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i
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interessos legítims, els interessats podran interposar, d’acord amb l’article 123 de la
Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir de
l’endemà de la seva publicació o notificació, davant de l’alcalde, o bé recurs contenciós
administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir
de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb el que
preveu l’article 10 de la Llei esmentada.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims
decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la
impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini
d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs
d’alçada davant de l’alcalde, conforme l’article 121 de la Llei 39/2015, de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

ANNEX 1:
TEMARI GENERAL
1. El Govern i l’Administració. Principis d’actuació de l’Administració pública.
L’administració General de l’Estat. Les Comunitats Autònomes. L’Administració
Local. L’Administració Institucional.
2. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: Estructura, contingut essencial i principis
fonamentals. Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament de
Catalunya. El President de la Generalitat. El Govern. El Síndic de Greuges. La
Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.
3. El règim local espanyol: principis constitucionals i regulació jurídica. Relacions
entre ens territorials. L’autonomia local.
4. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i
certificacions dels acords. Règim de sessions.
5. L'acte administratiu. Concepte, elements i tipologia. Forma, motivació i eficàcia
dels actes. Notificació dels actes administratius i publicació. La presumpció de
validesa dels actes administratius. Nul·litat i anul·labilitat.
6. El procediment administratiu: marc normatiu. Disposicions sobre el procediment
administratiu comú. Els interessats en el procediment. Activitat de les
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

administracions públiques. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d'ofici.
Recursos administratius.
7. Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. Parts del
contracte. L'òrgan de contractació. Requisits per contractar amb el sector públic.
L'expedient de contractació.
8. Els Pressupostos de les entitats locals. Principis, integració i documents de què
consten. Procés d’aprovació del pressupost local. Principis generals d’execució
del pressupost. Modificacions pressupostàries.
9. Tipologia del personal al servei de les Administracions públiques. Organització de
la funció pública local. La selecció de personal. La provisió de llocs de treball. La
seva regulació. Les situacions administratives dels funcionaris. Drets i deures
dels/de les empleats/des públics/ques. Règim d'incompatibilitats. Règim
disciplinari.
10. Les administracions públiques i la societat de la informació. Protecció de dades de
caràcter personal.
11. L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos: organització municipal i
funcionament, Reglaments i Ordenances municipals
12. Les hisendes locals. El finançament dels ens locals. Classes d’ingressos dels ens
locals. Els ingressos no tributaris. Els preus públics. Els Tributs Municipals i les
taxes municipals.
TEMARI ESPECÍFIC
1. El desenvolupament econòmic local. Concepte i definició. El paper dels ens
locals en el desenvolupament local: marc competencial i formes d’actuació.
2. La participació pública en la planificació estratègica. Desenvolupament d’un Pla
Estratègic; utilitats i finalitats d’aquest document.
3. Concepte de les polítiques de desenvolupament local. Instruments i
metodologia.
4. Diagnosi. Característiques econòmiques, socials i demogràfiques del municipi
de Santa Margarida i els Monjos.
5. El foment del teixit comercial, turístic i empresarial al municipi de Santa
Margarida i els Monjos.
6. Procés de creació i implantació d’una marca de territori vinculada a la cadena
de valor agroalimentària i al patrimoni en el mon rural.
7. Organització, creació i potenciació d’actes i recursos de promoció de la cadena
de valor agroalimentària vinculada al patrimoni en l’entorn rural.
8. Accions de millora del desenvolupament local i supramunicipal al territori.
9. Fomentar la cooperació i l’establiment de sinergies entre les diferents baules de
la cadena de valor agroalimentària vinculada al patrimoni en l’entorn rural.
10. El paper de la viticultura en la cadena de valor agroalimentària a la comarca de
l’Alt Penedès.
11. El paper de la promoció, la cooperació i el partenariat en el desenvolupament
econòmic local de Santa Margarida i els Monjos.
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12. La planificació estratègica territorial. El paper de la cooperació supramunicipal
en el desenvolupament econòmic local.
13. Les polítiques de foment i dinamització socioeconòmica en l’àmbit local. El
turisme com a factor de desenvolupament local i comarcal dins la cadena de
valor agroalimentària vinculada al patrimoni en l’entorn rural.
14. Relació entre promoció econòmica, comerç i planificació territorial.
15. Els projectes de desenvolupament local: planificació, fases d’execució i
avaluació.
16. Potenciació de recursos endògens i exògens. Concertació institucional i
interterritorial.
17. El patrimoni natural i cultural en l’entorn rural i la dinamització territorial al
municipi de Santa Margarida i els Monjos.
18. Incorporació dels objectius de l’Agenda 2030 (Objectius de Desenvolupament
Sostenible) a les polítiques públiques de promoció de la cadena de valor
agroalimentària en l’entorn rural.

ANNEX II: MODEL INSTÀNCIA CONVOCATÒRIA D’UN/A FUNCIONARI/ÀRIA
INTERÍ ( TÈCNIC/A MITJÀ/ANA) PER L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE
CARÀCTER
TEMPORAL
“FOMENT
DE
LA
CADENA
DE
VALOR
AGROALIMENTÀRIA VINCULADA AL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL EN
L’ENTORN RURAL A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS”

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD

1. Dades d’identificació de la persona sol·licitant
Nom

DNI/NIF

Primer cognom

Segon Cognom

Data de naixement

Adreça
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Codi Postal

Població

Telèfon/s de contacte

Correu electrònic

SOL·LICITO
Ser admès en el procés de selecció per participar en aquesta convocatòria, perquè
compleixo tots els requisits establerts en les Bases de Selecció, i a tal efecte, adjunto
la documentació indicada en el punt 2

2. Documents que cal adjuntar amb la sol·licitud
DNI de la persona sol·licitant
Permís de conduir B
Currículum vitae actualitzat de la persona sol·licitant
Titulació exigida a les bases
Certificat actualitzat de la vida laboral
Certificat del títol de català o equivalent.
Fotocòpies dels contractes laborals de l’experiència professional que es vol
acreditar o certificats de serveis prestats a les Administracions públiques.
Fotocòpies compulsada de títols, cursos i jornades que es volen acreditar.
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3. Declaració de la persona sol·licitant
Declaro:





A

Que les dades consignades a la sol·licitud i a la documentació que s’adjunta són
certes.
Que conec i accepto les bases de la convocatòria.
Que estic obligat/da a comunicar a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
qualsevol variació que pogués produir-se d’ara endavant i a facilitar tota la
informació que em sigui requerida, d’acord amb la normativa vigent.

,

de

de 2021

Signatura de la persona sol·licitant:

Les dades seran incloses en un fitxer de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos per a la finalitat
indicada, adoptant les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable de la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, en els termes establerts en la legislació
vigent, dirigint-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.

Santa Margarida i els Monjos,

Resultat: Aprovat per unanimitat
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16.0.- APROVACIÓ BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA
SELECCIÓ DE PERSONAL PELS PLANS D’OCUPACIÓ 2021 DE L’AJUNTAMENT
DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS. (EXPEDIENT X2020003382).
Atesa la necessitat de pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària, econòmica i
social deguda a la pandèmia provocada per la COVID-19 i la conseqüent aturada en
l’economia i destrucció de l’ocupació, es portarà a terme un Pla de foment de
l’ocupació per tal de reactivar l’ocupació i la millora de l'ocupabilitat de les persones en
situació d'atur.
Atès que el Pla de foment de l’ocupació pretén portar a terme plans d’ocupació davant
la difícil situació del mercat de treball, de l’aturada econòmica i la crisi social,
mitjançant el Pla de reactivació de l’ocupació per persones aturades i en risc
d’exclusió.
Atès que degut a les necessitats detectades i per poder donar-hi resposta, dins el
projecte de foment de l’ocupació és realitzaran plans d’ocupació, que donaran feina a
un total de catorze persones durant l’any 2021 amb contractes temporals de 6 mesos
de durada.
Atès que hi ha consignació pressupostària suficient per fer front a les despeses
derivades d’aquesta contractació:
APLICACIÓ

CONCEPTE

IMPORT

241.13100

RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL P.O.

95.507,65

241.16000

QUOTES S.S. PERSONAL FOMENT OCUPACIO

36.457,18

TOTAL

131.964,82

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 les bases i la convocatòria del procés de selecció de 14 persones
adscrites a diferents departaments de l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
per la realització de plans d’ocupació dins del projecte de foment de l’ocupació.
(ANNEX a aquesta proposta).
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Les funcions bàsiques i específiques d’aquests llocs de treball venen definits a les
bases així com el model d’instància de sol·licitud a presentar queda recollit en els
Annexos I i III.

SEGON.- Aprovar l’autorització de la despesa (A) per import de CENT TRENTA UN
MIL NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANT-DOS CÈNTIMS
(131.964,82€) a carrer de les aplicacions pressupostàries descrites en els antecedents
del vigent pressupost 2020.
TERCER.- La provisió dels llocs de treball quedarà supeditada a l’autorització de la
Generalitat de Catalunya a la realització dels plans d’ocupació.
QUART.- Condicionar la contractació a l’emissió dels informes previs favorables
l'Administració competent per raó de matèria, en el qual s'assenyali la inexistència
duplicitats, i de l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera sobre
sostenibilitat financera per l’exercici de la competència en matèria de foment
l’ocupació.

de
de
la
de

CINQUÈ.- Publicar l’aprovació d’aquestes bases i la seva convocatòria íntegrament al
tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, i al Butlletí
Oficial de la província.
ANNEX
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE
PERSONAL PELS PLANS D’OCUPACIÓ 2021 DE L’AJUNTAMENT DE SANTA
MARGARIDA I ELS MONJOS.
1.-OBJECTE.
Des de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, amb l’objectiu de pal·liar les
conseqüències de la crisi sanitària, econòmica i social deguda a la pandèmia
provocada per la COVID-19 i la conseqüent aturada en l’economia i destrucció de
l’ocupació, portarà a terme un Pla de foment de l’ocupació per tal de reactivar
l’ocupació i la millora de l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur.
El Pla de foment de l’ocupació pretén portar a terme plans d’ocupació davant la difícil
situació del mercat de treball, de l’aturada econòmica i la crisi social, mitjançant el Pla
de reactivació de l’ocupació per persones aturades i en risc d’exclusió.
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Degut a les necessitats detectades i per poder donar-hi resposta, dins el projecte de
foment de l’ocupació és realitzaran plans d’ocupació, que donaran feina a un total de
catorze persones durant l’any 2021 amb contractes temporals de 6 mesos de durada.
2.-REQUISITS DELS ASPIRANTS
Per formar part d’aquest procés de selecció és necessari el compliment dels requisits
generals establerts en l’art. 56 TREBEP, a més dels detallats a continuació:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun país membre de la Unió Europea o
la dels Estats als quals, en virtut de Tractats Internacionals subscrits per la
Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de
treballadors. També podran participar el cònjuge, així com els descendents
d’ambdós i els descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals
d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats
de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat que visquin al
seu càrrec.
b) Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques.
c) Tenir complerts setze anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació
forçosa.
d) Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya
en situació d’atur en recerca de feina,
e) Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació en un Servei Local d’Ocupació de
la Xarxa Xaloc.
f) No haver participat en Plans d’Ocupació promoguts per l’Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos des de l’any 2019.
g) No estar cotitzant a cap dels règims de la Seguretat Social previstos al
TRLGSS
h) Estar en possessió de la formació requerida.
i) Estar en possessió del Certificat corresponent del nivell de català.
j) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol
de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de
les Comunitats Autònomes, ni trobar -se en inhabilitació absoluta o especial per
a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o
escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven
en el cas del personal laboral, en què hagués estat separat o inhabilitat.
k) No trobar-se afectat per causa d’incompatibilitats establerta per l’actual
legislació. Tots els requisits s’han de complir el darrer dia de presentació de
sol·licituds.
l) Tenir els requisits mínims específics del lloc de treball pel qual s’opta, i que es
descriuen en l’Annex I.
El compliment dels requisits exigits per poder participar en el procés selectiu s’han de
produir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se
fins a la contractació.
3.-PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
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a) L'anunci de la convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el web municipal
http://www.santamargaridaielsmonjos.cat .
-

Les persones interessades hauran de presentar la seva sol·licitud en la qual caldrà
manifestar que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la base tercera,
hauran d'anar acompanyades del currículum vitae i de tota la documentació
acreditativa i es presentaran al Registre General de l'Ajuntament de de Santa
Margarida i els Monjos o de forma telemàtica a través del portal de Tràmits i
serveis de la ciutadania dins la Seu electrònica de l’Ajuntament omplint una
Instància Genèrica i adjuntant -li el model de sol·licitud i tota la documentació
necessària, en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la
publicació de l'anunci d'aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.

-

La sol·licitud de participació també podrà presentar-se en altres registres públics
habilitats i a les oficines de correus, sempre que es compleixin els requisits que
estableixen l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de las Administracions Públiques i l'art. 31 del Reglament estatal de serveis
postals (RD 1829/99).
En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats
diferents al propi del de l'Ajuntament o a les oficines de correus, s'haurà de
trametre correu electrònic a secretaria@smmonjos.cat còpia de la sol·licitud
degudament registrada o segellada.

-

El model de sol·licitud és el que s’adjunta com Annex II. Es pot descarregar del
web, i també es podrà recollir a les mateixes oficines municipals o al Club de la
Feina.

Documentació a presentar:
•
•
•
•
•
•

Currículum vitae professional i acadèmic.
Fotocopia del DNI o, en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document
oficial acreditatiu de la nacionalitat.
Acreditació de la titulació exigida a les bases.
Vida laboral actualitzada, emès com a màxim durant el mes anterior a la
presentació de la documentació.
Documentació acreditativa dels mèrits al·legats per ser valorats en la fase de
concurs, sense que el tribunal qualificador pugui valorar d'altres no aportats en
aquest moment.
Fotocòpia permís de conducció de classe B, si s’escau segons els perfil.
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Pel que fa a l'experiència laboral s'ha d'aportar certificat de vida laboral emesa per la
Tresoreria General de la Seguretat Social, acompanyada dels contractes laborals o
nomenaments (en cas de l'administració pública) corresponents on s'acrediti el temps
treballat i la categoria professional i/o les funcions desenvolupades en cada lloc de
treball.

Pel que fa a la formació, s'acreditarà aportant títols oficials o homologats, fent constar
el centre emissor dels mateixos i la durada en hores. En el cas que s'al·legui una
titulació emesa a l'estranger, la persona aspirant haurà d'aportar certificat oficial de
reconeixement o convalidació a Espanya. L'experiència laboral o la formació que
s'al·leguin en el procés però que no resultin acreditades mitjançant la documentació
adient no seran objecte de valoració en la fase de concurs.

El fet de no aportar la documentació considerada imprescindible dins del termini
establert per participar en el procés de selecció, o si aquesta documentació no s’ajusta
a allò que es sol·licita, comportarà l’exclusió directa del procés de selecció

b) Els aspirants han de fer constar a la instància el lloc de treball per al qual opten, i
acompanyaran la documentació acreditativa de la seva situació, que es sol·licita en
la mateixa instància de sol·licitud.
c) Totes les comunicacions i avisos relatius al procés de selecció es duran a terme
mitjançant el web municipal i el taulell d’anuncis.
d)

Els/les aspirants caldrà que donin explícitament el seu consentiment a la consulta
de dades i documents personals per mitjans electrònics, així com per al tractament
de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la
convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la
normativa vigent.

4. - LLISTAT D’ASPIRANTS I ADMISSIONS
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l’Alcaldessa de la Corporació en el
termini màxim d'un mes dictarà la resolució en la qual es declararà aprovada
provisionalment la llista d'admesos i exclosos, la qual es farà pública al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i al web municipal, juntament amb la composició del Tribunal
qualificador i es fixarà la data de realització de la prova de català per a l'acreditació del
nivell de suficiència (C1).
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Contra la llista d'admesos i exclosos es podran presentar reclamacions durant 10 dies
hàbils a partir de l'endemà de la seva exposició al públic al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i pàgina web municipal. Si en el termini de 10 dies hàbils no s'ha produït
cap reclamació o al·legació la llista passarà a ser definitiva sense necessitat de nova
publicació.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions
s'entendran desestimades.

