JGL/2021/11

La junta de govern local

Jordi Latorre Sotus (2 de 2)
L'alcalde
Data Signatura: 27/09/2021
HASH: 8594c683c2037276e088c471ffb43f04

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

17 / de març / 2021

Durada

Des de les 14:00 fins a les 14:20 hores

Lloc

Sala de Juntes de l'Ajuntament de Torrefarrera

Presidida per

RAMON JOSÉ CASANOVAS BARTOLO

Secretari

Anna Gallart Oró

Nom i Cognoms

Assisteix

RAMON JOSÉ CASANOVAS BARTOLO

Primer Tinent Alcalde

MONTSERRAT RIBE FERNANDEZ

Segona Tinent Alcalde

M. CARMEN GIRO RODA

Regidora

Ha excusat la seva assistència
1. JORDI JOSEP LATORRE SOTUS:

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Expedient 97/2020. Aprovar la certificació núm. 1 i única i la factura de l’obra
Estabilització i renovació del ferm bituminós al carrer Carretera de Lleida de
Torrefarrera.
3. Expedient 184/2021. Proposta de Despesa. Aprovar les factures 8 i 9 de 2021, i 111,
112, 113 114 i 115 de 2020.
4. Precs i preguntes

Número: 2021-0011 Data: 27/09/2021

Òrgan col·legiat:
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Expedient núm.:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Anna Maria Gallart Oró (1 de 2)
secretaria-intervenció
Data Signatura: 27/09/2021
HASH: a6dd518b27f7d943a02446ecf7772f6f

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 97/2020. Aprovar la certificació núm. 1 i única i la factura de
l'obra Estabilització i renovació del ferm bituminós al carrer Carretera de
Lleida de Torrefarrera
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 i ÚNICA I LA CORRESPONENT
FACTURA DE L’OBRA ESTABILITZACIÓ I RENOVACIÓ DEL FERM BITUMINÓS
AL CARRER CARRETERA DE LLEIDA DE TORREFARRERA
Fets:
Per Decret d’Alcaldia núm. 325 de 4 d’agost de 2020 es va adjudicar el contracte
administratiu de l’obra d’estabilització i renovació del ferm bituminós al carrer
Carretera de Lleida de Torrefarrera, mitjançant procediment d’adjudicació obert
simplificat, a l’empresa J.A R. P. S.A.U., amb CIF A25....80, pel preu de 157.300,00 €
amb el següent detall: 130.000,00 € de principal més 27.300,00 € en concepte d’IVA
al tipus del 21%.
Es disposa de la següent certificació emesa per l’Arquitecte tècnic director d’execució
de l’obra, Sr. C. F. M., amb les següents dades:
Títol de l’obra: Estabilització i renovació del ferm bituminós al carrer Carretera
de Lleida de Torrefarrera
Contractista adjudicatari: J. A. R. P. S.A.U.
CIF: A25036880
Import d’adjudicació sense IVA: 130.000,00 €
IVA: 27.300,00 €
Import total d’adjudicació: 157.300,00 €
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Havent estat tramés els regidors i regidores l'esborrany de l'acta de la sessió
celebrada el dia 10 de març de 2021, es dona la mateixa per llegida i sense que
ningú manifesti res en contra, queda aprovada per unanimitat dels regidors i
regidores que hi van assistir.

Número: 2021-0011 Data: 27/09/2021

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Import de la PRIMERA I ÚNICA certificació (IVA inclòs): 157.300,00 €
Import de l’obra executada fins a la data: 157.300,00 €
Import de l’obra pendent de certificar: 0,00 €

Fonaments de dret:

L’article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals atribueix a l’Alcalde la
competència per al reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de
compromisos i despeses legalment adquirides.
Per Decret d’Alcaldia núm. 328/2019 de 16 de juliol, es va delegar a la Junta de
Govern Local aquesta atribució.
En data 12 de març de 2021 la intervenció ha emès informe de fiscalització
favorable.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local en exercici de les atribucions delegades
per Decret d'Alcaldia núm. 328/2019 de 16 de juliol, acorda per unanimitat dels seus
membres assistents que són tres, els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la PRIMERA i ÚNICA certificació de l’obra titulada “Estabilització i
renovació del ferm bituminós al carrer Carretera de Lleida de Torrefarrera”, emesa
per l’arquitecte tècnic C. F. M. com a tècnic Director d’execució de l’obra, pels
següents imports:
Primera i única certificació: 157.300,00 € (cent cinquanta-set mil tres-cents
euros) IVA vigent inclòs.

