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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/5 
Caràcter:  ordinària 
Data:   11 de febrer de 2016 
Horari:   de 13:15 fins a 13:45 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU  
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU   
Sr. Josep Rovira i Jofre, secretari de la Corporació 
 
Ha excusat la seva absència el Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU. 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor de CiU 
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor de CiU 
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor de CiU 
 
QUÒRUM I ORDRE DEL DIA 
 
A la Sala de sessions es reuneix la Junta de Govern Local a l’hora i data indicada a 
l’encapçalament. Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 
98.c) 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, el Sr. president obre la sessió, declarada no pública, 
per tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d’aprovar.  
1.1. JGL2016/4 ordinària 04/02/2016 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/194   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/3.  Exp. núm. 2016/175  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.2.1. PRP2016/169   Contractar espais de publicitat en el projecte "Les ciutats son capitals".  
2.2.2. PRP2016/195   Contractar els serveis per a l'organització d'una exposició temporal, una 
entrevista, material per l'interactiu i tres microexposicions per a Can Caciques durant l'any 
2016. Exp. núm.  2016/250  
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2.2.3. PRP2016/196   Contractar l'ampliació i la traducció a tres idiomes de l'interactiu de Can 
Caciques. Exp. núm.  2016/257  
 
2.3. Altres 
2.3.1. PRP2016/187   Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l'Ajuntament de Llagostera en matèria de promoció turística 2016/2017. Exp. núm. 
2016/264.  
 
Acords d’urgència.  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Oberta la sessió pel Sr. president, procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia de la 
convocatòria: 
 
1. Actes pendents d’aprovar  
 
1.1. JGL2016/4 ordinària 04/02/2016 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents). 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2016/194   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/3.  Exp. núm. 2016/175  
Vista la relació de factures presentada per Intervenció, 
I fent ús del règim competencial previst a l’article 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 atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 2015/0620 
de data 23 de juny de 2015.  
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents):  
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/3, per un import total de 25.806,21.-euros i 
que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2016/155 fins al núm. F/2016/159. 
- des del núm. F/2016/226 fins al núm. F/2016/281. 
- i el registre núm. F/2016/151. 

 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2016/169   Contractar espais de publicitat en el projecte "Les ciutats son 
capitals"  
Vistos els pressupostos de la corporació i davant la necessitat de contractar Hermes 
Comunicacions S.A. per la proposta de publicitat del projecte "Les Ciutats són Capitals" per a 
l'any 2016,  
Vist l’informe tècnic emès en data 3 de febrer de 2016. 
Vist l’informe de d’intervenció emès en data 3 de febrer de 2016. 
Vist l’informe de secretaria emès en data 3 de febrer de 2016. 
Atès que, d’acord amb l’article 138 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), es considera 
contracte menor de serveis tot aquell que tingui un preu inferior a 18.000,00 € (IVA no inclòs). 
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Atès el contingut de l’article 111 del TRLCSP, que estableix que en els contractes menors 
definits a l’article 138.3 del TRLCSP, la tramitació de l’expedient només exigeix el pressupost, 
l’aprovació de la despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent. 
Atès que, d’acord amb l’ article 23.3 del TRLCSP, la durada d'aquest contracte és inferior a un 
any i no serà objecte de pròrroga, ni de revisió de preus. 
Atès que l’import del contracte no supera el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost vigent 
de la corporació. 
I atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 2015/0620, de data 23 de juny 
de 2015. 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents):  
Primer.- Adjudicar a l’empresa HERMES COMUNICACIONS SA (A17374547), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, Contractació d'espais de publicitat del projecte "Les 
Ciutats són Capitals" per a l'any 2016. pel preu de 5.840,50 euros (més IVA), segons el detall 
del pressupost presentat.  
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 12 432 22602 , per un import total de 7.067,01 euros (IVA inclòs). 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatari . 
 
