
 

ACTA DE LA SESSIÓ  DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.:  18/21 
Data: 6 d’agost de 2021 
Horari: 14 a 14:30 
Lloc: Casa de la Vila 
Caràcter: extraordinari 
 
Hi assisteixen: 
Sra. Carme Ribes Llordés, alcaldessa-presidenta 
Sr. Jaume Verdés Torres, tinent d’alcalde 
Sra. Irene Soria Ruiz, regidora 
Sra. Gemma Orteu  Barrabés, secretària-interventora 

 

No hi assisteixen: Sra. Aida Folguera Pallàs, tinent d’alcalde, que s’excusa la seva 
assistència.   
 
Ordre del dia: 
 

1. CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ PER VIA TELEMÀTICA 
2. ACTES  DE LES SESSIONS  ANTERIORS 
3. FACTURES I ALTRES DESPESES 

 
Desenvolupament de la sessió:  
 
 

1. CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ PER VIA TELEMÀTICA 
Atès que la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local (LBRL) dóna cobertura a la celebració per mitjans electrònics i telemàtics de les 
sessions dels òrgans col·legiats en situacions excepcionals, de força major, de risc col·lectiu 
greu o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el 
normal funcionament del règim presencial de les sessions.  

Atès que les circumstàncies excepcionals actuals per la Covid-19, així com per motius 
laborals i de desplaçament fora del municipi d’alguns membres de la Junta de Govern 
Local, es considera adient per l’Alcaldia la constitució, celebració d’aquesta sessió i 
adopció dels acords a distància. 



És per això que s’aprova celebrar la present sessió, a distància per mitjans electrònics i 
telemàtics, inclosa la videotrucada, dels dos tinents d’alcalde, i amb l’assistència presencial 
a l’Ajuntament de l’alcaldessa i la secretària interventora.  

 
2. ACTES  DE LES SESSIONS  ANTERIORS 

Declarat obert l’acte per la presidència, i de conformitat amb el que preveu la Llei 
Municipal i de Règim Local a Catalunya, procedeix sotmetre a votació, atès que es donen 
per llegides les actes de les sessions anteriors de: 

- 16 de juny de 2021 
- 1 de juliol de 2021 
- 12 de juliol de 2021 

 
No havent-se formulat cap observació ni rectificació s’aproven per unanimitat. 
 
 

3. FACTURES I ALTRES DESPESES 
Es sotmet a consideració dels membres de la Junta de Govern Local totes les factures, 
rebuts i altres despeses que han estat lliurades a l'Ajuntament i que es detallen en la 
relació annexa que consta en l'expedient.  
 
Totes han estat degudament supervisades i conformades per la Regidoria de l’Àrea 
corresponent i/o l’Alcaldia en el seu cas, les quals consideren necessari i indispensable la 
seva contractació, mitjançant contracte menor, per al correcte funcionament dels serveis 
municipals. 
 
Aquesta relació s’inicia amb el número d’ordre 610 que correspon a la factura de Würt 
España, S.A., i finalitza amb el número d’ordre 742 de Ferrer Ojeda, amb un import total 
de vuitanta-sis mil nou-cents cinquanta-vuit euros amb deu cèntims.  
 
Examinades detingudament pels membres assistents a la sessió, i havent-se fet els 
advertiments pertinents per intervenció, es sotmet a consideració de la Junta de Govern 
Local, amb competència delegada per Resolució de l’Alcaldia de 30 de juliol de 2019, 
l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la totalitat de les factures, rebuts i altres despeses que consten en 
l’esmentada relació, en les fases d’autorització, disposició o compromís i reconeixement 
de l’obligació per un import total de vuitanta-sis mil nou-cents cinquanta-vuit euros amb 
deu cèntims.  
 
Segon. Autoritzar-ne la seva aplicació amb càrrec a la partida pressupostària 
corresponent. 



 

 
Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aprova aquest acord. 
 
 
L'alcaldessa, no havent més assumptes a tractar, aixecà la sessió, de la qual com a 
secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària         Vist i plau 

L'alcaldessa 
 
 