5. - TRIBUNAL QUALIFICADOR
El tribunal qualificador estarà constituït per tres titulars i suplents, un dels quals serà
nomenat president, i un secretari que podrà ser un dels membres. La designació
nominal
dels membres del tribunal es farà pública en el tauler d'anuncis de la Corporació i al
web
municipal.
6.- PROCÉS SELECTIU
La selecció es farà pel sistema de concurs que consistirà d’una banda, en la valoració
de mèrits al·legats pel que fa al perfil professional, els criteris socials i l’itinerari
d’inserció realitzat fins al moment; i d’altra en una entrevista amb els 3 primers
candidats que hagin obtingut millor puntuació en la valoració dels mèrits.
7.- VALORACIÓ DE MÈRITS
L’òrgan de selecció avaluarà els mèrits al·legats i degudament justificats pels
aspirants, conforme al que s’estableix en el quadre següent, i sempre sobre la
documentació acreditativa aportada dins el termini de presentació de sol·licituds. El
màxim de puntuació que podrà obtenir la persona sol·licitant és de 28 punts:
Temps en situació d’atur

D’un a 6 mesos
De 6 a 12 mesos
De 12 a 24 mesos
Més de 24 mesos

0’5 punts
1 punt
2 punts
3 punts

Situació laboral

Si no percep prestació d'atur i/o 3 punts
subsidi i/o renda mínima d'inserció
Si percep el subsidi no contributiu 2 punts
o renda mínima d'inserció
Si percep prestació d'atur
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1 punt

Itineraris

Es valorarà fins a un màxim de 4 (màxim 4 punts)
punts
la
regularitat
en
la
participació de les activitats de
recerca de feina, degudament
acreditada, dels diferents Serveis
Locals d’Ocupació. Inscripció a
ofertes i tallers formatius abans de
la presentació de les bases ( #)

Risc social

Per pertànyer a algun dels
següents col·lectius:
- joves (menors de 29 anys),
- aturats de llarga durada,
- famílies amb tots els membres a
l'atur,
- mes grans de 45 anys,
persones
amb
càrregues
familiars
- famílies monoparentals

1 punt per pertànyer a
cadascun dels col·lectius
preferents.
(màxim
4
punts)

Es valorarà fins a un màxim de 2
punts l’informe de seguiment emès
pels serveis socials municipals, on (màxim 2 punts)
s’analitzarà la incidència que el Pla
d’Ocupació pot provocar en la
millora de possibilitats d’inserció
laboral posterior o accés a altra
situació
socioeconòmica
més
estable i/o l’evitació de les
situacions de greu risc de pobresa
o exclusió social (*)
Formació

Haver fet cursos de formació (màxim 2 punts)
especifica pel lloc de treball
- D’una durada fins a 20 hores: a
raó de 0,25 punts per cadascun
- D’una durada fins a 40 hores: a
raó de 0,50 punts per cadascun
- D’una durada superior a 40
hores: a raó d’0,75 punts per
cadascun
Haver fet cursos de formació no (màxim 2 punts)
relacionada amb el lloc de treball
però adreçada a millorar la seva
ocupabilitat
- D’una durada fins a 20 hores: a
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raó de 0,25 punts per cadascun
- D’una durada fins a 40 hores: a
raó de 0,50 punts per cadascun
- D’una durada superior a 40
hores: a raó d’0,75 punts per
cadascun
Perfil professional

Experiència professional en el Màx. 3 punts
desenvolupament
de
tasques
similars a les sol·licitades, a raó de
0’10 punts per mes treballat.

Plans d'ocupació

No haver participat mai en cap Pla 1 punts
d’Ocupació

Empadronaments

Si està empadronat
Margarida i els Monjos

a

Santa 4 punts

(*) Aquests informes no cal adjuntar-los a la sol·licitud, doncs s’emetran d’ofici pels
corresponents serveis municipals de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. Els
del altres Ajuntaments s’hauran d’aportar.
(#) El Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, a
través de la informació que disposa a la base de dades de l’aplicatiu Xaloc, aportarà la
documentació corresponent per poder valorar aquest aspecte. En cas de persones
aspirants residents a d’altres municipis caldrà que aportin el document que certifiqui
aquesta informació per part del seu Servei Local d’Ocupació Municipal.

8.- ENTREVISTA
Un cop finalitzada la qualificació dels factors sociolaborals dels aspirants, l’òrgan de
selecció farà públic en el tauler d’edictes de la corporació i en el web municipal el
resultat. Els tres primers classificats de cada especialitat convocada, passaran a la
fase d’entrevista personal, per avaluar aquells aspectes especialment vinculats a
l’experiència professional de l’aspirant.
L’entrevista consistirà en avaluar els següents aspectes:
- Idoneïtat respecte de les funcions del lloc a cobrir
- Motivació per l’oferta de treball
- Valor competencial per al desenvolupament de les ocupacions
- Altres a aspectes a valorar pel tribunal.
El procés podrà consistir en la realització d’una entrevista personal feta per l’òrgan de
selecció o bé en una prova selectiva de dinàmica grupal que permeti valorar les
competències per al lloc de treball de les persones aspirants.
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Es valorarà amb un màxim de 5 punts. La no presentació de l’aspirant a l’entrevista
determinarà la seva exclusió en el procés de selecció.

9.- LLISTA DE PERSONES APROVADES
Un cop finalitzada la qualificació de les entrevistes als aspirants convocats, l’òrgan de
selecció farà públic en el tauler d’edictes de la corporació i en el web municipal el
resultat proposant com a candidata la persona que hagi tret major puntuació,
configurant l’ordre de classificació assolit per cada persona aspirant.
10.- BORSA DE TREBALL
a) Els aspirants que hagin aprovat, sense haver obtingut la millor puntuació, formaran
part d’una borsa de treball amb la finalitat que en cas que, durant la durada del
present Pla d’Ocupació, es produeixi vacant o que provisionalment no pugui ser
ocupada pel seu titular el pugui substituir la persona que correspongui per l’ordre
determinat en la borsa.
b) Es constituirà la relació de persones aspirants a integrar-se en la borsa de treball
segons la puntuació obtinguda efectuades en aquesta convocatòria.
c) Així mateix, la persona aspirant de la borsa de treball quan sigui contractada per
cobrir una vacant tindrà la condició de personal laboral en proves. El període de
prova tindrà una durada màxima d’un mes.
11.- INCIDÈNCIES
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.

La convocatòria de les proves selectives, l'aprovació d'aquestes bases i tots els actes
administratius que se'n derivin podran ser impugnats pels interessats en els casos i
forma establerts per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
12.- IMPUGNACIÓ DELS ACORDS
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims
decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la
impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini
d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs
d’alçada davant de l’alcalde, conforme l’article 121 de la Llei 39/2015, de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
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Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims
decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la
impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini
d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs
d’alçada davant de l’alcalde, conforme l’article 121 de la Llei 39/2015, de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

13.-EXCLUSIÓ DEL PROGRAMA
Els aspirants seran exclosos del Programa en els supòsits següents:
-

-

No superació del període de prova establert al contracte de treball, un cop emès
informe desfavorable del responsable del servei i aprovació per part de l’òrgan de
contractació de personal.
Sanció per falta disciplinària greu o molt greu.
Els/les aspirants que, estant contractats per l’Ajuntament, sol·licitin la renúncia
voluntària del mateix.
No complir els requisits establerts en aquestes bases.

ANNEX I. FUNCIONS BÀSIQUES I ESPECIFIQUES
Dins d’aquest projecte es vol portar a terme la contractació de diferents perfils
ocupacionals:
1.- PEÓ FORESTAL I DE JARDINERIA
Nombre de llocs de treball: 2
Jornada laboral: 35 hores setmanals, en horari de matí i segons necessitats del
servei.
Durada del contracte: 6 mesos
Requisits i titulació: Estar en possessió del certificat d’escolaritat o equivalent.
Correcta comprensió oral castellà/català. Es valoraran cursos de formació adequats al
perfil professional. Es valorarà l’experiència prèvia. Carnet de conduir B.
Funcions:
 Protecció i manteniment de zones naturals i urbanes,
 Tasques de jardineria
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 Neteja i desbrossada al voltant del riu Foix, al Castell de Penyafort o al Parc
d’Horta Pública.
 Arreglar els parcs i jardins urbans
 Plantar arbres, arbustos o plantes
 Regar i abonar
 Donar suport a intervencions en tasques de jardineria i forestals en rieres,
camins, horts municipals i jardins del municipi.
 I en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes

2.- ADMINISTRATIU ADSCRIT AL SUPORT A LA DIGITALITZACIÓ DELS
COMERÇOS DEL MUNICIPI (C1)
Nombre de llocs de treball: 1
Jornada laboral: 35 hores setmanals, en horari de matí i tarda segons necessitats del
servei
Durada del contracte: 6 mesos
Requisits i titulació: Estar en possessió del títol de batxillerat, formació
professional de segon grau o equivalent, o tenir superades les proves d'accés a la
Universitat per a majors de 25 anys amb els requisits addicionals de l'Ordre
EDU/1063/2009, de 10 de juny, per la qual s'estableixen les equivalències amb
els títols de graduat en ESO i Batxillerat regulats a la Llei Orgànica 2/2006, de
3 de maig, d'Educació, o les que legalment estiguin previstes, o estar en
condicions d'obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu.
Funcions bàsiques:
 Suport a la digitalització dels comerços del municipi i a l’Associació de
comerciants
 Realitzar un canvi de model de negoci per poder arribar al màxim nombre de
clients i potenciar la seva fidelitat.
 Suport a la potenciació i implantació del e-commerce.
 Realitzar tasques de suport administratiu, amb eines manuals i digitals per al
funcionament diari de l'àmbit.
 Atendre i derivar les trucades telefòniques i el correu electrònic del servei i pren
nota dels missatges rebuts.
 Donar suport a les empreses de l’associació en la gestió de les xarxes socials.
 Ajudar a les empreses en la creació de les eines digitals per facilitar el contacte
amb els clients.
 Redactar documents de caràcter administratiu així com d’altres documents
necessaris per a la gestió i el seguiment de l’activitat del seu àmbit.
 Dur a terme les fotocòpies de la unitat.
 Atendre al públic.
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

 Organitzar i supervisar els diferents espais del servei per que s’hi puguin
realitzar correctament les activitats previstes.
 Ocupar-se del manteniment del material de la unitat i sol·licitar nou material
fungible.
 Prestar suport administratiu i operatiu de manera polivalent dins l’àmbit, en
aquelles tasques puntuals en les quals sigui necessari.
 Classificar, arxivar i ordenar documents atenent els criteris fixats de gestió
documental.
 Derivar la correspondència rebuda als seus destinataris i preparar la
correspondència de sortida.
 Accions de fidelització dels clients
 I en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes
3. INFORMADORS / AGENTS CÍVICS

Nombre de llocs de treball: 2
Jornada laboral: 35 hores setmanals, en horari de matí i/o tarda segons necessitats
del servei
Durada del contracte: 6 mesos
Requisits i titulació: Estar en possessió del graduat en ESO, cicle formatiu de grau
mig branca administrativa, informàtica o titulació equivalent. Posseir el certificat de
coneixements de nivell de suficiència de català (nivell C) o reconegut com equivalent
Funcions bàsiques:
 Poder atendre i informar a la ciutadania en el desenvolupament de la prova
pilot de recollida selectiva de residus amb contenidors intel·ligents
 Repartir la documentació informativa proporcionada per la Mancomunitat
Penedès-Garraf
 Registrar la documentació requerida en el projecte.
 Atenció i recollida de les necessitats de la ciutadania degut a la pandèmia
provocada per la Covid-19
 Atenció a la ciutadania en tots els projectes o necessitats que es consideren
oportuns.
 I en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes

4.- PEÓ DE BRIGADA MUNICIPAL
Nombre de llocs de treball: 2
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Jornada laboral: 35 hores setmanals, en horari de matí o segons necessitats del
servei
Durada del contracte: 6 mesos
Requisits i titulació: Estar en possessió del certificat d’escolaritat o equivalent.
Correcta comprensió oral castellà/català. Es valoraran cursos de formació adequats al
perfil professional. Es valorarà l’experiència prèvia. Carnet de conduir B.
Funcions bàsiques:
 Realitzant tasques de construcció, pintura, arranjaments de via pública,
manteniment d’espais
 Executar tasques de manteniment de les instal·lacions, equipaments, via
pública, així com càrregues i descàrregues, trasllat de material, mitjans i neteja
d'obres, sota les indicacions de l’encarregat o empleat en qui delegui.
 Controlar el correcte estat de les instal·lacions i equipaments dels centres o
espais on el lloc desenvolupa la seva activitat i vetllar pel seu bon ús.
 Realitzar tasques de transport de materials amb vehicles.
 Donar suport a l’equip de manteniment municipal.
 Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament
maquinària i eines relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i
equips de protecció posats a la seva disposició, d'acord amb els procediments
establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 Donar suport a intervencions en tasques de jardineria i forestals en rieres,
camins, horts municipals i jardins del municipi.
 Col·laborar en la realització i actualització d'inventaris de material, mitjans
auxiliars, etc.
 Dur a terme les ordres i instruccions emeses pel seu superior jeràrquic.
 Encarregar i conduir els vehicles assignats per al desplaçament.
 Utilitzar adequadament les instal·lacions i l'utillatge, així com tenir cura dels
mateixos, tant del seu manteniment com del seu endreç.
 Comunicar als superiors responsables els desperfectes i possibles incidències
que es puguin produir en l’execució de les seves funcions.
 Utilització d’eines, maquinaria, mitjans auxiliars, riscos i mesures preventives
per la realització de les tasques pròpies de l’ofici.
 I d'altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes segons la seva
categoria, mostrant col·laboració i polivalència amb altres especialitats.
5. CONSERGES / RECEPCIONISTES
Nombre de llocs de treball: 2
Jornada laboral: 35 hores setmanals, en horari de matí i/o tarda segons necessitats
del servei
Durada del contracte: 6 mesos
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Requisits i titulació: Estar en possessió del certificat d’escolaritat o equivalent.
Correcta comprensió oral castellà/català. Es valoraran cursos de formació adequats al
perfil professional. Es valorarà l’experiència prèvia. Carnet de conduir B valorable.
Funcions:
 Reforç dels serveis davant la pandèmia del Covid-19.
 Donar suport als accessos de la biblioteca i ocupació (espai) gestionant les
entrades, pressa de temperatura, donar gel, derivar a l’espai corresponent,
 Donar cites, atenció i informació als ciutadans,
 Gestió de documentació administrativa
 Neteja de l’espai un cop finalitzada l’acció.
 Atendre la vigilància de les portes de les dependències del centre de treball, de
la seva puntual obertura i tancament i evitar l’accés a persones no autoritzades,
com també, de la vigilància i obertura i tancament de les portes a les hores que
truquen les visites en general.
 Fer-se càrrec dels avisos i lliurament de paquets, premsa, cartes, mercaderies,
encàrrecs, agafar el telèfon i recollir la correspondència.
 Efectuar fotocòpies, amb totes les tasques que això comporta, recollida
d’originals, fer-les, repartir-les i retornar els originals. També enquadernar,
plastificar i feines que li siguin encarregades.
 Obrir i apagar les llums en els elements comuns, tenir cura del correcte
funcionament de comptadors, calefacció i equips equivalents. Vetllar per
l’estalvi energètic dels espais.
 Transportar mobiliari i paquets d’una dependència a un altre.
 I, en general, totes aquelles funcions pròpies del lloc de treball, que li siguin
assignades pel seu superior jeràrquic.
6.- FORMADOR EN COSTURA I PATRONATGE
Nombre de llocs de treball: 1
Jornada laboral: jornada complerta.
Durada del contracte: 6 mesos
Requisits i titulació: Estar en possessió del graduat en ESO, cicle formatiu de grau
mig confecció i moda, certificats de professional branca tèxtil o formacions
acreditatives dels coneixements adquirits o titulació equivalent. Posseir el certificat de
coneixements de nivell de suficiència de català (nivell C) o reconegut com equivalent.
Funcions bàsiques:







Suport al projecte “Forma’t i coopera entre betes i fils”.
Oferir una formació professionalitzadora en costura i patronatge
Fer arranjaments de roba,
Tallers de customització de la roba existent al banc de la roba,
Potenciar l’economia circular, solidaria i social.
Creació i disseny de peces de roba ètiques amb roba reciclada.
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 Gestió del projecte sota la supervisió dels departaments d’ocupació i economia
social i solidaria.
 Gestió administrativa de la realització del projecte
 Supervisió de l’equip
 Altres feines derivades de la realització del projecte

7.- AUXILIAR DE COSTURA. PROJECTE “FORMA’T I COOPERA ENTRE BETES I
FILS”
Nombre de llocs de treball: 4
Jornada laboral: Mitja jornada
Durada del contracte: 6 mesos
Requisits i titulació: Estar en possessió del certificat d’escolaritat o equivalent.
Comprensió oral castellà/català. Estar a l’atur. Amb motivació per reintroduir-se al mon
laboral.
Funcions bàsiques:














Realitzar la formació de forma satisfactòria dins del projecte
Reutilització de la roba del Banc de la roba,
Realització de peces de roba noves,
Fer arranjaments de roba externa,
Crear peces de decoració,
Classificació de la roba per talles, temporades, tipus.
Neteja i planxat de la roba.
Arranjaments de les peces de roba.
Atenció als usuaris sol·licitants de la roba.
Col·locació, empaquetament i distribució de les peces de roba per lots.
Suport a les campanyes de recollida de roba.
Suport a la realització de l’inventari de peces de roba de serveis socials.
Venda en la botiga social, creada dins del projecte com a emprenedoria i
cooperativisme.
 I en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes
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ANNEX III. MODEL D’INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD CONVOCATÒRIA PER A LA
SELECCIÓ DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL PLA DE FOMENT DE
L’OCUPACIÓ: PLANS D’OCUPACIÓ 2021 DE L’AJUNTAMENT DE SANTA
MARGARIDA I ELS MONJOS

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD

4. Dades d’identificació de la persona sol·licitant
Nom

DNI/NIF

Primer cognom

Segon Cognom

Data de naixement

Adreça

Codi Postal

Població

Telèfon/s de contacte

Correu electrònic

SOL·LICITO
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Ser admès en el procés de selecció per participar en aquesta convocatòria, en els
apartats que assenyalo:
Auxiliar informàtic/ Administratiu
Peó de brigada de manteniment
Peó forestal
Agent cívic
Conserge/recepcionista
Auxiliar de costura Projecte “Forma’t i coopera entre betes i fils”
Formador en costura i patronatge Projecte “Forma’t i coopera entre betes i fils”
Perquè compleixo tots els requisits establerts en el punt 1 de l’Annex de les Bases de
Selecció, i a tal efecte, adjunto la documentació indicada en el punt 2, o autoritzo la
seva consulta a d’altres organismes.