Segon.- Aprovar la factura corresponent a la primera i única certificació (fase O)
presentada per l’empresa J. A. R. P. S.A.U., amb càrrec a l’aplicació
número 1532/61901 del pressupost de despeses per a l’exercici 2020.

Número: 2021-0011 Data: 27/09/2021

Per Decret d’Alcaldia núm. 328/2019 de 16 de juliol, es va delegar a la Junta de
Govern Local aquesta atribució.
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L’article 53.1.o) 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 l’article 21 de la Llei 7/85
de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local, atribueixen la competència a
l’Alcalde per a les contractacions quant el seu valor no superi el 10% dels recursos
ordinaris del Pressupost.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L'article 240 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic,
relatiu a les certificacions d'obra.

Tercer.- Requerir a l’empresa perquè aporti la documentació exigida legalment per a
procedir al pagament corresponent.
Quart.- Rebuda la documentació, ordenar el pagament de la factura per import de
157.300,00 euros, que es farà efectiu dins els terminis establerts en la legislació
vigent.

3. Expedient 184/2021. Proposta de Despesa. Aprovar les factures 8 i 9 de
2021, i 111, 112, 113, 114 i 115 de 2020
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE FACTURES. RELACIÓ NÚM. 00008 DE 2021

Vista la relació de factures número 8/2021 que consta a l’expedient que, en el
desenvolupament normal del pressupost, s’han rebut en el departament de
Secretaria Intervenció municipal, per un import de 20.130,40 euros.

Relació núm. 8.......................................20.130,40 €

Atès que totes elles estan degudament conformades pel servei o regidoria que les
han originat i acrediten la realització de la prestació.

Número: 2021-0011 Data: 27/09/2021

Setè.- Notificar aquests acords als interessats i a la Intervenció i Tresoreria
municipals als efectes oportuns.
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Sisè.- Notificar aquests acords als interessats i a la Intervenció i Tresoreria
municipals als efectes oportuns.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cinquè.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per
tramitar les certificacions.

Amb aquests antecedents, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions
atribuïdes per Decret d’Alcaldia núm. 328/2019 de 16 de juliol, ACORDA per
unanimitat dels seus membres:

Primer.- Aprovar la relació de factures números 8/2021 autoritzar, disposar,
reconèixer les obligacions i ordenar el pagament d’aquestes per un import
de 20.130,40 €, corresponents a l’exercici de 2021.

Segon.- Notificar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipals als efectes
oportuns.

APROVACIÓ DE FACTURES. RELACIÓ NÚM. 00009 DE 2021

Vista la relació de factures número 9/2021 que consta a l’expedient que, en el
desenvolupament normal del pressupost, s’han rebut en el departament de
Secretaria Intervenció municipal, per un import de 9.785,01 euros.

Número: 2021-0011 Data: 27/09/2021

Atès que la intervenció ha emès informe de fiscalització prèvia favorable.
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Atès que l’article 59 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al
reconeixement de les obligacions haurà d’acreditar-se documentalment davant
l’òrgan competent, la realització de la prestació de conformitat amb els acords que
en el seu dia es van autoritzar i comprometre la despesa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses
es realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.

Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses
es realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.

Atès que l’article 59 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al
reconeixement de les obligacions haurà d’acreditar-se documentalment davant
l’òrgan competent, la realització de la prestació de conformitat amb els acords que
en el seu dia es van autoritzar i comprometre la despesa.