2.2.2. PRP2016/195   Contractar els serveis per a l'organització d'una exposició temporal, 
una entrevista, material per l'interactiu i tres microexposicions per a Can Caciques 
durant l'any 2016. Exp. núm.  2016/250  
Vistos els pressupostos de la corporació i davant la necessitat de contractar els serveis per a 
l'organització d'una exposició temporal, una entrevista, tres microexposicions i material per a 
l'interactiu per a les activitats previstes durant el 2016 a Can Caciques,  

Vistos els pressupostos presentats per part de les 
empreses: 
OLGA LLOBET GUEVARA 
Vist l’informe tècnic emès en data 4 de febrer de 2015. 
Vist l’informe de d’intervenció emès en data 8 de febrer de 2016. 
Vist l’informe de secretaria emès en data 10 de febrer de 2016. 
Atès que, d’acord amb l’article 138 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), es considera 
contracte menor de serveis tot aquell que tingui un preu inferior a 18.000,00 € (IVA no inclòs). 
Atès el contingut de l’article 111 del TRLCSP, que estableix que en els contractes menors 
definits a l’article 138.3 del TRLCSP, la tramitació de l’expedient només exigeix el pressupost, 
l’aprovació de la despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent. 
Atès que, d’acord amb l’ article 23.3 del TRLCSP, la durada d'aquest contracte és inferior a un 
any i no serà objecte de pròrroga, ni de revisió de preus. 
Atès que l’import del contracte no supera el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost vigent 
de la corporació. 
I atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 2015/0620, de data 23 de juny 
de 2015. 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents):  
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa OLGA LLOBET GUEVARA mitjançant la modalitat de contracte 
menor de serveis, els serveis per a l'organització d'una exposició temporal, una entrevista, 
material per l'interactiu i tres microexposicions per a Can Caciques durant l'any 2016 pel preu 
de 2.035,00 euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat.  
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Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016 05 333 22699, per un import total de 2.462,35 euros (IVA 
inclòs). 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatari.  
 
2.2.3. PRP2016/196   Contractar l'ampliació i la traducció a tres idiomes de l'interactiu de 
Can Caciques. Exp. núm.  2016/257  
Vistos els pressupostos de la Corporació i davant la necessitat de contractar l'ampliació i la 
traducció a tres idiomes del contingut de l'interactiu de Can Caciques,  
Vistos els pressupostos presentats per part de les empreses: 
24 IMATGES X SEGON 
Vist l’informe tècnic emès en data 5 de febrer de 2016. 
Vist l’informe de d’intervenció emès en data 8 de febrer de 2016. 
Vist l’informe de secretaria emès en data 10 de febrer de 2016. 
Atès que, d’acord amb l’article 138 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), es considera 
contracte menor de serveis tot aquell que tingui un preu inferior a 18.000,00 € (IVA no inclòs). 
Atès el contingut de l’article 111 del TRLCSP, que estableix que en els contractes menors 
definits a l’article 138.3 del TRLCSP, la tramitació de l’expedient només exigeix el pressupost, 
l’aprovació de la despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent. 
Atès que, d’acord amb l’ article 23.3 del TRLCSP, la durada d'aquest contracte és inferior a un 
any i no serà objecte de pròrroga, ni de revisió de preus. 
Atès que l’import del contracte no supera el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost vigent 
de la corporació. 
I atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 2015/0620, de data 23 de juny 
de 2015. 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents):  
Primer.- Adjudicar a l’empresa 24 IMATGES X SEGON (B17536913), mitjançant la modalitat 
de contracte menor de serveis, l'ampliació i la traducció a tres idiomes (castellà, francès i 
anglès) del contingut de l'interactiu de Can Caciques pel preu de 4.622,00 euros (més IVA), 
segons el detall del pressupost presentat.  
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016 05 333 22 699, per un import total de 5.592,62 euros (IVA 
inclòs). 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatari.  
 