5. Documents que cal adjuntar amb la sol·licitud
DNI de la persona sol·licitant
Permís de conduir B, si s’escau
Curriculum viate actualitzat de la persona sol·licitant
Titulació exigida a les bases
Certificat actualitzat de la vida laboral
Certificat del títol de català o equivalent.
Fotocòpies dels contractes laborals de l’experiència professional que es vol
acreditar o certificats de serveis prestats a les Administracions públiques.
Fotocòpies de títols, cursos i jornades que es volen acreditar.
(*) Volant de convivència de la persona sol·licitant
(*) Títol de família nombrosa (si és el cas)
(*) Certificat de demandant d’ocupació i/o percepció de prestacions del SOC
(*) Certificat de percepció de prestacions del SEPE
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(*) Certificat de cobrament d’algun tipus de pensió o prestació de l’INSS
(*) Certificat de l’INSS conforme no es rep cap tipus de pensió.
(*) Certificat de grau de discapacitat de la persona sol·licitant, si és el cas.
(*) Declaració de la renda 2019 expedida per l’Agència Estatal d’Administració
Tributària (AEAT).
NOTES:
(*) Els documents marcats amb un (*) no cal aportar-los, si ha marcat l’autorització al
punt núm. 3

6. Consulta de dades i documents electrònics entre administracions (Via Oberta)

Autoritzo la consulta de dades i documents electrònics entre administracions,
següents:
a. Certificat de grau de discapacitat de la persona sol·licitant
b. Volant d’empadronament i/o convivència de la persona sol·licitant.
c. Certificat de demandant d’ocupació i/o percepció de prestacions del SOC
d. Certificat de prestacions per desocupació del SEPE
e. Certificat de prestacions socials públiques de l’INSS
f. Nivell i grau de dependència
g. Declaració de la renda 2019

7. Declaració de la persona sol·licitant

Declaro:



Que les dades consignades a la sol·licitud i a la documentació que s’adjunta són
certes.
 Que conec i accepto les bases de la convocatòria.
 Que estic obligat/da a comunicar a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
qualsevol variació que pogués produir-se d’ara endavant i a facilitar tota la
informació que em sigui requerida, d’acord amb la normativa vigent.
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A

,

de

de 2021

Signatura de la persona sol·licitant:

Les dades seran incloses en un fitxer de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
per a la finalitat indicada, adoptant les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb
la normativa aplicable de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals.
Podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, en els termes establerts
en la legislació vigent, dirigint-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de
Santa Margarida i els Monjos.

Resultat: Aprovat per unanimitat
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17.0.- APROVACIÓ DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ
PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL A L’AJUNTAMENT DE SANTA
MARGARIDA I ELS MONJOS
Atès de el Sr. L.E.P.L., amb DNI ***4178**, estudiant del Cicle Formatiu de Grau
Superior en matèria d’Administració i Finances (CFPS AGB0) en l’Institut Andreu Nin,
s’ha posat en contacte amb aquest ajuntament per a poder realitzar les seves
pràctiques curriculars obligatòries en el departament de comptabilitat i intervenció
d’aquesta corporació.
Vist l’acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball facilitat per
l’Institut Andreu Nin.
Considerant les següents condicions establertes en el conveni de cooperació:

-

Codi – descripció: Formació pràctica en centres de treball (FCT).
Calendari: Les pràctiques començaran el dia 09/02/2021 i finalitzaran el dia
09/07/2021.
Total d’hores: 350 hores.
Horari de les pràctiques: De dilluns a divendres de 09:00h a 13:00h.

L’alumne durant la seva estada a l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos haurà
de col·laborar amb tots els seus membres en la realització de totes les tasques que li
hagin estat encomanades pel seu tutor.
Vist que la realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni funcionarial,
ni implica prestació de serveis per part de l’estudiant, les pràctiques previstes en el
conveni esmenar tenen una naturalesa estrictament acadèmica.
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 l’adopció dels següents acords:

ACORDS
PRIMER.- Facultar a l’Alcaldessa d’aquesta corporació per a la signatura del l’acord de
col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball facilitat per l’Institut
Andreu Nin, autoritzant a l’alumne L.E.P.L., amb DNI ***4178**, estudiant del Cicle
Formatiu de Grau Superior en matèria d’Administració i Finances (CFPS AGB0) en
l’Institut Andreu Nin per a poder realitzar les pràctiques al departament de comptabilitat
i intervenció d’aquesta corporació.
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SEGON.- Designar com a tutora de les pràctiques a la Sra. C.F.E., amb DNI
***6891**, tècnica de Foment d'Ocupació Local, per tal que pugui ser nomenada com a
tutora de pràctiques externes de l’Institut Andreu Nin.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’Institut Andreu Nin i a l’estudiant L.E.P.L.
QUART.- Comunicar aquest acord al departament de Recursos Humans de
l’Ajuntament.
Resultat: Aprovat per unanimitat
18.0.- EXP.- 1403-000238-2020 (X2020002796) CONTRACTACIÓ SERVEI DE
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES, ELÈCTRIQUES, DE
CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ, A.C.S. i GAS DELS EDIFICIS I EQUIPAMENTS
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
Vist l’acte d’obertura del sobre avaluables mitjançant criteris automàtics de les
proposicions presentades per a la contractació del Servei de manteniment de les
instal·lacions mecàniques, elèctriques, de calefacció, climatització, a.c.s. i gas dels
edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos que
exposa el següent:
“1.- REQUERIMENT ACLARIMENT OFERTA ECONÒMICA INSTALACIONES
REQUEJO, SL
Reunits a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, a
les 12:30 hores del dia 4 de febrer de 2021, la Mesa Permanent de
Contractació relativa a la celebració d’aquest contracte, formada per l’Il·lma.
Alcaldessa, Sra. Imma Ferret Raventós, que actuarà com a Presidenta, actuant
com a vocals la Sra. Mª Angeles Gutierrez Funes, la Sra. Lidia Ruiz Ordóñez
en qualitat d’Interventora municipal i funcionaria que té assumit el control
econòmic-pressupostari de l'òrgan de contractació i la Sra. Alba Estévez
López, Secretària municipal i funcionària que té atribuïda la funció
d’assessorament jurídic i com a Secretària de la Mesa que dóna fe de l'acte .
La Mesa exposa el següent:
-

Que en data 28 de gener de 2021, es va efectuar requeriment a
l’empresa Instalaciones Requejo, SL, per tal que aquesta aclarís els
termes de la seva oferta presentada, ja que en la part de desglossament
de l’oferta es fa referència a valors anuals, sumant el resultat la mateixa
quantitat exposada pels dos anys inicials de contracte.
- Que en data 29 de gener de 2021 i amb número de registre d’entrada
E2021000787, el Sr. J.L.A.R. amb DNI ***1541**, en nom i
representació de l’empresa INSTALACIONES REQUEJO, SL amb CIF
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-

B-60206703, ha presentat la documentació requerida per a l’aclariment
de l’oferta presentada.
Que examinada la documentació presentada, la Mesa per unanimitat
valora que l’oferta de licitació pels dos anys inicials de contracte
coincideix amb la presentada en el sobre digital i que el licitador aclareix
que on posa preu anual en la part de desglossament es referia als preus
pels anys inicials de contracte, sense variar cap import. Per tant,
s’accepta l’aclariment.

La mesa continua amb els tràmits procedimentals corresponents.

2.- VALORACIÓ OFERTES PRESENTADES

De conformitat amb l’establert en els plecs de clàusules administratives es
procedeixi a la suma de les puntuacions obtingudes pels diferents licitadors.

Les ofertes presentades corresponents a l’obertura del Sobre C són les
següents:

LICITADOR

CRITERI 1:
Oferta
econòmica
treballs
principals
(Màx. 40
punts)

CRITERI 2:
Oferta
econòmica
hora oficial
(Màx. 15
punts)

CRITERI 3:
Oferta
econòmica
descomptes
material
(Màx. 10
punts)

INSTALACIONES
REQUEJO, SL

40

15

10

10

75,00 Punts

28,71

13,85

9,69

10

62,24 Punts

PROJECTES,
INSTAL.LACIONS
I
MANTENIMENTS
ENERGÈTICS, SL
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CRITERI 4:
Millora
tenps
TOTAL
resposta
PUNTUACIO
(Màx. 10
punts)

SERVICIOS Y
DESARROLLOS
MARLA, SL

31,13

12,2

8,17

7

58,50 Punts

INTERCLIMA
PENEDÈS, SL

29,18

13,33

5,7

10

58,22 Punts

La Mesa de conformitat amb l’establert en l’art. 85 del Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de la llei de contractes
de les Administracions públiques, considera la proposició presentada per
l’empresa INSTALACIONES REQUEJO, SL (CIF B-60206703) és anormalment
baixa. En cas que sigui la millor oferta qualitat-preu se la requerirà perquè
justifiqui la seva baixa.

Després de considerar i valorar les ofertes presentades d’acord amb els criteris
de qualificació aprovats, la Mesa procedeix a la suma de les puntuacions
obtingudes essent la valoració final obtinguda pels licitadors la següent:

LICITADOR

TOTAL
CRITERIS
TÈCNICS (MÀX.
25%)

TOTAL CRITERIS
OBJECTIUS (MÀX.
75%)

TOTAL PUNTUACIO

INSTALACIONES REQUEJO,
SL

17,00

75,00

92,00

PROJECTES,
INSTAL.LACIONS I
MANTENIMENTS
ENERGÈTICS, SL

19,5

62,24

81,74

SERVICIOS Y DESARROLLOS
MARLA, SL

12,5

58,5

71,00

INTERCLIMA PENEDÈS, SL

14,5

58,22

72,72
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Després de considerar i valorar les ofertes presentades d’acord amb els criteris
de qualificació aprovats, la Mesa considera que l’oferta presentada per
l’empresa INSTALACIONES REQUEJO, SL amb CIF B-60206703, de
conformitat amb l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel
qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, pot ser qualificada de desproporcionada o anormal.
Vist que INSTALACIONES REQUEJO, SL amb CIF B-60206703 és l’empresa
que hauria de ser declarada com la que ha presentat la millor oferta qualitatpreu, atès la proposta econòmica presentada per ser qui ha presentat l‘oferta
econòmica més baixa, però que està en situació de baixa anormal o
desproporcionada.
L’article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, estableix el següent:
Quan la mesa de contractació o, si no n’hi ha, l’òrgan de contractació
hagi identificat una o diverses ofertes incurses en presumpció
d’anormalitat, ha de requerir al licitador o licitadors que les hagin
presentat i donar-los un termini suficient perquè justifiquin i desglossin
raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o
qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit
l’anormalitat de l’oferta, mitjançant la presentació d’aquella informació i
els documents que siguin pertinents a aquests efectes.

La petició d’informació que la mesa de contractació o, si no n’hi ha,
l’òrgan de contractació dirigeixi al licitador s’ha de formular amb claredat
de manera que aquests estiguin en condicions de justificar plenament i
oportunament la viabilitat de l’oferta.

Concretament, la mesa de contractació o, si no n’hi ha, l’òrgan de
contractació pot demanar justificació a aquests licitadors sobre aquelles
condicions de l’oferta que siguin susceptibles de determinar el seu baix
nivell del preu o costos i, en particular, pel que fa als valors següents:

a) L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis
prestats o el mètode de construcció.
b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions
excepcionalment favorables de què disposi per subministrar els
productes, prestar els serveis o executar les obres,
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c) La innovació i originalitat de les solucions proposades, per
subministrar els productes, prestar els serveis o executar les
obres.
d) El respecte d’obligacions que siguin aplicables en matèria
mediambiental, social o laboral, i de subcontractació, i no són
justificables preus per sota de mercat o que incompleixin el que
estableix l’article 201.
e) O la possible obtenció d’una ajuda d’Estat. (...)”.

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.- Que la proposició presentada per l’empresa INSTALACIONES REQUEJO,
SL amb CIF B-60206703 pot ser considerada, presumiblement, desproporcionada o
anormal.
SEGON.- Que concedeixi a l’empresa INSTALACIONES REQUEJO, SL (CIF B60206703) un termini d’audiència de deu dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de
la notificació de la present resolució, per tal que justifiqui i desglossi raonadament i
detalladament el baix nivell dels preus presentats en relació a l’obra objecte del
contracte.
TERCER.- Notificar la present resolució a l’empresa INSTALACIONES REQUEJO, SL
amb CIF B-60206703, als efectes oportuns.
Resultat: Aprovat per unanimitat

19.0.- INDEMNITZACIÓ PER LA SUSPENSIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE
TALLERS DE MANUALITATS, DIBUIX, PUNT I GENT GRAN ORGANITZAT DINS
DEL PROGRAMA DE DONA AL DIA I GENT GRAN (SERVEIS SOCIALS) DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (X2019002730)
En data 30 de setembre de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar adjudicar la
contractació mitjançant procediment obert simplificat del servei per a la contractació de
tallers de manualitats, dibuix, punt i gent gran organitzat dins del programa de dona al
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dia i gent gran (serveis socials) de l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. Es va
adjudicar a NURIA DIAZ LLOP els següents lots del contracte esmentat:

- Lot núm. 1.- Taller manualitats per a dones.
- Lot núm. 4.- Taller manualitats per a gent gran.

En data 13 de juliol de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar la pròrroga del
contracte per a la realització dels tallers de manualitats, punt i dibuix dirigit a dones i
gent gran al municipi de Santa Margarida i els Monjos dels lots de referència per un
curs més fins al 30/06/2021.

Vist que la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, per la qual es modifica la
Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya, addiciona un nou apartat, el 13 bis, en la Resolució
SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, amb el contingut següent:

“-13 bis Equipaments cívics:
En els equipaments cívics no es podran realitzar activitats cíviques i comunitàries
grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics sense
que impliqui la presencialitat dels participants. Resten exclosos d'aquesta suspensió
els programes i activitats d'intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d'educació en
el lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com aquelles altres
activitats d'intervenció social i personals permeses en aquesta Resolució, com
menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.”

Mitjançant decret d’alcaldia núm. 2020DEC000262 de data 21 d’octubre de 2020 es va
resoldre suspendre el contracte dels lots esmentats amb efectes del dia 20 d’octubre
de 2020, i fins que cessin les circumstàncies o mesures que impedeixen la seva
prestació.

De conformitat amb el que estableix l’art. 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, sobre la suspensió de contractes.
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Amb l'objecte de que l'òrgan de contractació pugui procedir a abonar al contractista els
danys i perjudicis efectivament soferts per aquest durant el període de suspensió, i vist
que la contractista ha de dirigir sol·licitud i acreditació fefaent de la realitat, efectivitat i
quantia dels danys i perjudicis efectivament soferts fins a data 31 de desembre de
2020.
Tenint present 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.- Indemnitzar a l’adjudicatària de la contractació de tallers de manualitats,
dibuix, punt i gent gran organitzat dins del programa de dona al dia i gent gran (serveis
socials) de l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, NURIA DIAZ LLOP, dels lots
següents per concepte de períodes de suspensió:

CONTRACTE

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

INDEMNITZACIÓ

Lot núm. 1.- Contracte de 3374.22799
–
Altres 356,67€
(període
servei per a la realització de contractacions Dona al dia. 07/01/2021- 29/01/2021)
taller manualitats per a dones.
Lot núm. 4.- Contracte de 3374.22799
–
Altres 362,36€
(període
servei per a la realització taller contractacions Dona al dia. 07/01/2021- 29/01/2021)
manualitats per a gent gran.

SEGON.- Autoritzar la despesa i ordenar el pagament de SIS-CENTS ONZE EUROS
AMB DIVUIT CÈNTIMS (611,18€) en concepte d’indemnització dels contractes
detallats en el punt anterior descomptada la retenció d’IRPF corresponent.
TERCER.- Notificar aquest acord a la interessada.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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20.0.- EXP.- 1403-000172-2020 (X2020002076) ADJUDICACIO DE LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TREBALLS CONTINUS DE JARDINERA A
DETERMINADES ZONES VERDES URBANES I INTERURBANES DEL MUNICIPI
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
Vist el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques per la
contractació del servei de treballs continus de jardineria a determinades zones verdes
urbanes i interurbanes al municipi de Santa Margarida i els Monjos, aprovats per la
Junta de Govern Local en data 9 de novembre de 2020.
De conformitat amb el que disposa la Disposició Addicional quarta, de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), la
contractació del Servei de treballs continus de jardineria a determinades zones verdes
urbanes i interurbanes al municipi té caràcter de contracte reservat a centres especials
de treball d’iniciativa social o empreses d’inserció, d’acord amb el RDL 1/2013, de 29
de novembre, que aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb
discapacitat i la seva inclusió social.
D’acord amb allò establert als articles 17 i 19 de la LCSP, el contracte té la qualificació
de contracte de serveis, es troba subjecte a regulació harmonitzada i és susceptible de
recurs especial en matèria de contractació, segons la justificació que consta a
l’expedient. Les empreses han de presentar el DEUC i l’anunci de la licitació serà
publicat en el DOUE. El contracte no es formalitzarà fins a passats 15 dies des de la
recepció de la notificació per part de l’adjudicatari.
Atenent a les previsions de l’article 99.3 de la LCSP, la present contractació no serà
objecte de divisió en lots, atès el fet que la realització independent de les diverses
prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificulta l’execució correcta des
del punt de vista tècnic, i es tracta d’un servei que per la seva pròpia naturalesa
comporta la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió
que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una
pluralitat de contractistes diferents.

