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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/10 
Caràcter:  ordinària 
Data:   16 de març de 2016 
Horari:   de 12:45 fins a 13:15 
Lloc:   Sala de sessions 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU 
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 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
Sr. Ramon Soler i Salvadó, 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. JGL2016/9 ordinària 09/03/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/391   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/8.  Exp. núm. 2016/175  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.2.1. PRP2016/389   Aprovar certificació d'obres núm. 1 de les obres de la 2ª fase: 
rehabilitació casa de les Vídues - Exp. núm. 2015/1437  
 
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: 
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1.Actes pendents d’aprovar  
 
1.1. JGL2016/9 ordinària 09/03/2016 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/8, per un import total de 94.995,53.-euros i 
que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2016/321 fins al núm. F/2016/326. 
- des del núm. F/2016/402 fins al núm. F/2016/404. 
- des del núm. F/2016/436 fins al núm. F/2016/439. 
- des del núm. F/2016/509 fins al núm. F/2016/511. 
- des del núm. F/2016/513 fins al núm. F/2016/574. 
- i els registres F/2016/387, F/2016/400, F/2016/433 i F/2016/434. 

 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 de les obres del projecte d’obra ordinària “reforma i 
ampliació de la casa de les Vídues. Fase 2: Rehabilitació de l’edifici existent”, a favor de 
l’empresa ARCADI PLA S.A., per un import de 8.474,42 euros (IVA inclòs). 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat incorporar els següents punts a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1.  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa CATALANA DE TANQUES, SL mitjançant la modalitat de 
contracte menor d’obres, pel preu de 3.424,00 euros (més IVA), segons el detall del pressupost 
presentat, la instal·lació d'una tanca de tela metàl·lica de 120 m. linials x 2,00 m. d'alçada, en el 
parc d'esbarjo dels gossos. 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa JOAQUIM VIÑAS PANELLA mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, els treballs forestals pel manteniment dels perímetres de seguretat 
de les urbanitzacions de la Canyera, la Mata i Mont-Rei pel preu de 4.410,00 euros (més IVA), 
segons el detall del pressupost presentat.  
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3.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar inicialment les bases que han de regir els ajuts concedits per l’Ajuntament de 
Llagostera per a l’escolarització a les llars d’infants municipals i la convocatòria per al curs 
2016-2017. 
Segon.- Aprovar la despesa derivada de la convocatòria de l’exercici 2016 per un import màxim 
de 30.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 8.231.48002. 
 
3.2.2. PRP2016/394   Ratificar el Decret 295/2016 de sol·licitud de subvenció a la 
Diputació per al Fons de cooperació 2016. Exp. núm. 2016/352.  
Atès el Decret d’Alcaldia 295/2016, de 14 de març, que es reprodueix a continuació, 
“Atesa la convocatòria de la Diputació de Girona, publicada en el BOP núm. 30, de 15 de febrer 
de 2016, de subvencions “Fons de cooperació econòmica i cultural 2016”, 
Vist que la Diputació de Girona ha comunicat a l’Ajuntament de Llagostera que li correspon una 
subvenció total de 108.253,00 € per a despeses culturals i per a despeses corrents i/o 
inversions, 
RESOLC 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona, publicada en el BOP núm. 30, 
de 15 de febrer de 2016, de subvencions “Fons de cooperació econòmica i cultural 2016”. 
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Girona que imputi la subvenció de 108.253,00 € a les 
següents actuacions: 
1.-Reparació del paviment d’aglomerat asfàltic a diversos carrers del municipi, amb un 
pressupost total de 92.983,30 € 
2.- Despeses culturals, amb un pressupost total de 21.185,47 € €. 
Tercer.- Aprovar la memòria valorada Reparació del paviment d’aglomerat asfàltic a diversos 
carrers del municipi, amb un pressupost total de 92.983,30 €, redactada per l’arquitecte 
municipal Carles Soler Ripol. 
Quart.- Proposar a la Junta de Govern Local que ratifiqui aquesta resolució en la primera 
sessió que tingui. 
Manat i signat per l'alcalde a Llagostera el dia 14 de març de 2016” 
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 unanimitat: 
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 295/2016, de 14 de març, corresponent a l’expedient 
2016/352 Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona. Any 2016. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart 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. 
 