2.3. Altres 
 
2.3.1. PRP2016/187   Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l'Ajuntament de Llagostera en matèria de promoció turística 2016/2017. Exp. 
núm. 2016/264.  
Atesa la voluntat de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de 
Llagostera en matèria de promoció turística  
Vista la proposta de “Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Llagostera en matèria de promoció turística 2016-2017 
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Ateses les determinacions de l’article 57 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases i del règim local (LRBRL); dels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC); i dels 
articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
I fent ús del règim competencial previst a l’article 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, per 
delegació de l’Alcaldia. 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents):  
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Llagostera en matèria de promoció turística 2016-2017 
Segon.- Aprovar la despesa per un import de 3.780,00 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2016 12 432 46500 corresponent a l’any 2016. 
Tercer.- Adoptar el compromís de suplementar el crèdit suficient en el pressupost de l’exercici 
2017 per a la despesa de 2017. 
Quart.- Publicar el referit conveni a la seu electrònica de l’Ajuntament de Llagostera.  
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents), 
incloure el següent punt a la present sessió:    
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1. PRP2016/201   Aprovar el plec que ha de regir la contractació, per procediment 
negociat sense publicitat, de les obres del projecte d'obra ordinària "Adequació sala de 
calderes i aigua calenta sanitària del pavelló poliesportiu" - Exp. núm. 2016/201  
Vista la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar les obres del projecte d’obra ordinària 
“Adequació de la sala de calderes i aigua calenta sanitària del pavelló poliesportiu”, redactat 
per l’enginyer industrial Sr. Teo Pulido i Sureda, el setembre de 2015, per encàrrec d’aquest 
Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracte de 61.031,75 euros (IVA inclòs), 
corresponent 50.439,46 euros a la base imposable i 10.592,29 euros a l’IVA (21%), projecte 
aprovat definitivament per acord de Junta de Govern Local de data 26 de novembre de 2015 i 
actuació cofinançada per la Diputació de Girona. 
Vist que la necessitat d’aquesta contractació deriva del fet que es fa necessari dur a terme les 
obres de referència per adequar-se a les condicions higienico-sanitàries per a la prevenció i el 
control de la legionel·losi. 
Vist que es considera degudament justificada l’adequació a les necessitats que es pretenen 
cobrir amb el contracte, així com la idoneïtat de l’objecte i contingut del mateix. 
Vist que el pressupost del contracte ascendeix a la quantitat de 50.439,46 euros (IVA no inclòs) 
i que existeix consignació a l’aplicació pressupostària núm. 16.11.340.62200 del vigent 
Pressupost de la Corporació. 
Vist que, per la característica i el valor de les obres, el procediment més adequat és el 
procediment negociat sense publicitat, donat que el valor estimat d’aquest contracte d’obra no 
supera els 200.000,00 euros. 
Vist l’informe emès per Intervenció, en data 1 de febrer de 2016, on es constata que l’òrgan 
competent per aprovar i adjudicar el present contracte seria la Junta de Govern Local, donat 
que l’import del contracte ascendeix a 50.439,46 euros (IVA no inclòs) i, per tant, no supera ni 
el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost d’aquest Ajuntament (710.405.00 euros), ni la 
quantia de 6 milions d’euros. 
Vist l’informe emès per Secretaria, en data 5 de febrer de 2016, en relació amb la legislació 
aplicable i el procediment a seguir. 



 

6 
 

Vist que, per Decret d’alcaldia núm. 146, de data 10 de febrer de 2016, es va acordar: 
“Primer.- Incoar procediment d’adjudicació, per procediment negociat sense publicitat, 
del contracte de les obres del projecte d’obra ordinària “Adequació de la sala de 
calderes i aigua calenta sanitària del pavelló poliesportiu”. 
Segon.- Ordenar la redacció del corresponent Plec de clàusules administratives 
particulars que ha de regir el contracte i el procés d’adjudicació. 
Tercer.- Ordenar que la Intervenció municipal faci la retenció de crèdit, que acrediti que 
existeix crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració 
d’aquest contracte i que emeti informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de la 
despesa. 
Quart.- Comunicar totes les actuacions a aquesta alcaldia per a resoldre el que 
procedeixi i ratificar els presents acords per la propera Junta de Govern Local que se 
celebri”. 