El procediment de tramitació que contindrà més d’un criteri de valoració, serà el
procediment obert harmonitzat, haurà de recaure en el licitador que faci la proposició
econòmicament més avantatjosa i es caracteritza pel fet que tot empresari pot
presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte
amb els licitadors.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de gener de 2021, en virtut del
qual s’acorda aprovar la millor oferta qualitat-preu per a la contractació del servei de
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treballs continus de jardineria a determinades zones verdes urbanes i interurbanes al
municipi de Santa Margarida i els Monjos, aprovats per la Junta de Govern Local en
data 9 de novembre de 2020, a favor de l’empresa FUNDACIO PRIVADA MAS
ALBORNA (CIF G-63570709).
De conformitat amb l’article 74 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per subscriure contractes amb el sector públic els empresaris han
d’acreditar que compleixen les condicions mínimes de solvència econòmica i
financera, i professional o tècnica que determini l’òrgan de contractació.

Vist la clàusula 1.10) del PCAP en relació a les condicions mínimes de solvència
econòmica i financera, i professional o tècnica determinades per l’òrgan de
contractació.

Vist que en data 25 de gener de 2021 i amb núm registre d’entrada E2021000608, el
Sr. M.S.B. amb DNI ***1218**, en nom i representació de l’empresa FUNDACIO
PRIVADA MAS ALBORNA (CIF G-63570709), ha tramès a l’Ajuntament la
documentació justificativa de la solvència econòmica i tècnica per a la contractació del
servei de treballs continus de jardineria a determinades zones verdes urbanes i
interurbanes al municipi de Santa Margarida i els Monjos.

Vist que en data 1 de febrer de 2021 i amb núm registre d’entrada E2021000860, la
Sra. J.R.S. amb DNI ***3025**, en nom i representació de l’empresa FUNDACIO
PRIVADA MAS ALBORNA (CIF G-63570709), ha tramès a l’Ajuntament la
documentació justificativa de la constitució de la garantia definitiva mitjançant
l’aportació d’aval bancari per import d’ONZE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS
EUROS I VUITANTA CÈNTIMS (11.256,80€).
Atès l’informe emès en data 4 de febrer de 2021 per la Tècnica d’Administració
General, pel qual s’informa favorablement a l’adjudicació del contracte del servei de
treballs continus de jardineria a determinades zones verdes urbanes i interurbanes al
municipi de Santa Margarida i els Monjos a la FUNDACIO PRIVADA MAS ALBORNA
(CIF G-63570709), atès que ha presentat dins del termini establert la documentació
acreditativa de la solvència econòmica i tècnica, i el pagament de la garantia definitiva
per a la prestació del servei objecte del contracte.

Vist la carta de pagament emesa per la Tresoreria Municipal el dia 4 de febrer de
2021, per la qual consta el dipòsit de la garantia definitiva de l’empresa FUNDACIO
PRIVADA MAS ALBORNA (CIF G-63570709), per import d’ONZE MIL DOS-CENTS
CINQUANTA-SIS EUROS I VUITANTA CÈNTIMS (11.256,80€) corresponent al servei
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de treballs continus de jardineria a determinades zones verdes urbanes i interurbanes
al municipi de Santa Margarida i els Monjos.
De conformitat amb allò establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic, en relació a l’adjudicació i formalització dels contractes del sector públic.
Tenint present 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.
2019DECR000078, de data 18 de juny de 2019, la Junta de Govern Local adopta els
següents,

ACORDS

PRIMER.- Adjudicar a FUNDACIO PRIVADA MAS ALBORNA amb CIF G-63570709 el
contracte per a la prestació del servei de treballs continus de jardineria a determinades
zones verdes urbanes i interurbanes al municipi de Santa Margarida i els Monjos, per
import de DOS-CENTS VINT-I-CINC MIL CENT TRENTA-SIS EUROS (225.136,00€) –
IVA exclòs-, que en aplicació del 10% IVA (22.513,60€), ascendeix a l’import total de
DOS-CENTS QUARANTA-SET MIL SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS I
SEIXANTA CÈNTIMS (247.649,60€) – IVA inclòs-, d’acord amb l’oferta tècnica i
econòmica presentada mitjançant l’eina Sobre Digital de la Plataforma de Contractació
amb núm registre d’entrada E2020011840 en data 14/12/2020, per la qual ha estat
obtinguda una puntuació de 97 punts.

El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada de DOS (2) anys inicials, a comptar
des de l’inici de la prestació objecte del contracte. La data d’inici de la prestació del
servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 35.1.g) LCSP.

El contracte serà prorrogable de forma expressa per DOS (2) ANYS més, sense que la
durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de QUATRE (4)
ANYS. La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi
comunicat amb una antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del
contracte.

No obstant això, en cas d’extinció del contracte, l’adjudicatari s’obliga a continuar la
prestació del servei objecte del contracte fins a l’adjudicació del nou contracte.
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SEGON.- Establir com a preu màxim per a la prestació del servei de treballs continus
de jardineria a determinades zones verdes urbanes i interurbanes al municipi de Santa
Margarida i els Monjos, l’import de de DOS-CENTS VINT-I-CINC MIL CENT TRENTASIS EUROS (225.136,00€) – IVA exclòs-, que en aplicació del 10% IVA (22.513,60€),
ascendeix a l’import total de DOS-CENTS QUARANTA-SET MIL SIS-CENTS
QUARANTA-NOU EUROS I SEIXANTA CÈNTIMS (247.649,60€) – IVA inclòs-, la qual
es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 171.26000 “Manteniment
jardineria sense lucre” del pressupost municipal pels exercicis 2021, 2022 i 2023.

L'execució del contracte resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en
els exercicis posteriors corresponents, adoptant-se el compromís de consignar en
els pressupostos futurs les partides adequades per fer front a les obligacions
derivades del present contracte, tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRLRHL) i sense perjudici d’aplicació del principi de vinculació
jurídica dels crèdits recollit a l’article 172.2 .

En cas de pròrroga, l’Ajuntament s’obliga a consignar crèdit en els seus pressupostos
en quantia suficient.

TERCER.- APROVAR el compromís de la despesa plurianual (D) amb aplicació als
exercicis i imports següents:

•

Partida 171.26000 “Manteniment jardineria sense lucre”.
Import
Exercici

Aplicació pressupostaria
-IVA inclòs-

2021
(Març- desembre)

171.26000 “Manteniment jardineria sense lucre” 103.187,34 €

10 MESOS
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2022
(gener-desembre)

123.824,80 €
171.26000 “Manteniment jardineria sense lucre”

12 MESOS

2023
(gener-febrer)

20.637,46€ €
171.26000 “Manteniment jardineria sense lucre”

2 MESOS
TOTAL: 247.649,60 €
Subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos.

QUART.- Anul·lar l’autorització (A) que correspon a la diferència entre l’import
autoritzat i el compromès per a l’exercici 2021, 2022 i 2023.

CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’adjudicatari.

SISÈ.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte es realitzarà de
conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.

En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es
produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació
de l’adjudicació.

Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari
s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en
qualsevol cas, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la
recepció del requeriment.
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En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.

SETÈ.- Publicar l’adjudicació del present contracte en el perfil de contractant.

Resultat: Aprovat per unanimitat

21.0.- EXP.- 1379-000008-2021 (X2021000316) APROVACIÓ PLECS DE
CLÀUSULES I INICI DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REORDENACIÓ
DE LA ZONA ESPORTIVA DEL CAMP DE FUTBOL DE LA RAPITA I
L’ADEQUACIÓ DE LA CASETA DE VESTUARIS AL MUNICIPI DE SANTA
MARGARIDA I ELS MONJOS
Vist el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques per a la
contractació de les obres de reordenació de la zona esportiva del Camp de Fútbol de
la Ràpita i l’adequació de la caseta de vestuaris al terme municipal de Santa Margarida
i els Monjos.
Atès la Memòria valorada aprovada per la Junta de Govern Local el dia 30 de
novembre de 2020, la qual ha estat exposada al tauler d’edictes electrònic d’aquesta
Corporació del dia 14/12/2020 al 28/1/2021, ambdós inclosos (30 dies hàbils des de
l’endemà de la publicació al BOPB). No ha estat presentada cap al·legació. En
conseqüència, i de conformitat amb els articles 37 i 38 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny), resta
aprovat definitivament.
L’objecte de la contractació són les obres de Reordenació de la zona esportiva del
Camp de Fútbol de la Ràpita i l’adequació de la caseta de vestuaris, que s’indica a
continuació:
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Autor del Projecte i Memòria
valorada

Titulació

Pressupost
d’execució

Arquitecta

45.434,12€

BOPB

Maria del Mar Gelida Jané
Aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que disposa
l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic (en
endavant, LCSP).
Atès la justificació que consta a l’expedient i d’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, la
contractació de les obres de reordenació de la zona esportiva del Camp de Fútbol de
la Ràpita i l’adequació de la caseta de vestuaris al terme municipal de Santa Margarida
i els Monjos no serà objecte de divisió en lots. La realització independent de les
diverses prestacions compreses en l’objecte del present contracte d’obres en dificulta
l’execució correcta des del punt de vista tècnic.
D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre
de 2007, que modifica el Reglament (CE) núm. 2195/2002 del Parlament Europeu i del
Consell, pel qual s’aprova el CPV i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del
Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, en el
referent a la revisió del CPV (Publicat en el DOUE de data 15/3/2008), el Codi CPV
que correspon és:


CPV 45212290-5. “Reparació i manteniment d’instal·lacions esportives”.

El pressupost base de licitació es fixa en la quantitat de 45.434,12€ -IVA exclòs-, que
en aplicació del 21% IVA (9.541,17€), ascendeix a l’import de 54.975,29€ -IVA inclòs-.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos
a l’art. 100 i concordants de la LCSP.
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants
de la LCSP, és de 45.434,12€ -IVA exclòs-.
La despesa derivada d’aquesta contractació de 54.975,29€ -IVA inclòs-, es farà
efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 342.63200 “Arranjament Camp
Esports Ràpita La Tallada” del vigent pressupost de l’Ajuntament de Santa Margarida i
els Monjos per a l’exercici 2021.
El termini d’execució del contracte serà de 4 mesos a comptar des de la formalització
de l’Acta de comprovació del Replanteig.
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L’acta de comprovació del Replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen
integrants del contracte i, per tant, són exigibles.
El contracte no serà prorrogable.
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació
harmonitzada i no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es
durà a terme mitjançant procediment obert simplificat abreujat i adjudicació amb un
únic criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 159.6 i
concordants de la LCSP.
El termini de presentació de proposicions serà de 10 dies hàbils comptats a partir de
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, signada electrònicament, en un sobre únic digital, mitjançant
la plataforma de contractació pública.
Al tractar-se d’un procediment obert abreujat (sumari), i de conformitat amb l’article
159.6.b) de la LCSP, s’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica
i financera i tècnica o professional.
No obstant, al tractar-se d’un procediment simplificat, i d’acord amb l’article 159.4.a) de
la LCSP, tots els licitadors que es presentin a licitacions realitzades a través del
procediment obert simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors
i Empreses Classificades del Sector Públic, en la data final de presentació d'ofertes.
De conformitat amb allò establert a l’article 159.f) de la LCSP, i al tractar-se d’un
procediment obert abreujat (sumari), no procedeix la constitució de garantia definitiva.
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a
comptar des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació.
En tractar-se d’un procediment obert abreujat, la formalització del contracte s’efectuarà
mitjançant la signatura d’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació.
Vist l’informe de Secretària.
Tenint present 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.- Aprovar l'expedient per a la contractació de les obres de reordenació de la
zona esportiva del Camp de Fútbol de la Ràpita i l’adequació de la caseta de vestuaris
al terme municipal de Santa Margarida i els Monjos, els Plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el contracte.
SEGON.- Aprovar l’autorització de la despesa (A) derivada d’aquesta contractació de
CINQUANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS I VINT-I-VUIT
CÈNTIMS (54.975,29€) -IVA inclòs-, que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 342.63200 “Arranjament Camp Esports Ràpita La Tallada” del vigent
pressupost de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos per a l’exercici 2021.
TERCER.- Anunciar la licitació pública en el perfil del contractant de l’Ajuntament de
Santa Margarida i els Monjos, a través de la plataforma de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya.
QUART.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.

Resultat: Aprovat per unanimitat

22.0.- PAGAMENT INDEMNITZACIÓ TRIBUNAL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UN
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA, EN RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ, GRUP
DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2, ADSCRIT A L'OFICINA D'ATENCIÓ AL
CIUTADÀ DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS. (EXP.
X2020002954).
Per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de novembre de 2020 es va aprovar
la convocatòria del procés de selecció d’un tècnic/a mitjà/ana, en règim de personal
funcionari interí, grup de classificació A, subgrup A2, adscrit a l’oficina d’atenció al
Ciutadà de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.
Per Decret de l’Alcaldia 2020DECR000302 de data 23 de desembre 2020 es va
aprovar la llista d’admesos i exclosos la publicació dels membres del tribunal i la
fixació de les dates de les proves.
En data 21/01/2021 es va constituir el tribunal encarregat de jutjar i avaluar les proves
corresponent al concurs-oposició per a la selecció d’un tècnic/a mitjà/ana, en règim de
personal funcionari interí, grup de classificació A, subgrup A2, adscrit a l’oficina
d’atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.
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Atès el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del
servei.
Atesa la Base 29. Assistència a Tribunals i altres òrgans de selecció de personal de
les bases d’execució del pressupost
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 l’obligació (ADO)
i ordenar el pagament efectiu de l’import de 39,78 €, amb la corresponent retenció pel
concepte d’IRPF, al Sr. P.M.T., en concepte d’indemnització per la participació al
tribunal per a la selecció d’un tècnic/a mitjà/ana, en règim de personal funcionari interí,
grup de classificació A, subgrup A2, adscrit a l’oficina d’atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, imputant la despesa a l’aplicació
pressupostària número 920.22607 del pressupost vigent per a 2021.
SEGON. Reconèixer l’obligació i realitzar el pagament efectiu de l’import de 39,78 €,
amb la corresponent retenció pel concepte d’IRPF, a la Sra. A.G.B., en concepte
d’indemnització per la participació al tribunal per a la selecció d’un tècnic/a mitjà/ana,
en règim de personal funcionari interí, grup de classificació A, subgrup A2, adscrit a
l’oficina d’atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, imputant
la despesa a l’aplicació pressupostària número 920.22607 del pressupost vigent per a
2021.
TERCER. Aprovar l’autorització, el compromís i el reconeixement de l’obligació (ADO) i
ordenar el pagament efectiu de l’import de 9,50 €, al Sr. P.M.T., en concepte de
desplaçaments al tribunal per a la selecció d’un tècnic/a mitjà/ana, en règim de
personal funcionari interí, grup de classificació A, subgrup A2, adscrit a l’oficina
d’atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, imputant la
despesa a l’aplicació pressupostària número 920.22607 del pressupost vigent per a
2021.
QUART. Aprovar l’autorització, el compromís i el reconeixement de l’obligació (ADO) i
ordenar el pagament efectiu de l’import de 1,71 €, a la Sra. A.G.B., en concepte de
desplaçaments al tribunal per a la selecció d’un tècnic/a mitjà/ana, en règim de
personal funcionari interí, grup de classificació A, subgrup A2, adscrit a l’oficina
d’atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, imputant la
despesa a l’aplicació pressupostària número 920.22607 del pressupost vigent per a
2021.
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CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats
SISÈ. Donar trasllat a la intervenció i a la tresoreria municipal
Resultat: Aprovat per unanimitat

23.0.- BAIXA PLACA DE GUAL NÚMERO 154. (EXP. X2021000075).
Vista la sol·licitud presentada per JOAQUIM CODORNIU LIARTE, en representació de
J.C.C., amb número de registre d’entrada E2020012340, de data 31/12/2020, on
exposa que sol·licita la baixa de la placa de gual núm. 154 situada al C/ Sant Antoni
(Monjos), 25.
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:
ACORDS:
PRIMER:- Acceptar la sol·licitud de baixa de la llicència per aprofitament especial que
té lloc per l’entrada de vehicles determinat a través de la vorera, corresponent a la
placa de gual número 154, ubicada al C/ Sant Antoni (Monjos), 25 (Referència
Cadastral 8257604 CF8785N-0001/FZ).
SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària perquè ho
tingui en compte pel padró de l’exercici 2021.
QUART.- Donar trasllat de l’acord a Intervenció i tresoreria.
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Resultat: Aprovat per unanimitat

24.0.- SOL.LICITUD PLACA DE GUAL NÚM. 708 (EXP. X2021000138).
Vista la sol·licitud presentada per el Sr. R.I.G., en nom propi, amb número de registre
d’entrada E2021000143 de data 11/01/2021, on sol·licita la col·locació de placa de
gual, al carrer Sant Raimon de Penyafort, 15 baixos, 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 3,90 metres, que permet l’accés a
un garatge on estacionen 1 vehicle .
Atès 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.

