
 
 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2 DE MAIG DE 
2019 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000018  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 2 de maig de 2019 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 20:30 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen:  
Pere Garriga Sola, Alcalde 
Maria Tayeda Clapes, Regidor/A 
Marti Pastells Sanchez, Regidor/A 
Manel Serras Vila, Regidor/A 
Anna Rotllant Caralt, Regidor/A 
 
Secretària-Interventora 
Joana Maria Llor Serra 
 
 
Desenvolupament de la sessió.  
 
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar 
la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
1.0.- Lectura i aprovació si escau de l'acta de la sessió anterior 
S’aprova l’acta corresponent a la sessió de data 25 d’abril de 2019 
 
2.0.- Comunicació i noves tecnologies 
 
2.1.- Adquisició d'una llicència anual de Microsoft Office 365 Business 
 
 
“Vista la necessitat de disposar d’un sistema ofimàtic complet i actualitzat pel Museu 
Etnològic del Montseny, que inclogui un processador de textos, full de càlcul, 
presentacions i servidor de correu,  
 
Vist l’informe següent de 24 d’abril de 2019 que conté:  
 

- La motivació de la necessitat del contracte i finalitat del mateix,  
 

- L’informe de l’òrgan de contractació justificatiu que no s’està alterant l’objecte  
del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació 
 

- L’informe de l’òrgan de contractació segons el qual el contractista no ha subscrit 
més contractes menors que individualment o conjuntament superin la xifra que 
consta a l’article 118-1 de la LCAP (valor estimat inferior a 40.000 euros 
contractes d’obres, o inferior a 15.000 euros, contractes de subministrament o 
serveis) 

 
S’ACORDA 



 
 

 
 
 

 
PRIMER - Aprovar la despesa de 844,80 € +21% IVA, total 1.022,21 € per atendre al 
pagament del contracte menor de servei a dalt esmentat, amb càrrec a la partida 
920.216.00 del vigent pressupost de despeses 
 
SEGON – Adjudicar a Microsoft Ireland Operations Ltd, CIF ESN0071290A el servei de la 
llicència  de Microsoft Office 365 Business”. 
 
 
L’acord s’aprova per unanimitat 
 
 
2.2.- Contractació del servei de facturació electrònica Pimefactura 
 
 
“Vista la necessitat de disposar d’una plataforma d’emissió de factures electròniques,  
 
Vist l’informe següent de 25 d’abril de 2019 que conté: 
 

- La motivació de la necessitat del contracte i finalitat del mateix 
 

- L’informe de l’òrgan de contractació justificatiu que no s’està alterant l’objecte  del 
contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació 
 

- L’informe de l’òrgan de contractació segons el qual el contractista no ha  subscrit 
més contractes menors que individualment o conjuntament superin la  xifra que 
consta a l’article 118-1 de la LCAP (valor estimat inferior a 40.000  euros 
contractes d’obres, o inferior a 15.000 euros, contractes de  subministrament o 
serveis) 

 
S’ACORDA 
 
PRIMER - Aprovar la despesa de 70 € +21% IVA, total 84,70 € per atendre al  pagament 
del contracte menor de servei a dalt esmentat, amb càrrec a la partida  920.216.00 del 
vigent pressupost de despeses 
 
SEGON – Adjudicar a PIMEC, G61512257 el servei d’emissió de factures electròniques 
PIMEFACTURA Pla Avançat”. 
 
L’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
3.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
3.1.- Aprovació de factures 
 
 
“S’ACORDA: 
 
Aprovar la següent relació de factures: 
 
 

ÀNGEL CABRERO MÉNDEZ - CARNS CASA MÉNDEZ 194,48 



 
 

 
 
 

ARNAU LLAVINA BOIX - FLECA ARNAU 150,00 

ASSOCIACIÓ TURISME LA SELVA, COMARCA DE L'AIGUA 1.588,26 

AUTOCARS PLENACOSTA SA 163,86 

INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 47.689,06 

JOAN BADIA PINTO - ARIMANY 181,70 

JOAN GÜELL FERRER - GÜELL LLENYES 18,15 

JORDI BAYÉS PUJOLRÀS 199,33 

JORDI CALLÍS FERRER - GRAFIA 1.853,65 

MANZANO ARBÚCIES SL 43.267,00 

QUEVIURES CAL GALL SCP 175,63 

SOM ENERGIA SCCL 58,59 

TALLERES PALAUTORDERA SA 85,80 

TALLERS J.PLANAS SA 47.331,84 

TRAFAD S.COOP.C.L 852,98 

TRAFAD S.COOP.C.L 8.037,51 

TRAFAD S.COOP.C.L 775,50 

TRAFAD S.COOP.C.L 455,00 

TRAFAD S.COOP.C.L 2.154,55 

TRAFAD S.COOP.C.L 909,32 

TRAFAD S.COOP.C.L 2.000,00 

TRAFAD S.COOP.C.L 2.535,00 

VASILICA CIORTAN - LA TAVERNA 185,31 

VIDRES I ALUMINIS RIBERA SL 14.326,40 

    

    

  175.188,92 
 
 
 
L’acord s’aprova per unanimitat. 
 
4.0.- Urbanisme 
 
4.1.- Devolució fiança residus llicència obra major 1/2017 
 
 
“Vista la sol·licitud presentada per Alex Mollera Clapés el 25 d’abril de 2019, amb registre 
d’entrada E2019011323, en la qual sol·licita la devolució de la fiança de residus de la 
llicència d’obra major 1/2017 per un import de 251,57 €. 
 
Vist que s’ha presentat el corresponent certificat del gestor de residus de la construcció, 
referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 
 



 
 

 
 
 

Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 057/2019/56NY en el qual es 
proposa que es faci efectiva la seva total devolució. 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Primer - Retornar a Alex Mollera Clapés, la fiança de residus de la llicència d’obra major 

1/2017 per un import de 251,57 €. 
 
Segon - Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al 

sol·licitant= 
 
 
L’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la certifico a 
l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 
Signat electrònicament, 
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