Vist el “Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació, per 
procediment negociat, de les obres del projecte d’obra ordinària “Adequació de la sala de calderes 
i aigua calenta sanitària del pavelló poliesportiu””. 
Ateses les determinacions de la següent normativa aplicable: 
• Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 febrer 2014 sobre 
contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE. 
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic (TRLCSP) (correcció errors al BOE de 3/2/2012), modificat per 
l’Ordre EHA/3479/2011, de 19 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels diferents 
tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir de l’1 de gener de 
2012; modificat per la Llei estatal 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per a l’any 2013; modificat pel Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer de mesures de 
suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació (convalidat per la Llei 
estatal 11/2013); modificat pel Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents 
contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes 
financers; modificat per la Llei estatal 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i 
renovació urbanes; modificat per la Llei estatal 10/2013, de 24 de juliol, per la qual s'incorporen 
a l'ordenament jurídic espanyol les directives 2010/84/UE del Parlament Europeu i del Consell, 
de 15 de desembre de 2010, sobre farmacovigilància, i 2011/62/UE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 8 de juny de 2011, sobre prevenció de l'entrada de medicaments falsificats en la 
cadena de subministrament legal, i es modifica la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús 
racional dels medicaments i productes sanitaris; modificat per la Llei estatal 11/2013, de 26 de 
juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació de 
l'ocupació; modificat per la Llei estatal 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors 
i la seva internacionalització; modificat per la Llei estatal 20/2013, de 9 de desembre, de 
garantia de la unitat de mercat; modificat per l’Ordre HAP/2425/2013, de 23 de desembre, per 
la qual es publiquen els límits dels diversos tipus de contractes a efectes de la contractació del 
sector públic a partir de l’1 de gener de 2014; modificat per la Llei estatal 25/2013, de 27 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el 
sector públic; modificat pel Reial Decret Llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria 
d’infraestructures i transport, i altres mesures econòmiques; modificat per la Llei estatal 
13/2014, de 14 de juliol, de transformació del Fons per al finançament dels pagaments a 
proveïdors; modificat per la Llei estatal 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia 
espanyola;modificat per la Llei estatal 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona 
oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d'ordre social; modificat per la Llei 
estatal 31/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria 
d'autoocupació i s'adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l'Economia 
Social; modificat pel Reial decret llei 10/2015, de 11 de setembre, pel qual es concedeixen 
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres 
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mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia; modificat per la Llei estatal 
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic (entrada en vigor de les modificacions 
del TRLCSP el 22 d'octubre de 2015 (prohibicions de contractar i concessió d'obra pública), i el 
2 d'abril de 2016 (Oficina Nacional d'Avaluació)); i modificat per l’Ordre HAP/2846/2015, de 29 
de desembre, per la qual es publiquen els límits dels diferents tipus de contractes a efectes de 
la contractació del sector públic a partir de l'1 gener de 2016. 
• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d'octubre, de contractes del Sector Públic (RPLCSP), modificat pel Reial Decret 
300/2011. 
• Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei 
de contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP) (en allò que no s’oposi al TRLCSP i 
al RPLCSP), modificat pel Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen 
determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
• Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP): art. 25.1 paràgraf 1r (DT 4a del 
TRLCSP, tot i les DD úniques de la LCSP i del TRLCSP). 
• Reglament (CE) núm. 451/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 
2008, sobre la Classificació Estadística de Productes per Activitats (Catàleg CPA 2008). 
• Reial Decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificació Nacional d’Activitats 
Econòmiques 2009 (CNAE-2009). 
• Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007 (Catàleg CPV 
2008). 
• Disposició addicional quarta de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i 
financeres, modificada per l’article 79 de la Llei 5/2012 del 20 de març, de mesures fiscals, 
financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics. 
• Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament. 
• Ordre EHA/1490/2010, de 28 de maig, per la qual es regula el funcionament del Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat. 
• Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