TITULAR

DNI

EMPLAÇAMENT

REFERÈNCIA
CADASTRAL

R. I. G.

***3204**

C. Sant Raimon de
Penyafort, 15 baixos

6943201 CF8764S-0001/KRF

VEHICLES
708

De 0 a 3

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 càrrec a l’aplicació pressupostària 33100 “Taxa Guals”, del vigent pressupost
2021.
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

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 2021, d’acord amb el següent llistat,
així com incloure-ho al padró corresponent per a propers exercicis
GUAL

TITULAR

708

R.I.G.

IMPORT
Taxa 2021

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

25.0.-EXP.- 1379-000007-2021 (X2021000311) APROVACIÓ PLECS DE
CLÀUSULES I INICI DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES RECOLLIDES EN EL
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A L’ARRANJAMENT DEL PARC DE
LLEVANT DE LA RÀPITA AL MUNICIPI DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
Vist el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques per a la
contractació de les obres recollides en el projecte bàsic i executiu per a l’arranjament
del Parc del Llevant de La Ràpita al municipi de Santa Margarida i els Monjos.
És objecte del present plec la contractació promoguda per l’Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos per a l’execució de les obres recollides en el projecte bàsic i
executiu per a l’arranjament del Parc del Llevant de La Ràpita al municipi de Santa
Margarida i els Monjos, segons les especificacions que s’indiquen a continuació:

Autor del projecte

Titulació

Pressupost
-IVA inclòs-
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BOPB

Joan Miró Miret

Arquitecte superior

153.804,77 €

18/09/2019

Aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que disposa
l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic (en
endavant, LCSP).

La present contractació no es divideix en lots, atès el fet que la realització independent
de les diverses prestacions compreses en l’objecte del present contracte d’obres en
dificulta l’execució correcta des del punt de vista tècnic. És necessari que hi hagi
estricta coordinació tècnica en l’execució de les obres objecte del contracte, atès que
existeix unitat d’objecte i impossibilitat tècnica de separació de les diferents
prestacions d’obres a realitzar.

D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre
de 2007, que modifica el Reglament (CE) núm. 2195/2002 del Parlament Europeu i del
Consell, pel qual s’aprova el CPV i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del
Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, en el
referent a la revisió del CPV (Publicat en el DOUE de data 15/3/2008), el Codi CPV
que correspon és:
o CPV 45200000-9 Treballs generals de construcció d’immobles i obres d’enginyeria
civil.
El pressupost base de licitació es fixa en la quantitat de 127.111,38 € (IVA exclòs), que
en aplicació del 21% IVA (26.693,39 €), ascendeix a la quantitat de 153.804,77 € (IVA
inclòs).
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos
a l’art. 100 i concordants de la LCSP.

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants
de la LCSP, és de 127.111,38 € IVA exclòs.
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La despesa derivada d’aquesta contractació de 153.804,77€ -IVA inclòs-, es farà
efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 171.61900 “Arranjament Parc Llevant”
del vigent pressupost municipal de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos per a
l’exercici 2021.

El termini d’execució del contracte serà de CINC (5) MESOS a comptar des de la
formalització de l’Acta de comprovació del Replanteig.

L’acta de comprovació del Replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen
integrants del contracte i, per tant, són exigibles.

El contracte no serà prorrogable.

La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació
harmonitzada i no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es
durà a terme mitjançant procediment obert simplificat i adjudicació amb diversos
criteris d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145 i següents de la
LCSP.
contractant.

No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un procediment
obert simplificat.

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació,
IVA exclòs.
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a
l’article 108.1 LCSP.
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.

En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a
comptar des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació.
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En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
Vist l’informe de Secretària.
Tenint present 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'expedient per a la contractació de les obres recollides en el
projecte bàsic i executiu per a l’arranjament del Parc del Llevant de La Ràpita al
municipi de Santa Margarida i els Monjos, segons les especificacions que s’indiquen a
continuació:
Autor del projecte

Titulació

Pressupost

BOPB

-IVA inclòs-

Joan Miró Miret

Arquitecte superior

153.804,77 €

18/09/2019

Aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que disposa
l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic (en
endavant, LCSP).
SEGON.- Aprovar l’autorització de la despesa (A) derivada d’aquesta contractació de
153.804,77€ -IVA inclòs-, que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària
171.61900 “Arranjament Parc Llevant” del vigent pressupost municipal de l’Ajuntament
de Santa Margarida i els Monjos per a l’exercici 2021.
TERCER.- Anunciar la licitació pública en el perfil del contractant de l’Ajuntament de
Santa Margarida i els Monjos, a través de la plataforma de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya.
QUART.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.
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Resultat: Aprovat per unanimitat

26.0.- APROVACIÓ D’EMISSIÓ DE CERTIFICATS URBANÍSTICS – EXP 210019,
EN RELACIÓ A LA QUALIFICACIÓ URBANISTICA DE LA FINCA SITUADA A L’AV.
PLA DE L’ESTACIÓ, NÚM. 10 DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
(X2021000363).
Vista la sol·licitud amb número de registre d’entrada E2021000966 de 2 de febrer de
2021, d’emissió de Certificat Urbanístic amb núm. d’expedient 210019, presentada
per part de X.F.B., en representació d’ AFFINITY PETCARE, S.A., amb NIF
A62295761, en relació a la qualificació urbanística de la finca situada a l’Av. Pla de
l’Estació, núm. 10 de Santa Margarida i Els Monjos.
Vist l’informe emès per part de l’arquitecta municipal en data 04/02/2021, que resta
incorporat a l’expedient.
Atesa l’ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per expedició de documents
administratius.
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 l’emissió del Certificat Urbanístic amb núm. d’expedient 210003,
sol·licitat per part de Xavier Ferré Blasco, en representació d’ AFFINITY PETCARE,
S.A., amb NIF A62295761, en relació a la qualificació urbanística de la finca situada a
l’Av. Pla de l’Estació, núm. 10 de Santa Margarida i Els Monjos.
SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:

-

Taxa per expedició de documents administratius (Ordenança Fiscal núm. 12):

Import Taxa:

33,33 €
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TERCER.- Aprovar el reconeixement de drets a càrrec de la partida pressupostària
32500 “Taxa Expedició de Documents” per import de TRENTA-TRES EUROS AMB
TRENTA-TRES CÈNTISM (33,33 €), del vigent pressupost 2021.
QUART.- Notificar el present acord als interessats
CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal.
Resultat: Aprovat per unanimitat

27.0.- APROVACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PERMÍS PER A L’OCUPACIÓ DE
TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ,
RUNES,
TANQUES,
PUNTALS,
ESTINTOLS,
BASTIDES
I
ALTRES
INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES. (X2021000351).
Vistes les sol·licituds presentades per part de particulars, per tal d’ocupar la via pública
davant de diferents carrers del municipi, amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Vist l'informe preceptiu dels serveis Tècnics de la Corporació, que resten incorporats a
l'expedient corresponent.
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 les següents autoritzacions per a l’ocupació de terrenys d’us públic
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides
i altres instal·lacions anàlogues, efectuant-se les liquidacions de la taxa mensualment i
amb les següents condicions:

SOL·LICITANT

EMPLAÇAMENT

M2

M.M.N.S.

Av. Catalunya, 120

11

Bastida

Construccions P. Roca, S.A.

Av. Catalunya, 87

3

Bastida

- Cal que les tanques que ocupin la via pública utilitzada per al pas de vehicles o vianants
estiguin degudament senyalitzades amb indicacions visuals de colors reflectants vermell i
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

blanc. A més, durant les hores nocturnes, han d’estar senyalitzades amb l’enllumenat de
color vermell corresponent, sense perjudici de la senyalització vertical i horitzontal que
especifica la corresponent Ordenança reguladora de circulació o la mateixa Llei de
seguretat vial. Les tanques s’han d’instal·lar amb materials opacs (pre-fabricats de
fibrociment, de ciment, de fusta, entre d’altres materials semblants) i s’han de col·locar de
manera que no tinguin cap punt que pugui representar un perill per als vianants. S’exclou
expressament les malles metàl·liques electrosoldades.
- La situació de materials, enderrocs, bastides, tanques, etc., a la via pública donarà lloc
al pagament de la taxa corresponent als termes que estableix l'ordenança per ocupació
de terrenys públics.
- Les runes procedents dels enderrocs o les obres de construcció seran eliminades de
forma controlada pel contractista o el propietari de l’immoble, mitjançant el seu dipòsit en
abocador autoritzat.

Segon.- Notificar els presents acords.
Resultat: Aprovat per unanimitat

28.0.- APROVACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 210012, PER L’OBERTURA DE
RASA EN VORERA I CALÇADA DE 1,00 X 0,4 M2 PER REPARACIÓ DE FUITA, AL
VIARI MUNICIPAL CONFRONTAT AMB L’IMMOBLE SITUAT AL C/. MONTSENY, 2
(X2021000270).
Vista la sol·licitud de llicència d’obres menors amb núm. d’entrada E2021000582, de
data 22/01/2021, amb núm. d’expedient 210012, formulada per NEDGIA CATALUNYA,
S.A. amb NIF A63485890, per tal de duu a terme les obres d’ OBERTURA DE RASA
EN VORERA I CALÇADA DE 1,00 X 0,4 M2 PER REPARACIÓ DE FUITA, AL VIARI
MUNICIPAL CONFRONTAT AMB L’IMMOBLE SITUAT AL C/. MONTSENY, 2, 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.
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Considerant que, de conformitat amb l’informe emès per l’enginyer municipal en data
02/02/2021, 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:
PRIMER.- ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de propietat
i sens perjudici del de tercer a NEDGIA CATALUNYA, S.A. amb NIF A63485890, per
les obres d ’OBERTURA DE RASA EN VORERA I CALÇADA DE 1,00 X 0,4 M2 PER
REPARACIÓ DE FUITA, AL VIARI MUNICIPAL CONFRONTAT AMB L’IMMOBLE
SITUAT AL C/. MONTSENY, 2, dins d’aquest terme municipal, condicionant-la a les
condicions generals i específiques establertes 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:
EL TERRENY I ELS PAVIMENTS AFECTATS EN TERRENYS PÚBLICS ES REPOSARAN
ADEQUADAMENT, MANTENINT LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.
INFORMAR A L’INTERESSAT QUE ENTRE ELS POSSIBLES SERVEIS AFECTATS PER
AQUEST PROJECTE S’HI TROBEN LÍNIES ELÈCTRIQUES SOTERRADES PER A
L’ENLLUMENAT PÚBLIC, XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA, XARXA DE DISTRIBUCIÓ
DE GAS NATURAL, CANALITZACIONS DE TELECOMUNICACIONS, XARXA DE
DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA EN BT I XARXA DE CLAVEGUERAM.
L’INTERESSAT HAURÀ DE COMUNICAR ALS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS LA DATA
D’INICI DE LES OBRES, UNA SETMANA ABANS, I S’HAURÀ DE FER UN REPLANTEIG
AMB ELS SERVEIS TÈCNICS, ABANS D’INICIAR-LES. EN PARTICULAR CALDRÀ
REVISAR ELS POSSIBLES SERVEIS AFECTATS DERIVATS DEL REPLANTEIG DE
L’OBRA I LES MESURES DEL PLA DE SEGURETAT DEL CONTRACTISTA EN RELACIÓ
ALS RISCOS DERIVATS DE LA RASA PEL LLIT ANÒDIC HORITZONTAL, JA QUE
L’ESTUDI DE SEGURETAT DEL PROJECTE ÉS GENERALISTA I NO ESPECIFICA LES
MESURES RESPECTE AQUESTES TASQUES.
L’INTERESSAT HAURÀ DE SOLVENTAR I REPARAR AL SEU CÀRREC L’AFECTACIÓ O
DANYS CAUSATS ALS SERVEIS PÚBLICS EXISTENTS A LA VIA PÚBLICA, MUNICIPALS
O DE COMPANYIES PRIVADES, I QUE HAURÀ DE MANTENIR LA CONTINUÏTAT I LA
QUALITAT D’AQUESTS SERVEIS.
NO ES PODRAN TAPAR LES RASES FINS QUE S’AUTORITZI PER PART DE
L’AJUNTAMENT, PER PODER COMPROVAR QUE NO S’HAN PRODUÏT DANYS ALS
SERVEIS EXISTENTS, I QUE ELS PAVIMENTS ES REPOSEN
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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:

270,00 €

Taxa 0,1 % (mínim, 6,45 €):

6,45 €

Impost ICIO 3,20 %:

8,64 €

TOTAL LLICENCIA:

15,09 €

TERCER.- Aprovar el reconeixement de drets a càrrec de les partides pressupostàries
32100 “Taxa llicències urbanístiques” per import de SIS EUROS AMB QUARANTACINC CÈNTIMS (6,45 €) i 290 “Impost sobre construccions, instal·lacions i obres” per
import de VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (8,64 €), del vigent
pressupost 2021.
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 .
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
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29.0.- APROVACIÓ LLISTAT DE MULTES NÚMERO 14. (EXP. X2021000004).
Vist el contingut de la relació d’infractors de la normativa en matèria de trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial, que figuren a la remesa número
21006022 tramesa per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona,
segons llistat número 14 iniciat i finalitzat per M.M.V.
Atès que de les dades que consten als corresponents expedients sancionadors
tramitats contra els interessats identificats al referit llistat es desprèn que les denúncies
formulades pels agents de l’autoritat han estat notificades per l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, en exercici de les funcions delegades per
aquest Ajuntament, sense que en aquest moment consti que s’hagin formulat
al.legacions o s’hagi procedit al pagament potestatiu i voluntari de les quanties
corresponents a la infracció denunciada.
Atès que en la instrucció i tramitació dels presents procediments sancionadors s’ha
donat compliment a allò que disposen els articles 86 i següents del Text refós de la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat per RD
legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre; així com el que preveu el RD 320/1994, de 25 de
febrer, pel qual s’aprova el Reglament de procediment sancionador en matèria de
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
Atès que de les actuacions practicades en aquests expedient es desprèn que queden
acreditats els fets denunciats i l’autoria dels mateixos, per la qual cosa procedeix dictar
la corresponent resolució sancionadora.
Vist el que disposa l’article 14 del RD 320/1994 i resta de normativa concordant.
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 de l'indicat text legal, la Junta de
Govern Local adopta els següents:
ACORDS
Primer.- Imposar a les persones que es relacionen a l’annex 21006022, segons llistat
iniciat i finalitzat per M.M.V., integrants de la remesa número 21006022 tramesa per
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, les sancions de multa,
en la quantia reflectida a l’annex per a cada un d’ells, per infracció als preceptes del
Reglament general de circulació, RD 1428/2003, de 21 de novembre, del RD legislatiu
6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat viària, i als seus reglaments de desplegament
que en cada cas es detalla en la relació adjunta.
Segon.- Notificar la present resolució als interessats, amb indicació dels recursos que
contra la mateixa poden interposar.
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Resultat: Aprovat per unanimitat

30.0.- SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ PER CIRCULAR AMB UN VEHICLE DE MMA
SUPERIOR A 5’5 T PER DINS DEL CASC URBÀ DEL NOSTRE MUNICIPI ELS
DIES 03-10-17 I 24 DE FEBRER 2021. ( EXP. X2021000305).
Vista la instància presentada en data 27.01.2021 per el senyor R.B.T. on sol·licita
l’autorització per Circular amb un vehicle de MMA superior a 5’5 t per dins del casc
urbà del nostre municipi els dies 03-10-17 i 24 de febrer 2021.
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:
PRIMER.- Autoritzar. A el senyor R.B.T. Circular amb un vehicle de MMA superior a
5’5 t per dins del casc urbà del nostre municipi els dies 03-10-17 i 24 de febrer 2021.
SEGON.- Informar que aquesta autorització especial no altera, en cap cas, el deure de
compliment del que sigui d’aplicació en la normativa general d’aplicació i en especial la
relativa al trànsit i als transports. La Policia Local podrà comprovar el compliment
efectiu de tota la normativa d’aplicació en la circulació dels vehicles autoritzats, i
específicament, de tot el que s’ha tramitat en base a la declaració responsable de la
sol·licitud.
TERCER.- Notificar formalment aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
31.0.- SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ PER CIRCULAR AMB UN VEHICLE DE MMA
SUPERIOR A 5’5 T PER DINS DEL CASC URBÀ DEL NOSTRE MUNICIPI DEL 25
DE GENER FINS EL 25 DE FEBRER 2021. ( EXP. X2021000323).
Vista la instància presentada E2021000624. en data 25 de gener de 2021 per la
senyora J.M.C.C. amb núm DNI ***6123**, en representació de l’ empresa Josep Grau
Pascual Sociedad Limitada, B43443266, on sol·licita l’autorització per circular amb un
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vehicle de MMA superior a 5’5 t per dins del casc urbà del nostre municipi del 25 de
gener fins el 25 de febrer 2021.
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:
Primer.- Autoritzar. a la senyora J.M.C.C.a en representació de la empresa Josep
Grau Pascual Sociedad Limitada, per circular amb un vehicle de MMA superior a 5’5 t
per dins del casc urbà del nostre municipi del 25 de gener fins el 25 de febrer 2021.
Segon.- Informar que aquesta autorització especial de circulació no altera, en cap cas,
el deure de compliment del que sigui d’aplicació en la normativa general d’aplicació i
en especial la relativa al trànsit i als transports. La Policia Local podrà comprovar el
compliment efectiu de tota la normativa d’aplicació en la circulació dels vehicles
autoritzats, i específicament, de tot el que s’ha tramitat en base a la declaració
responsable de la sol·licitud.
Tercer.- Notificar formalment aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat

32.0.- SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ PER CIRCULAR AMB UN VEHICLE DE
MMA SUPERIOR A 5’5 T PER DINS DEL CASC URBÀ DEL NOSTRE MUNICIPI
I TALL INTERMITENT EL DIA: EL DIA 2 DE FEBRER 2021. (EXP. =
X2021000325).
Vista la instància presentada en data 01.02.2021 per el senyor R.F.O. on sol·licita
l’autorització per circular amb un vehicle de MMA superior a 5’5 t per dins del casc
urbà del nostre municipi i tall intermitent el dia: el dia 2 de febrer 2021.
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:
PRIMER.- Autoritzar al senyor R.F.O. a circular amb un vehicle de MMA superior a
5’5 t per dins del casc urbà del nostre municipi i tall intermitent el dia: el dia 2 de febrer
2021.
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SEGON.- Informar que aquesta autorització especial no altera, en cap cas, el deure de
compliment del que sigui d’aplicació en la normativa general d’aplicació i en especial la
relativa al trànsit i als transports. La Policia Local podrà comprovar el compliment
efectiu de tota la normativa d’aplicació en la circulació dels vehicles autoritzats, i
específicament, de tot el que s’ha tramitat en base a la declaració responsable de la
sol·licitud.