Número: 2021-0011 Data: 27/09/2021

Atès que totes elles estan degudament conformades pel servei o regidoria que les
han originat i acrediten la realització de la prestació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Relació núm. 9.......................................9.785,01 €

Amb aquests antecedents, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions
atribuïdes per Decret d’Alcaldia núm. 328/2019 de 16 de juliol, ACORDA per
unanimitat dels seus membres:

Primer.- Aprovar la relació de factures números 9/2021 autoritzar, disposar,
reconèixer les obligacions i ordenar el pagament d’aquestes per un import
de 9.785,01 €, corresponents a l’exercici de 2021.

Segon.- Notificar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipals als efectes
oportuns.
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Atès que la intervenció ha emès informe de fiscalització prèvia favorable.

Atès que totes elles estan degudament conformades pel servei o regidoria que les
han originat i acrediten la realització de la prestació.

Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses
es realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.

Atès que l’article 59 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al
reconeixement de les obligacions haurà d’acreditar-se documentalment davant
l’òrgan competent, la realització de la prestació de conformitat amb els acords que
en el seu dia es van autoritzar i comprometre la despesa.

Atès que la intervenció ha emès informe de fiscalització prèvia favorable.

Amb aquests antecedents, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions
atribuïdes per Decret d’Alcaldia núm. 328/2019 de 16 de juliol, ACORDA per
unanimitat dels seus membres:

Número: 2021-0011 Data: 27/09/2021

Relació núm. 111.......................................2.475,95 €

Codi Validació: 3XDQWDNSLRGE3Q52YJS43MX2R | Verificació: https://torrefarrera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 13

Vista la relació de factures número 111/2020 que consta a l’expedient que, en el
desenvolupament normal del pressupost, s’han rebut en el departament de
Secretaria Intervenció municipal, per un import de 2.475,95 euros.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVACIÓ DE FACTURES. RELACIÓ NÚM. 00111 DE 2020

Vista la relació de factures número 112/2020 que consta a l’expedient que, en el
desenvolupament normal del pressupost, s’han rebut en el departament de
Secretaria Intervenció municipal, per un import de 5.607,10 euros.

Relació núm. 112.......................................5.607,10 €

Atès que totes elles estan degudament conformades pel servei o regidoria que les
han originat i acrediten la realització de la prestació.

Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses
es realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.

Atès que l’article 59 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al
reconeixement de les obligacions haurà d’acreditar-se documentalment davant
l’òrgan competent, la realització de la prestació de conformitat amb els acords que
en el seu dia es van autoritzar i comprometre la despesa.

Número: 2021-0011 Data: 27/09/2021

APROVACIÓ DE FACTURES. RELACIÓ NÚM. 00112 DE 2020
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Segon.- Notificar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipals als efectes
oportuns.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Aprovar la relació de factures números 111/2020 autoritzar, disposar,
reconèixer les obligacions i ordenar el pagament d’aquestes per un import
de 2.475,95 €, corresponents a l’exercici de 2020.

Segon.- Notificar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipals als efectes
oportuns.

APROVACIÓ DE FACTURES. RELACIÓ NÚM. 00113 DE 2020

Vista la relació de factures número 113/2020 que consta a l’expedient que, en el
desenvolupament normal del pressupost, s’han rebut en el departament de
Secretaria Intervenció municipal, per un import de 20.771,77 euros.

Relació núm. 113......................................20.771,77 €

Atès que totes elles estan degudament conformades pel servei o regidoria que les
han originat i acrediten la realització de la prestació.

Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses
es realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de

Número: 2021-0011 Data: 27/09/2021

Primer.- Aprovar la relació de factures números 112/2020 autoritzar, disposar,
reconèixer les obligacions i ordenar el pagament d’aquestes per un import
de 5.607,10 €, corresponents a l’exercici de 2020.
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Amb aquests antecedents, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions
atribuïdes per Decret d’Alcaldia núm. 328/2019 de 16 de juliol, ACORDA per
unanimitat dels seus membres:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que la intervenció ha emès informe de fiscalització prèvia favorable.