de la Generalitat de Catalunya. 
• Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 
• Resolució de 21 de juny de 2010, de la Sindicatura de Comptes, per la qual es dóna 
publicitat als acords del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya del 19 de gener i 8 de 
juny de 2010, que estableixen el contingut de l'extracte dels expedients de contractació (DOGC 
núm. 5657, de 25 de juny de 2010). 
• Resolució de 10 de maig de 2012, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual 
es publica l'Acord del Ple de 26 d'abril de 2012, pel qual s'aprova la Instrucció sobre remissió 
dels extractes dels expedients de contractació i de les relacions anuals dels contractes, 
celebrats per les Entitats del Sector Públic Local, al Tribunal de Comptes (BOE de 12 de maig 
de 2012). 
• Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, d’adaptació de la Recomanació 2/2005, de 5 de maig, 
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Generalitat, sobre la inclusió de 
clàusules lingüístiques en els contractes administratius per tal de fomentar l'ús del català, a la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. 
• Article 42 del Codi de Comerç espanyol de 1885, en relació a les empreses vinculades. 
• Llei estatal 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials (modificada per la Llei estatal 15/2010). 
• Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei estatal 32/2006, de 
18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.  
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• Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL). 
• Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de  
prevenció. 
• Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre seguretat i salut en les obres. 
• Llei estatal 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 
riscos laborals. 
• Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
• Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
• Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
l'Estatut dels Treballadors (ET). 
• Llei estatal 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LRBRL). 
• 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 (TRLMRLC). Arts. 273-281 (en allò que no s’oposi al TRLCSP). 
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals (ROAS). 
• Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú (LRJPAC). 
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya (LRJPAPC). 
• Llei estatal 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics 
(LAECSP).  
• Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. 
• Llei estatal 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa 
(LJCA). 
• Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL). 
• Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
• Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de Llei orgànica 15/1999. 
• Reial decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de 
seguretat de fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. 
• El Reglament de serveis de les corporacions locals (Decret de 17 de juny de 1955), en tot 
allò que no s'oposi al Reial decret legislatiu 3/2011 ni, de manera supletòria, a la reglamentació 
catalana. 
• Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i disposicions que la desenvolupen. 
• Les Bases d’execució del Pressupost municipal. 
• Altra normativa d’aplicació d’àmbit administratiu. 
• Si no hi hagués normativa administrativa, regiria el dret privat. 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents):  
Primer.- Ratificar els acords adoptats mitjançant el citat Decret d’alcaldia núm. 146, de data 10 
de febrer de 2016. 
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, 
de les obres del projecte d’obra ordinària “Adequació de la sala de calderes i aigua calenta 
sanitària del pavelló poliesportiu”. 
Tercer.- Autoritzar, per un import de 61.031,75 euros (IVA inclòs), la despesa que per a aquest 
Ajuntament representa la contractació de les obres del projecte d’obra ordinària “Adequació de 
la sala de calderes i aigua calenta sanitària del pavelló poliesportiu”, per procediment negociat 
sense publicitat, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16.11.340.62200 (Inversions majors 
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esports) de l’estat de despeses del Pressupost municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 
2016. 
Quart.- Aprovar el “Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació, 
per procediment negociat, de les obres del projecte d’obra ordinària “Adequació de la sala de 
calderes i aigua calenta sanitària del pavelló poliesportiu””. 
Cinquè.- Aprovar la corresponent convocatòria de licitació i convidar a participar en el 
procediment licitatori a les següents empreses:  
 

 
FRANCESC PUJADAS GUINÓ 

 
JORDI  FA CATEURA 

 
JOSEP ANTONI PADILLA RODRIGUEZ 

 
INSTAL.LACIONS RUFÍ-RESTRUDIS S.L. 

 
INSTAL.LACIONS FEC S.L. 

 
ANTONI TARRÉS SALA 

 
les quals disposaran de 26 dies naturals, a comptar de l’endemà d’haver rebut la invitació per 
participar en la licitació, fins a les 2 del migdia, per presentar les corresponents ofertes. 
Sisè.- Facultar el Sr. alcalde per dur a terme el requeriment de la preceptiva documentació al 
licitador que hagués presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts de dues del migdia s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