TERCER .- Notificar formalment aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat

33.0.- SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ PER CIRCULAR AMB UN VEHICLE DE MMA
SUPERIOR A 5’5 T PER DINS DEL CASC URBÀ DEL NOSTRE MUNICIPI EL DIA 3
DE FEBRER 2021, PER EL CONJUNT 1760DKP R5778BBG.. ( EXP. =
X2021000329).
Vista la instància presentada E2021000947. en data 02 de febrer de 2021 per el
senyor M.R.A.F. amb núm. DNI ***7896**, en representació de l’empresa
EXCAVACIONS CHE S.L., B60143377, on sol·licita l’autorització per circular amb un
vehicle de MMA superior a 5’5 t per dins del casc urbà del nostre municipi el dia 3 de
febrer 2021, per el conjunt 1760DKP R5778BBG.
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:
Primer.- Autoritzar. al senyor Manuel Rodrigo Amela Ferrer en representació de la
empresa EXCAVACIONS CHE S.L., per circular amb un vehicle de MMA superior a
5’5 t per dins del casc urbà del nostre municipi el dia 3 de febrer 2021, per el conjunt
1760DKP R5778BBG..
Segon.- Informar que aquesta autorització especial de circulació no altera, en cap cas,
el deure de compliment del que sigui d’aplicació en la normativa general d’aplicació i
en especial la relativa al trànsit i als transports. La Policia Local podrà comprovar el
compliment efectiu de tota la normativa d’aplicació en la circulació dels vehicles
autoritzats, i específicament, de tot el que s’ha tramitat en base a la declaració
responsable de la sol·licitud.
Tercer.- Notificar formalment aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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34.0.- SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ PER CIRCULAR AMB UN VEHICLE DE MMA
SUPERIOR A 5’5 T PER DINS DEL CASC URBÀ DEL NOSTRE MUNICIPI EL DIA
25 DE GENER 2021, PER EL CONJUNT 1760DKP R5778BBG E9547BFH. (EXP.
X2021000330).
Vista la instància presentada E2021000602. en data 02 de febrer de 2021 per el
senyor M.R.A.F. amb núm. DNI ***7896**, en representació de l’empresa
EXCAVACIONS CHE S.L., B60143377, on sol·licita l’autorització per circular amb un
vehicle de MMA superior a 5’5 t per dins del casc urbà del nostre municipi el dia 25 de
gener 2021, per el conjunt 1760DKP R5778BBG E9547BFH.
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:
Primer.- Autoritzar. al senyor M.R.A.F. en representació de la empresa
EXCAVACIONS CHE S.L., per circular amb un vehicle de MMA superior a 5’5 t per
dins del casc urbà del nostre municipi el dia 25 de gener 2021, per el conjunt 1760DKP
R5778BBG E9547BFH.
Segon.- Informar que aquesta autorització especial de circulació no altera, en cap cas,
el deure de compliment del que sigui d’aplicació en la normativa general d’aplicació i
en especial la relativa al trànsit i als transports. La Policia Local podrà comprovar el
compliment efectiu de tota la normativa d’aplicació en la circulació dels vehicles
autoritzats, i específicament, de tot el que s’ha tramitat en base a la declaració
responsable de la sol·licitud.
Tercer.- Notificar formalment aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat

35.0.SOL·LICITUD
AUTORITZACIÓ
PER
PERMÍS
EXCEPCIONAL
ESTACIONAMENT VEHICLE SUPERIOR A 5,5 TN. (EXP. X021000332)
Vista la instància presentada pel Sr. A.Z.V. en data 28 de gener de 2021 amb registre
d’entrada E2021000750, on sol·licita l’autorització pel permís excepcional
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d’estacionament vehicle superior a 5,5 tn amb matrícula 5251 FBZ al camí Fondo, tant
sols dies puntuals que no pugui accedir a la nau del seu treball.
Atès l’informe favorable del Sergent de la Policia Local en data 3 de febrer de 2021, en
el que fa constar el següent:
Atès que l’ordenança municipal de circulació de vehicles a motor i seguretat
vial aprovada el 21 de febrer de 2008, en el capítol VI de PARADES I
ESTACIONAMENT, article 38 apartat 6 d’estacionament de vehicles superiors
de 5,5 Tn dins el casc urbà.
“Es prohibeix l’estacionament dels vehicles de tercera categoria de més de
3.500 kg. de PMA, des de les deu del vespre fins a les set del matí, en totes les
vies públiques, a excepció de les zones que s’habilitin per aquest fi.”
Atès que el camí Fondo, està habilitat per estacionar excepcionalment aquells
vehicles de pes superior a 3500 kg PMA, que el conductor sigui veí de la zona.
Atès que el Sr. A.Z.V., té la seva residència al Carrer Canigó 26 BX.
Santa Margarida i els Monjos.

D,

de

Atès que ha estat sol·licitada dita autorització per part del Sr. A.Z.V. per tal de
complir amb allò que estableix la citada ordenança municipal.
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.- Aprovar la concessió del permís excepcional d’estacionament de vehicle
superior a 5,5 tn. Amb matrícula 5251 FBZ al camí Fondo, al Sr. A.Z.V.
SEGON. Informar al sol·licitant, aquesta autorització especial no altera, en cap cas, el
deure de compliment del que sigui d’aplicació en la normativa general d’aplicació i en
especial la relativa al trànsit i als transports. La Policia Local podrà comprovar el
compliment efectiu de tota la normativa d’aplicació en la circulació dels vehicles
autoritzats, i específicament, de tot el que s’ha tramitat en base a la declaració
responsable de la sol·licitud.
TERCER.- Notificar formalment aquest acord al sol·licitant.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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36.0.- SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ PER CIRCULAR AMB UN VEHICLE DE MMA
SUPERIOR A 5’5 T PER DINS DEL CASC URBÀ DEL NOSTRE MUNICIPI EL DIA
25 DE GENER 2021, PER EL CONJUNT 1760DKP R5778BBG E9547BFH.. ( EXP. =
X2021000330).
Vista la instància presentada E2021001048 en data 03 de febrer de 2021 pel senyor
M.R.A.F. amb núm DNI ***7896**, en representació de l’empresa EXCAVACIONS
CHE S.L., B60143377, on sol·licita l’autorització per circular amb un vehicle de MMA
superior a 5’5 t per dins del casc urbà del nostre municipi el dia 5 de febrer 2021, per el
conjunt 4892FGP E9547BFH.
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 número 2019DECR000077, de 18 de juny de 2019, la Junta de Govern Local
adopta els següents:
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar al senyor M.R.A.F. en representació de l’empresa
EXCAVACIONS CHE S.L., per circular amb un vehicle de MMA superior a 5’5 t per
dins del casc urbà del nostre municipi el dia 5 de febrer 2021, pel conjunt 4892FGP
E9547BFH.
SEGON.- Informar que aquesta autorització especial de circulació no altera, en cap
cas, el deure de compliment del que sigui d’aplicació en la normativa general
d’aplicació i en especial la relativa al trànsit i als transports. La Policia Local podrà
comprovar el compliment efectiu de tota la normativa d’aplicació en la circulació dels
vehicles autoritzats, i específicament, de tot el que s’ha tramitat en base a la declaració
responsable de la sol·licitud.
TERCER.- Notificar formalment aquest acord a l’empresa interessada.
Resultat: Aprovat per unanimitat
37.0.SOL·LICITUD
AUTORITZACIÓ
PER
PERMÍS
EXCEPCIONAL
ESTACIONAMENT VEHICLE SUPERIOR A 5,5 TN. (EXP. X021000332)
Vista la instància presentada E2021001060. en data 04 de febrer de 2021 per el
senyor J.V.R. amb núm. DNI ***1071**, en representació de l’ empresa Plataformes
Penedès S.L., B64097306, on sol·licita l’autorització per Circular amb un vehicle de
MMA superior a 5’5 t per dins del casc urbà del nostre municipi el dia 4 de febrer 2021
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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:
Primer.- Autoritzar. al senyor J.V.R. en representació de la empresa Plataformes
Penedès S.L., per Circular amb un vehicle de MMA superior a 5’5 t per dins del casc
urbà del nostre municipi el dia 4 de febrer 2021.
Segon.- Informar que aquesta autorització especial de circulació no altera, en cap cas,
el deure de compliment del que sigui d’aplicació en la normativa general d’aplicació i
en especial la relativa al trànsit i als transports. La Policia Local podrà comprovar el
compliment efectiu de tota la normativa d’aplicació en la circulació dels vehicles
autoritzats, i específicament, de tot el que s’ha tramitat en base a la declaració
responsable de la sol·licitud.
Tercer.- Notificar formalment aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
38.0.- SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ PER CANVIS DE SENYALITZACIÓ AL
CARRER BERENGUER 41-43. (EXP. X2021000369)
Vista la instància presentada en data 25 de Gener de 2021, amb registre d’entrada
E2021000631, pel Sr. J.H.R. del carrer Berenguer 41, en representació del Sr. J.P.B.
del carrer Berenguer 43, exposant que no poden sortir de casa amb una cadireta de
nen, perquè hi ha vehicles estacionats davant del portal. Pel que sol·liciten poder
pintar la vorera de color groc el tram davant dels portals del Carrer Berenguer 41 i 43.
Atès l’informe favorable del Sergent de la Policia Local de data 4 de febrer de 2021, en
el que fa constar el següent:
Informar que s’ha realitzat una inspecció a l’accés de l’immoble del carrer
Berenguer 41 i 43, estan situades les dues entrades entre dos guals
degudament senyalitzats, separats 3,90 metres, fet que fa que els vehicles que
estacionin no puguin evitar tapar la porta de l’accés a l’habitatge, per tant per
tal de garantir l’entrada de vehicles i de persones, es pot pintar una línia groga
que connecti l’entrada dels dos guals, quedant així prohibit l’estacionament i
garantint l’entrada.
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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, es proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar al Sr. J.H.R. del carrer Berenguer 41 per pintar una línia de
color groc al tram davant dels portals, entre els dos guals del carrer Berenguer núm.
41 i 43.
SEGON.- Autoritzar al Sr. J.P.B. del carrer Berenguer 43 per pintar una línia de color
groc al tram davant dels portals, entre els dos guals del carrer Berenguer núm. 41 i 43.
TERCER.- Informar que aquesta autorització especial de circulació no altera, en cap
cas, el deure de compliment del que sigui d’aplicació en la normativa general
d’aplicació i en especial la relativa al trànsit i als transports. La Policia Local podrà
comprovar el compliment efectiu de tota la normativa d’aplicació en la circulació dels
vehicles autoritzats, i específicament, de tot el que s’ha tramitat en base a la declaració
responsable de la sol·licitud.
QUART.- Donar trasllat aquest acord a la Cap del Departament d’Oficina Atenció al
Ciutadà.
CINQUÈ- Notificar formalment aquest acord a les persones interessades.

Resultat: Aprovat per unanimitat

39.0.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES (O) F/2021/1 (EXP.
X2021000127)
Atesa la relació de factures número F/2021/1 (O) que s’inicia amb el número d’entrada
F/2021/2, factura número 21-001 a nom de AULA F7, S.L.U. i finalitza amb el número
d’entrada F/2021/234, factura número 01_2021 a nom de QUATRE PASSESSERVEIS AMBIENTALS, S.C.C.L., per un import total de CENT UN MIL SET-CENTS
DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (101.712,57€), annexa a la
proposta.
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Atès que les esmentades factures han estan conformades i signades pels diferents
serveis i regidors municipals, les quals responen a obres, serveis i/o subministraments
realitzats de conformitat.
Atès que existeix consignació pressupostària suficient i adequada per atendre la
despesa proposada a les aplicacions pressupostàries que es detallen a la relació de
factures.
Vist el que disposa el capítol 1 del Títol II de les Bases d’Execució del Pressupost per
a l’exercici de 2020 en quant a la 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.- Aprovar la relació de factures número F-2021/1 (O) on es detallen les
aplicacions pressupostàries on s’imputaran les despeses, número d’entrada de factura,
nom del creditor i l’import líquid, per un import total de CENT UN MIL SET-CENTS
DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (101.712,57€).
SEGON.- Reconèixer l’obligació (O) i ordenar el pagament de les factures incloses en
les esmentades relacions annexa a la proposta, amb càrrec al pressupost de 2021.
TERCER.- No s’incorre en fraccionament de contracte.
QUART.- Donar trasllat del present acord a la intervenció i a la Tresoreria Municipal.
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08/02/2021

RELACIÓ COMPTABLE DE
FACTURES

Número relació:

F/2021/1

Full:

1

FRES O JGL 08/02/2021

- APLICACIÓ Núm. Entrada
Data registre

Cognoms i nom o raó social
Text explicatiu

AULA F7, S.L.U.

Núm. doc.
Data doc.

F/2021/2

B43993047

08/01/2021

FRA 001, DESEMBRE 20, LOT-1
SERVEI DE FORMACIO DEL CURS
PFI-PIP (HORES DE CLASSE DEL
2020)

04/01/2021

F/2021/3

B43993047

21- 002

08/01/2021

FRA 002, DESEMBRE 20, LOT-2
SERVEI FORMACIO PREPARACIO
PROVES D'ACCES A CFGS (HORES
PENDENTS ANY 2020)

AULA F7, S.L.U.

21- 001

04/01/2021
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Situació
Grup Factura

Any Org. Prog. Econ.

RC,A,D

Projecte

Imports
Euros

IVA
deduïble
Euros

- DESCOMPTES Conceptes descompte

Imports
Euros

Import fac.
Euros

Registrada

2021

3272

22799

AD:220209000055

237,26

237,26

Registrada

2021

3271

22799

AD:220209000057

876,85

876,85

08/02/2021
F/2021/8

B12528543

VALLAS & TOILETS,
S.L.U.

08/01/2021

FRA 1021000008, GENER 21,
MANTENIMENT, BUIDATGE I
NETEJA CABINA SANITARIA
PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT

10 1021000008
07/01/2021
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Registrada

2021

163

26000

AD:220209000064

110,91

110,91

Número relació:

F/2021/1

Full:

2

08/02/2021

RELACIÓ COMPTABLE DE
FACTURES

Número relació:

F/2021/1

Full:

3

FRES O JGL 08/02/2021

- APLICACIÓ Núm. Entrada
Data registre

F/2021/27

08/01/2021

Cognoms i nom o raó social
Text explicatiu

U87790929

UTE TELEFONICA DE
ESPAÑA-TELEFONICA
MOVILES DE ESPAÑA
DLVI

FRA 90KQUT010001, GENER 21,
LOT-1, SUBMINISTRAMENT I
MANTENIMENT EQUIPAMENT
TELEFONIA I SERVEI

Núm. doc.
Data doc.

90KQUT010001

04/01/2021

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

Situació
Grup Factura

Registrada

Any Org. Prog. Econ.