Amb aquests antecedents, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions
atribuïdes per Decret d’Alcaldia núm. 328/2019 de 16 de juliol, ACORDA per
unanimitat dels seus membres:

Primer.- Aprovar la relació de factures números 113/2020 autoritzar, disposar,
reconèixer les obligacions i ordenar el pagament d’aquestes per un import
de 20.771,77 €, corresponents a l’exercici de 2020.

Segon.- Notificar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipals als efectes
oportuns.

APROVACIÓ DE FACTURES. RELACIÓ NÚM. 00114 DE 2020

Vista la relació de factures número 114/2020 que consta a l’expedient que, en el
desenvolupament normal del pressupost, s’han rebut en el departament de
Secretaria Intervenció municipal, per un import de -2.029,49 euros.

Número: 2021-0011 Data: 27/09/2021

Atès que la intervenció ha emès informe de fiscalització prèvia favorable.
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Atès que l’article 59 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al
reconeixement de les obligacions haurà d’acreditar-se documentalment davant
l’òrgan competent, la realització de la prestació de conformitat amb els acords que
en el seu dia es van autoritzar i comprometre la despesa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

despeses i ordenació del pagament.

Relació núm. 114......................................-2.029,49 €

Atès que la intervenció ha emès informe de fiscalització prèvia favorable.

Amb aquests antecedents, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions
atribuïdes per Decret d’Alcaldia núm. 328/2019 de 16 de juliol, ACORDA per
unanimitat dels seus membres:

Primer.- Aprovar la relació de factures números 114/2020 autoritzar, disposar,
reconèixer les obligacions i ordenar el pagament d’aquestes per un import
de 2.029,49 €, corresponents a l’exercici de 2020.

Segon.- Notificar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipals als efectes
oportuns.

Número: 2021-0011 Data: 27/09/2021

Atès que l’article 59 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al
reconeixement de les obligacions haurà d’acreditar-se documentalment davant
l’òrgan competent, la realització de la prestació de conformitat amb els acords que
en el seu dia es van autoritzar i comprometre la despesa.
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Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses
es realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que totes elles estan degudament conformades pel servei o regidoria que les
han originat i acrediten la realització de la prestació.

Atès que totes elles estan degudament conformades pel servei o regidoria que les
han originat i acrediten la realització de la prestació.

Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses
es realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.

Atès que l’article 59 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al
reconeixement de les obligacions haurà d’acreditar-se documentalment davant
l’òrgan competent, la realització de la prestació de conformitat amb els acords que
en el seu dia es van autoritzar i comprometre la despesa.

Atès que la intervenció ha emès informe de fiscalització prèvia favorable.

Amb aquests antecedents, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions
atribuïdes per Decret d’Alcaldia núm. 328/2019 de 16 de juliol, ACORDA per
unanimitat dels seus membres:

Número: 2021-0011 Data: 27/09/2021

Relació núm. 115.......................................157.300,00 €
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Vista la relació de factures número 115/2020 que consta a l’expedient que, en el
desenvolupament normal del pressupost, s’han rebut en el departament de
Secretaria Intervenció municipal, per un import de 157.300,00 euros.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVACIÓ DE FACTURES. RELACIÓ NÚM. 00115 DE 2020

4. Precs i preguntes
No se’n formulen
I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió quan són
les 14:20 del dia 17 de març de 2021.
Torrefarrera, 17 de març de 2021
Vis i Plau
El Primer Tinent Alcalde

La Secretària

Ramón Casanovas Bartolo

Anna Gallart i Oró

Número: 2021-0011 Data: 27/09/2021

B) PRECS I PREGUNTES
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Segon.- Notificar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipals als efectes
oportuns.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Aprovar la relació de factures números 115/2020 autoritzar, disposar,
reconèixer les obligacions i ordenar el pagament d’aquestes per un import
de 157.300,00 €, corresponents a l’exercici de 2020.