RC,A,D

Projecte

Imports
Euros

2021

130

22200

AD:220179000010

131,77

2021

150

22200

AD:220179000011

35,00

2021

1725

22200

AD:220179000012

34,65

2021

2311

22200

AD:220179000013

123,45

2021

312

22200

AD:220179000014

160,89

2021

3232

22200

AD:220179000015

86,63

2021

3270

22200

AD:220179000016

105,13

2021

3321

22200

AD:220179000017

74,25

2021

3331

22200

AD:220179000018

128,71

2021

3332

22200

AD:220179000019

9,90

2021

3333

22200

AD:220179000020

34,65

2021

336

22200

AD:220179000022

29,70

2021

3372

22200

AD:220179000023

5,00

2021

33731 22200

AD:220179000024

50,74

2021

342

22200

AD:220179000025

85,00

2021

920

22200

AD:220179000026

400,00

2021

92521 22200

AD:220179000027

55,00

IVA
deduïble
Euros

- DESCOMPTES Conceptes descompte

Imports
Euros

Import fac.
Euros

1.550,47

08/02/2021

TELECOMUNICACIONS MPALS

Número relació:

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/2021/1

Full:

4

08/02/2021

RELACIÓ COMPTABLE DE
FACTURES

Número relació:

F/2021/1

Full:

5

FRES O JGL 08/02/2021

- APLICACIÓ Núm. Entrada
Data registre

Cognoms i nom o raó social
Text explicatiu

KONE ELEVADORES,
S.A.

Núm. doc.
Data doc.

IVA
deduïble
Euros

- DESCOMPTES Conceptes descompte

Imports
Euros

Import fac.
Euros

21302

AD:220209000018

1.154,34

1.154,34

Registrada

2021

171

26000

AD:220210000146

6.506,04

6.506,04

Registrada

2021

163

26000

AD:220199000111

20.228,09

20.228,09

Registrada

2021

4313 22700

AD:220209000001

2.378,75

2.378,75

7/21

Registrada

2021

3372 22799

AD:220209000040

4.122,80

4.122,80

26/01/2021

TANGRAM

FRA 1300343224, DE 01.01.21 A
31.03.21, SERVEI DE MANTENIMENT
D'APARELLS ELEVADORS DE
L'AJUNTAMENT

18/01/2021

F/2021/131

G63570709

2 2021001

25/01/2021

FRA 2021001, GENER 21, TREBALLS
CONTINUS DE JARDINERIA A
DETERMINADES ZONES VERDES
URBANES/INTERURBANES DEL
MUNICIPI

25/01/2021

F/2021/132

G63570709

6 2021001

25/01/2021

FRA 2021001, GENER 21, SERVEI
DE NETEJA VIARIA A SANTA
MARGARIDA I ELS MONJOS

25/01/2021

F/2021/133

G63570709

6 2021002

25/01/2021

FRA 2021002, GENER 21, SERVEI
DE NETEJA DEL MERCAT NO
SEDENTARI DEL MUNICIPI

25/01/2021

F/2021/140

F55143630

26/01/2021

FRA 7/21, GENER 21, SERVEI DE
DINAMITZACIO DE L'EQUIPAMENT
JUVENIL TANGRAM

LA FERA FEROTGE,
SCCL

Projecte

Imports
Euros

920

19/01/2021

FUNDACIO PRIVADA
MAS ALBORNA

RC,A,D

2021

A28791069

FUNDACIO PRIVADA
MAS ALBORNA

Any Org. Prog. Econ.

Registrada

F/2021/109

FUNDACIO PRIVADA
MAS ALBORNA

Situació
Grup Factura

1300343224

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

08/02/2021
F/2021/141

B43284744

28/01/2021

FRA 2021/A/19265, GENER 21,
CONSERVACIO, FUNCIONAMENT,
MANTENIMENT XARXA
INFORMATICA I COMUNICACIONS
AJUNTAMENT

DIP ,S.L.

A 2021/A/19265
27/01/2021

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

Registrada

2021

920

21600

AD:220209000009

3.429,29

3.429,29

Número relació:

F/2021/1

Full:

6

08/02/2021

RELACIÓ COMPTABLE DE
FACTURES

Número relació:

F/2021/1

Full:

7

FRES O JGL 08/02/2021

- APLICACIÓ Núm. Entrada
Data registre

Cognoms i nom o raó social
Text explicatiu

ANDACAR 2000, S.A.

Núm. doc.
Data doc.

F/2021/149

A12363529

28/01/2021

FRA 238, GENER 21, RENTING D'UN
VEHICLE PER LA POLICIA LOCAL
(NISSAN QASHQAI MATRICULA
2915-KJM)

25/01/2021

F/2021/154

A80907397

IR-2021-000005329

28/01/2021

FRA IR-2021-000005329, GENER 21,
LOT2 SUBMINISTRAMENT I
MANTENIMENT EQUIPAMENT
TELEFONIA I SERVEI
TELECOMUNICACIONS

21/01/2021

F/2021/156

B55672364

21- 112

29/01/2021

FRA 112, GENER 21, SERVEI DE
CONTROL PERIODIC DE PLAGUES
AL MUNICIPI

29/01/2021

F/2021/169

G58056722

12/2021

29/01/2021

FRA 12/2021, GENER 21, LOT2
MONITORATGE I COORDINACIO
ACTIVITATS ESPORTIVES PER A
INFANTS I JOVES

29/01/2021

F/2021/171

B66135930

001.2021

31/01/2021

FRA 001.2021, GENER 21, SERVEI
GESTIO, CONTROL I VIGILANCIA
DEL MERCAT NO SEDENTARI DEL
MUNICIPI

VODAFONE ESPAÑA,
S.A.

SUNET PLAGAS, S.L.

CONSELL ESPORTIU
ALT PENEDES

TRAFIC DREAN, S.L.

V21- 238

31/01/2021

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

Situació
Grup Factura

Any Org. Prog. Econ.

RC,A,D

Projecte

Imports
Euros

IVA
deduïble
Euros

- DESCOMPTES Conceptes descompte

Imports
Euros

Import fac.
Euros

Registrada

2021

132

20400

AD:220189000010

939,17

939,17

Registrada

2021

920

22200

AD:220179000039

1.285,76

1.285,76

Registrada

2021

311

22700

AD:220209000026

367,36

367,36

Registrada

2021

341

26000

AD:220209000032

4.540,84

4.540,84

Registrada

2021

4313

22799

AD:220209000020

1.577,03

1.577,03

08/02/2021
F/2021/172

B64107386

VENDRELL
MARCE,ANGEL
007351767Z,S.L.N.E.

01/02/2021

FRA 942, GENER 21, MANTENIMENT
DE L'ENJARDINAMENT D'ESPAIS
PUBLICS URBANS

FE- 21 942

Registrada

2021

171

21000

AD:220209000008

2.294,56

2.294,56

Número relació:
31/01/2021

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/2021/1

Full:

8

08/02/2021

RELACIÓ COMPTABLE DE
FACTURES

Número relació:

F/2021/1

Full:

9

FRES O JGL 08/02/2021

- APLICACIÓ Núm. Entrada
Data registre

Cognoms i nom o raó social
Text explicatiu

Situació
Grup Factura

Núm. doc.
Data doc.

Any Org. Prog. Econ.

RC,A,D

Projecte

Imports
Euros

IVA
deduïble
Euros

- DESCOMPTES Conceptes descompte

Imports
Euros

Import fac.
Euros

Registrada

2021

3321

22700

AD:220199000102

2.214,54

2.214,54

Registrada

2021

433

22700

AD:220199000103

414,09

414,09

Emit- 13665

Registrada

2021

3231

22700

AD:220199000100

6.898,98

6.898,98

FRA 13665, GENER 21, LOT 2
SERVEI DE NETEJA DE L'ESCOLA
DR. SAMARANCH

31/01/2021

DR.SAMARANCH

F/2021/179

B59440198

Emit- 13666

Registrada

2021

3231

22700

AD:220199000100

3.035,60

3.035,60

01/02/2021

FRA 13666, GENER 21, LOT 2
SERVEI DE NETEJA DE L'ESCOLA
ARRELS

31/01/2021

ARRELS

F/2021/180

B59440198

Emit- 13667

Registrada

2021

3231

22700

AD:220199000100

4.382,54

4.382,54

01/02/2021

FRA 13667, GENER 21, LOT 2
SERVEI DE NETEJA DE L'ESCOLA
ST. DOMENEC

31/01/2021

ST.DOMENECH

F/2021/181

B59440198

Emit- 13668

Registrada

2021

3232

22700

AD:220199000101

2.249,21

2.249,21

01/02/2021

FRA 13668, GENER 21, LOT 2
SERVEI DE NETEJA DE LA LLAR
D'INFANTS D'ELS MONJOS

F/2021/176

B59440198

NETEGES PENEDES,
S.L.

01/02/2021

FRA 13663, GENER 21, LOT 2
SERVEI DE NETEJA DE LA
BIBLIOTECA

31/01/2021

F/2021/177

B59440198

Emit- 13664

01/02/2021

FRA 13664, GENER 21, LOT 2
SERVEI DE NETEJA
DEPENDENCIES EMPRENEDORIA
SOCIAL

31/01/2021

F/2021/178

B59440198

01/02/2021

NETEGES PENEDES,
S.L.

NETEGES PENEDES,
S.L.

NETEGES PENEDES,
S.L.

NETEGES PENEDES,
S.L.

NETEGES PENEDES,
S.L.

Emit- 13663

31/01/2021

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

08/02/2021
F/2021/182

B59440198

NETEGES PENEDES,
S.L.

01/02/2021

FRA 13669, GENER 21, LOT 2
SERVEI DE NETEJA DE LA LLAR
D'INFANTS DE LA RAPITA

Emit- 13669

Registrada

2021

3232

22700

AD:220199000101

794,33

794,33

Número relació:
31/01/2021

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/2021/1

Full:

10

08/02/2021

RELACIÓ COMPTABLE DE
FACTURES

Número relació:

F/2021/1

Full:

11

FRES O JGL 08/02/2021

- APLICACIÓ Núm. Entrada
Data registre

Cognoms i nom o raó social
Text explicatiu

Situació
Grup Factura

Núm. doc.
Data doc.

Emit- 13671

Registrada

FRA 13671, GENER 21, LOT 2
SERVEI DE NETEJA
DEPENDENCIES JOVENTUT
(TANGRAM)

31/01/2021

TANGRAM

F/2021/185

B59440198

Emit- 13672

01/02/2021

FRA 13672, GENER 21, LOT 2
SERVEI DE NETEJA DE
DEPENDENCIES INFANCIA
(LUDOTECA)

F/2021/184

B59440198

01/02/2021

F/2021/196

NETEGES PENEDES,
S.L.

NETEGES PENEDES,
S.L.

SOLE BORRELL,
JOAN - SERVEIS
DESBROSSAMENT I
REG

Projecte

Imports
Euros

IVA
deduïble
Euros

- DESCOMPTES Conceptes descompte

Imports
Euros

Import fac.
Euros

3372

22700

AD:220199000104

789,85

789,85

Registrada

2021

3371

22700

AD:220199000105

440,66

440,66

Registrada

2021

160

22700

AD:220209000007

2.611,59

2.611,59

Registrada

2021

3232

22799

AD:220209000052

966,79

966,79

2021

3232

22799

AD:220209000044

644,52

644,52

31/01/2021

1567/21

FRA 1567/21, GENER 21, SERVEI DE
NETEJA I MANTENIMENT
EMBORNALS XARXA DE
CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI

29/01/2021

F/2021/197

B62603188

Emit- 013012021

01/02/2021

FRA 013012021, GENER 21, SERVEI
DE MONITORATGE DEL MENJADOR
DE LA LLAR D'INFANTS XIROI

01/02/2021

F/2021/198

B62603188

Emit- 014012021

Registrada

01/02/2021

FRA 014012021, GENER 21, SERVEI
COMPLEMENTARI COVID 19
MONITORATGE LLAR D'INFANTS
XIROI LA RAPITA

01/02/2021

XIROI

PONREC
ASSESSORS, S.L.

RC,A,D

2021

01/02/2021

PONREC
ASSESSORS, S.L.

Any Org. Prog. Econ.

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

08/02/2021
F/2021/204

J65581118

01/02/2021

FRA 002, GENER 21, GESTIO DE
PRODUCTES TURISTICS DEL
MUNICIPI (PUNT D'INFORMACIO,
CASTELL, CIARGA, LA QUADRA)

ANDRONA CULTURA,
S.C.P.

21- 002
01/02/2021

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

Registrada

2021

432

22799

AD:220209000036

3.509,00

3.509,00

Número relació:

F/2021/1

Full:

12

08/02/2021

RELACIÓ COMPTABLE DE
FACTURES

Número relació:

F/2021/1

Full:

13

FRES O JGL 08/02/2021

- APLICACIÓ Núm. Entrada
Data registre

Cognoms i nom o raó social
Text explicatiu

Núm. doc.
Data doc.

Situació
Grup Factura

Any Org. Prog. Econ.

RC,A,D

Projecte

Imports
Euros

IVA
deduïble
Euros

- DESCOMPTES Conceptes descompte

Imports
Euros

Import fac.
Euros

Registrada

2021

920

21303

AD:220199000108

133,31

133,31

B210090

Registrada

2021

920

21303

AD:220199000108

235,37

235,37

FRA B210090, GENER 21,
MANTENIMENT INSTAL·LACIO AIRE
CONDICIONAT BIBLIOTECA
MUNICIPAL

30/01/2021

BIBLIOTECA

F/2021/208

B61445102

B210091

Registrada

2021

920

21303

AD:220199000108

855,47

855,47

01/02/2021

FRA B210091, GENER 21,
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS
AIRE CONDICIONAT, ACS I
CALEFACCIO EDIFICIS SERVEIS
GENERALS

30/01/2021

F/2021/209

B61445102

B210092

Registrada

2021

920

21303

AD:220199000108

205,40

205,40

01/02/2021

FRA B210092, GENER 21,
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS
AIRE CONDICIONAT, ACS I
CALEFACCIO EDIFICIS ESPORTS

F/2021/206

B61445102

INTERCLIMA
PENEDÈS, S.L.

01/02/2021

FRA B210089, GENER 21,
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS
CALEFACCIO, AIRE CONDICIONAT I
ACS EDIFICIS ENSENYAMENT

30/01/2021

F/2021/207

B61445102

01/02/2021

INTERCLIMA
PENEDÈS, S.L.

INTERCLIMA
PENEDÈS, S.L.

INTERCLIMA
PENEDÈS, S.L.

B210089

30/01/2021

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

08/02/2021
F/2021/210

B61445102

INTERCLIMA
PENEDÈS, S.L.

01/02/2021

FRA B210093, GENER 21,
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS
CALEFACCIO I ACS EDIFICIS
SANITAT

B210093

Registrada

2021

920

21303

AD:220199000108

57,78

57,78

Número relació:
30/01/2021

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/2021/1

Full:

14

08/02/2021

RELACIÓ COMPTABLE DE
FACTURES

Número relació:

F/2021/1

Full:

15

FRES O JGL 08/02/2021

- APLICACIÓ Núm. Entrada
Data registre

Cognoms i nom o raó social
Text explicatiu

ESPORT I LLEURE DE
L'ALT PENEDES, S.L.

Núm. doc.
Data doc.

F/2021/219

B65026775

01/02/2021

FRA 27-21, GENER 21,
IMPLEMENTACIO DEL PROGRAMA
INTERVENCIO
SOCIAL-SOCIOEDUCATIU A
INFANTS I JOVES DEL MUNICIPI

01/02/2021

F/2021/220

B65026775

48-21

01/02/2021

FRA 48-21, GENER 21, SERVEI DE
CONSERGERIA, NETEJA I
MANTENIMENT DEL CAMP DE
FUTBOL LOT 1

01/02/2021

F/2021/221

B65026775

49-21

01/02/2021

FRA 49-21, GENER 21, SERVEI DE
CONSERGERIA, NETEJA I
MANTENIMENT DEL PAVELLO LOT2

ESPORT I LLEURE DE
L'ALT PENEDES, S.L.

ESPORT I LLEURE DE
L'ALT PENEDES, S.L.

27-21

01/02/2021

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

Situació
Grup Factura

Any Org. Prog. Econ.

RC,A,D

Projecte

Imports
Euros

IVA
deduïble
Euros

- DESCOMPTES Conceptes descompte

Imports
Euros

Import fac.
Euros

Registrada

2021

3372

22799

AD:220209000035

1.512,50

1.512,50

Registrada

2021

342

22799

AD:220209000069

2.819,98

2.819,98

Registrada

2021

342

22799

AD:220209000071

1.070,06

1.070,06

08/02/2021
F/2021/222

B65026775

ESPORT I LLEURE DE
L'ALT PENEDES, S.L.

01/02/2021

FRA 50-21, GENER 21, SERVEI DE
CONSERGERIA, NETEJA I
MANTENIMENT DE LA PISTA
ESPORTIVA LOT 3

50-21
01/02/2021

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

Registrada

2021

342

22799

AD:220209000073

2.529,29

2.529,29

Número relació:

F/2021/1

Full:

16

08/02/2021

RELACIÓ COMPTABLE DE
FACTURES

Número relació:

F/2021/1

Full:

17

FRES O JGL 08/02/2021

- APLICACIÓ Núm. Entrada
Data registre

F/2021/224

Cognoms i nom o raó social
Text explicatiu

B60579240

MULTISERVEIS
NDAVANT, S.L.

Núm. doc.
Data doc.

06158000000121F

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

Situació
Grup Factura

Registrada

Any Org. Prog. Econ.

RC,A,D

Projecte

Imports
Euros

2021

920

22700

AD:220199000085

1.195,15

2021

920

22700

AD:220210000087

1.195,16

2021

1725

22700

AD:220199000086

289,56

2021

1725

22700

AD:220210000087

289,55

2021

3270

22700

AD:220199000087

64,13

2021

3270

22700

AD:220210000087

64,14

2021

33731 22700

AD:220199000088

51,96

2021

33731 22700

AD:220210000087

51,96

2021

3375

22700

AD:220199000089

48,26

2021

3375

22700

AD:220210000087

48,27

2021

3331

22700

AD:220199000090

585,80

2021

3331

22700

AD:220210000087

585,80

2021

3332

22700

AD:220199000091

240,91

2021

3332

22700

AD:220210000087

240,92

2021

3333

22700

AD:220199000092

43,13

2021

3333

22700

AD:220210000087

43,12

2021

336

22700

AD:220199000093

107,05

2021

336

22700

AD:220210000087

107,04

IVA
deduïble
Euros

- DESCOMPTES Conceptes descompte

Imports
Euros

Import fac.
Euros

9.680,16

08/02/2021
2021

150

22700

AD:220199000094

208,72

Número relació:
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F/2021/1

Full:

18

08/02/2021

RELACIÓ COMPTABLE DE
FACTURES

Número relació:

F/2021/1

Full:

19

FRES O JGL 08/02/2021

- APLICACIÓ Núm. Entrada
Data registre

Cognoms i nom o raó social
Text explicatiu

Núm. doc.
Data doc.

01/02/2021

FRA 06158000000121F, GENER 21,
LOT 1 SERVEI DE NETEJA
DEPENDENCIES MUNICIPALS
(SERV.GRALS.,MOLI,
C.AVIS,CIARGA,CASTELL)

31/01/2021

F/2021/234

F66815283

01_2021

01/02/2021

FRA 01_2021, GENER 21, GESTIO
MOLI DEL FOIX COM A CENTRE
D'INTERPRETACIO HISTORICA I
NATURAL

QUATRE
PASSES-SERVEIS
AMBIENTALS, S.C.C.L.

Situació
Grup Factura

Registrada

Any Org. Prog. Econ.

RC,A,D

Projecte

Imports
Euros

IVA
deduïble
Euros

- DESCOMPTES Conceptes descompte

Imports
Euros

Import fac.
Euros

2021

150

22700

AD:220210000087

208,72

2021

1724

22700

AD:220199000095

28,69

2021

1724

22700

AD:220210000087

28,68

2021

165

22700

AD:220199000096

60,73

2021

165

22700

AD:220210000087

60,73

2021

2311

22700

AD:220199000097

626,12

2021

2311

22700

AD:220210000087

626,12

2021

342

22700

AD:220199000098

1.262,22

2021

342

22700

AD:220210000087

1.262,21

2021

135

22700

AD:220199000099

27,66

2021

135

22700

AD:220210000087

27,65

2021

1725

22799

AD:220209000002

2.062,03

2.062,03

101.712,57

101.712,57

01/02/2021

Totals . . . . . . . .
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Número relació:

SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS ,

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

8

de Febrer

de 2021

F/2021/1

Full:

20

RELACIÓ COMPTABLE DE
FACTURES

08/02/2021

Número relació:

F/2021/1

Full:

21

FRES O JGL 08/02/2021

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Descripción

Aplicación

Nº Facturas

Importe Total

2021

130

22200

TELEFONIA FIXA I MOBIL POLICIA

1

131,77

2021

132

20400

ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT

1

939,17

2021

135

22700

NETEJA DEPENDENCIES PROTECCIO CIVIL

1

55,31

2021

150

22200

TELEFONIA FIXA I MOBIL BRIGADA

1

35,00

2021

150

22700

NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS BRIGADA

1

417,44

2021

160

22700

TREBALLS CLAVEGUERAM

1

2.611,59

2021

163

26000

CONTRACTACIO NETEJA VIARIA

2

20.339,00

2021

165

22700

NETEJA ENLLUMENAT VIALS

1

121,46

2021

171

21000

MANTENIMENT JARDINERIA

1

2.294,56

2021

171

26000

MANTENIMENT JARDINERIA SENSE LUCRE

1

6.506,04

2021

1724

22700

NETEJA DEPENDENCIES ADF

1

57,37

2021

1725

22200

TELEFONIA FIXA I MOBIL MOLI

1

34,65

2021

1725

22700

NETEJA DEPENDENCIES MOLI

1

579,11

2021

1725

22799

CONTRACTACIONS SERVEIS MEDI AMBIENT

1

2.062,03

2021

2311

22200

TELEFONIA FIXA I MOBIL SERVEIS SOCIALS

1

123,45

2021

2311

22700

NETEJA DEPENDENCIES SS.SS.

1

1.252,24

2021

311

22700

CONTROL PLAGUES URBANES

1

367,36

2021

312

22200

TELEFONIA FIXA I MOBIL SANITAT

1

160,89

2021

3231

22700

NETEJA DEPENDENCIES ESCOLES

3

14.317,12

2021

3232

22200

TELEFONIA FIXA I MOBIL LLARS D'INFANTS

1

86,63

2021

3232

22700

NETEJA DEPENDENCIES LLARS D'INFANTS

2

3.043,54

2021

3232

22799

SERVEI MENJADOR LLAR D'INFANTS

2

1.611,31

2021

3270

22200

TELEFONIA FIXA I MOBIL MASIA ESCOLA ADULTS

1

105,13

2021

3270

22700

NETEJA DEPENDENCIES MASIA ESCOLA ADULTS

1

128,27

2021

3271

22799

CONTACTACIONS DIVERSES ENSENYAMENT ADULTS

1

876,85

2021

3272

22799

ALTRES CONTRACTACIONS DIVERSES PFI

1

237,26

2021

3321

22200

TELEFONIA FIXA I MOBIL BIBLIOTECA

1

74,25

2021

3321

22700

NETEJA DEPENDENCIES BIBLIOTECA

1

2.214,54

2021

3331

22200

TELEFONIA FIXA I MOBIL EDIFICI ANTISTIANA

1

128,71

2021

3331

22700

NETEJA DEPENDENCIES ANTISTIANA

1

1.171,60

2021

3332

22200

TELEFONIA FIXA I MOBIL SALA ALGUER

1

9,90

2021

3332

22700

NETEJA VIDRES I BUCS SALA ALGUER

1

481,83

2021

3333

22200

TELEFONIA FIXA I MOBIL CIARGA

1

34,65
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2021

3333

22700

NETEJA DEPENDENCIES CIARGA

1

Número relació:
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F/2021/1

08/02/2021
86,25

Full:

22

RELACIÓ COMPTABLE DE
FACTURES

08/02/2021

Número relació:

F/2021/1

Full:

23

FRES O JGL 08/02/2021
2021

336

22200

TELEFONIA FIXA I MOBIL CASTELL

1

29,70

2021

336

22700

NETEJA DEPENDENCIES CASTELL

1

214,09

2021

3371

22700

NETEJA DEPENDENCIES INFANCIA

1

440,66

2021

3372

22200

TELEFONIA FIXA I MOBIL JOVENTUT

1

5,00

2021

3372

22700

NETEJA DEPENDENCIES JOVENTUT

1

789,85

2021

3372

22799

ALTRES CONTRACTACIONS JOVENTUT

2

5.635,30

2021

33731

22200

TELEFONIA FIXA I MOBIL CASAL D'AVIS

1

50,74

2021

33731

22700

NETEJA I VIGILANCIA DEPENDENCIES CASAL D'AVIS

1

103,92

2021

3375

22700

NETEJA DEPENDENCIES LOCALS SOCIALS (C.RUBIO I C.DORADA)

2021

341

26000

CONTRACTACIONS ESPORTS (CONSELL ESPORTIU ALT PENEDES)

1

4.540,84

2021

342

22200

TELEFONIA FIXA I MOBIL ESPORTS

1

85,00

2021

342

22700

NETEJA DEPENDENCIES ESPORTS

1

2.524,43

2021

342

22799

NETEJA, MANTENIMENT,VIGILANCIA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

3

6.419,33

2021

4313

22700

NETEJA VIARIA MERCAT SETMANAL

1

2.378,75

2021

4313

22799

CONVENI GESTIO MERCAT AMBULANT

1

1.577,03

2021

432

22799

CONTRACTACIONS GESTIO TURISTICA I PATRIMONIAL

1

3.509,00

2021

433

22700

NETEJA ESPAIS EMPRENEDORIA

1

414,09

2021

920

21302

MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS

1

1.154,34

2021

920

21303

MANTEN.,MAQUIN.,INSTAL·LACIONS I UTILS.CLIMATITZACIO EDIFICI

5

1.487,33

2021

920

21600

MANTENIMENT EQUIP INFORMATIC

1

3.429,29

2021

920

22200

TELEFONIA FIXA I MOBIL SERVEIS GENERALS

2

1.685,76

2021

920

22700

NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS

1

2.390,31

2021

92521

22200

TELEFONIA JUTJAT DE PAU I AGRUPACIO

1

55,00
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96,53

SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS ,8 de Febrer de 2021

Resultat: Aprovat per unanimitat
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40.0.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES F/2021/2 (EXP. X2021000128).
Atesa la relació de factures número F/202/2 (ADO) que s’inicia amb el número
d’entrada F/2021/91, factura número 0001-2021 a nom de PROTECTA CONTROL
2005, S.L. i finalitza amb el número d’entrada F/2021/193, factura número 13681 a
nom de NETEGES PENEDES, S.L. per un import total de CINC MIL CENT
NORANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (5.194,19€), annexa a la
proposta.
Atès que les esmentades factures han estan conformades i signades pels diferents
serveis i regidors municipals, les quals responen a obres, serveis i/o subministraments
realitzats de conformitat.
Atès que existeix consignació pressupostària suficient i adequada per atendre la
despesa proposada a les aplicacions pressupostàries que es detallen a la relació de
factures.
Vist el que disposa el capítol 1 del Títol II de les Bases d’Execució del Pressupost per
a l’exercici de 2021 en quant a la 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.- Aprovar la relació de factures número F-2021/2 on es detallen les
aplicacions pressupostàries on s’imputaran les despeses, número d’entrada de factura,
nom del creditor i l’import líquid.
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SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) i ordenar el pagament per
import de CINC MIL CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS
(5.194,19€).
TERCER.- Donar trasllat del present acord a la intervenció i a la tresoreria municipal.

QUART.- No s’incorre en fraccionament del contracte
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08/02/2021

Número relació:

F/2021/2

Full:

1

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

FRES ADO JGL 08/02/2021

- APLICACIÓ Núm. Entrada
Data registre

Cognoms i nom o raó social
Text explicatiu

Núm. doc.
Data doc.

F/2021/91

B64029606

13/01/2021

FRA 0001-2021, GENER 21, SERVEI
CONTROL D'AFORAMENT PER
COVID 19 MERCAT DIUMENGES 13,
20 I 27 DE DESEMBRE I 3 DE
GENER

04/01/2021

F/2021/162

B63926489

3766

PROTECTA CONTROL
2005 S.L

TECOLOGIC
SYSTEMS S.L.

0001-2021

29/01/2021

FRA 3766, GENER 21, MAT.
PREVENCIO COVID 19 (CATIFES
DESINFECTANTS PER LA LLAR
D'INFANTS I GEL HIDROALCOHOLIC
SERV.GRALS

29/01/2021

F/2021/175

B08926750

Factura 20210056

01/02/2021

FRA 20210056, FEBRER 21,
ARREGLAR I AMPLIAR XARXA DE
SEGURETAT A LA PISTA DE LES
ESCOLES VELLES DE LA RAPITA

01/02/2021

F/2021/189

B59440198

Emit- 13677

01/02/2021

FRA 13677, GENER 21, GARRAFA
HIDROGEL 5L MATERIAL
DESINFECCIO COVID 19 PER
SERVEIS GENERALS

GRUP EL REMITGER,
S.L.

NETEGES PENEDES,
S.L.

31/01/2021
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Situació
Grup Factura

Any Org. Prog. Econ.

RC,A,D

Projecte

Imports
Euros

IVA
deduïble
Euros

- DESCOMPTES Conceptes descompte

Imports
Euros

Import fac.
Euros

Registrada

2021

433

22799

RC:22021000296

1.887,60

1.887,60

Registrada

2021

3232

22699

RC:22021000286

145,20

559,32

2021

920

22699

RC:22021000287

414,12

Registrada

2021

342

21200

RC:22021000247

1.941,36

1.941,36

Registrada

2021

920

22699

RC:22021000170

132,37

132,37

08/02/2021
F/2021/190

B59440198

NETEGES PENEDES,
S.L.

01/02/2021

FRA 13678, GENER 21, MATERIAL
DESINFECCIO EXTRA COVID 19
ESCOLES (BOBINA PAPER I GEL DE
MANS DERMO 5L)

Emit- 13678
31/01/2021
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Registrada

2021

3231

22699

RC:22021000174

241,09

241,09

Número relació:

F/2021/2

Full:

2

08/02/2021

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

FRES ADO JGL 08/02/2021

Número relació:

- APLICACIÓ Núm. Entrada
Data registre

Cognoms i nom o raó social
Text explicatiu

NETEGES PENEDES,
S.L.

Núm. doc.
Data doc.

F/2021/191

B59440198

01/02/2021

FRA 13679, GENER 21, GARRAFA
HIDROGEL 5L MATERIAL DE
DESINFECCIO COVID 19 PER
SERVEIS GENERALS

31/01/2021

F/2021/192

B59440198

Emit- 13680

01/02/2021

FRA 13680, GENER 21, NETEJA
EXTRA COVID 19 DISSABTES
17.10.20 I 21.11.20 PER ACTIVITATS
LUDOTECA

31/01/2021

F/2021/193

B59440198

Emit- 13681

01/02/2021

FRA 13681, GENER 21, NETEJA
EXTRAORDINARIA FINAL D'OBRA
SALA D'ACTES DE LA BIBLIOTECA

NETEGES PENEDES,
S.L.

NETEGES PENEDES,
S.L.

Emit- 13679

Situació
Grup Factura

Any Org. Prog. Econ.

RC,A,D

Projecte

Imports
Euros

IVA
deduïble
Euros

F/2021/2

Full:

3

- DESCOMPTES Conceptes descompte

Imports

Import fac.

Euros

Euros

Registrada

2021

920

22699

RC:22021000192

132,37

132,37

Registrada

2021

920

22700

RC:22021000193

102,85

102,85

Registrada

2021

3321

22700

RC:22021000194

197,23

197,23

5.194,19

5.194,19

31/01/2021

Totals . . . . . . . .

SANTA MARGARIDA I ELS
MONJOS ,
8
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de
Febrer

de 2021

08/02/2021

Número relació:

F/2021/2

Full:

4

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

FRES ADO JGL 08/02/2021
RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Descripción

Aplicación

Nº Facturas

Importe Total

2021

3231

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES ENSENYAMENT

1

241,09

2021

3232

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES LLARS D'INFANTS

1

145,20

2021

3321

22700

NETEJA DEPENDENCIES BIBLIOTECA

1

197,23

2021

342

21200

EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESPORTS

1

1.941,36

2021

433

22799

ALTRES CONTRACTACIONS COMERÇ

1

1.887,60

2021

920

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES SERVEIS GENERALS

3

678,86

2021

920

22700

NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS

1

102,85
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Resultat: Aprovat per unanimitat
41.0.- APROVACIÓ PAGAMENT DIETES ALS MEMBRES DE LES MESES
ELECTORALS AMB MOTIU DE LA CELEBRACIO DE LES ELECCIONS AL
PARLAMENT DE CATALUNYA DEL DIA 14 DE FEBRER DE 2021
(EXP.X2020003089)
Segons convocatòria publicada al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, núm.
8301 i en el BOE 332, Decret 147/2020 de data 21 de desembre de 2020 han estat
convocades eleccions al Parlament de Catalunya per al dia 14 de febrer de 2021.
Atès el Decret 148/20202, de 22 de desembre, de normes complementàries per a la
realització de les eleccions al parlament de Catalunya de 2021 que regula els
conceptes i els imports de les despeses i gratificacions que s’origina als ajuntaments
amb motiu de les eleccions a la cambra legislativa catalana.
Atès que el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
mitjançant la Subdirecció General de Processos Electorals i Democràcia Directa
gestiona i realitza una transferència als Ajuntaments, amb l’import corresponent a les
dietes dels membres de les meses electorals, sent la quantitat a abonar a cadascun
dels membres les següents:
-

President 75€ (65€ més un increment de 10€ per lliurar la documentació
electoral al jutjat de primera instància o de pau)- 675€
Vocals (dos per mesa) 65€ -1.170€

Atès que el número de meses electorals del municipi de Santa Margarida i els Monjos
és de nou i per tant l’import total a percebre és de 1.845€.
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 el pagament no pressupostari per import de MIL VUIT-CENTS
QUARANTA-CINC EUROS (1.845€) corresponent a les dietes dels membres de les
meses electorals amb motiu de la celebració de les eleccions al Parlament de
Catalunya per al dia 14 de febrer de 2021 i ordenar el seu pagament mitjançant la
emissió de xecs a les persones que realitzin efectivament la funció de membre de la
mesa.
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SEGON.- La quantitat a abonar a cadascun del membres serà de 75€ pels presidents i
de 65€ pels vocals i els pagament que s’efectuïn no se’ls aplicarà cap descompte en
concepte d’IRPF.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a la intervenció i a la Tresoreria municipal.
Resultat: Aprovat per unanimitat
42.0.- 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

Signat electrònicament,
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