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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/13 
Caràcter:  ordinària 
Data:   6 d'abril 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. JGL2016/12 ordinària 30/03/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/489   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/10. Exp. núm. 2016/175  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.2.1. PRP2016/479   Sol·licitar a la Diputació subvenció per a l'edició del llibre "Dictadura, 
revolució i repressió. Llagostera 1923-1943". Exp. núm. 2016/572. 
2.2.2. PRP2016/488   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a la campanya Del Pla a l'Acció 
2016. Exp. núm. 2016/584.  
 
3. Acords d’urgència.  
 
Ho mana i ho signa l ‘alcalde, a Llagostera, el 4 d'abril de 2016  
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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. JGL2016/12 ordinària 30/03/2016 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2016/489   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/10. Exp. núm. 2016/175  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/10, per un import total de 150.163,21.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2016/440 fins al núm. F/2016/506. 
- des del núm. F/2016/638 fins al núm. F/2016/647. 
- des del núm. F/2016/649 fins al núm. F/2016/652. 
- des del núm. F/2016/654 fins al núm. F/2016/677. 
- des del núm. F/2016/679 fins al núm. F/2016/747. 
- i els registres F/2016/575, F/2016/576, F/2016/578, F/2016/624, F/2016/625, 

F/2016/626, F/2016/628, F/2016/630, F/2016/631, F/2016/633 I F/2016/636. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.2.1. PRP2016/479   Sol·licitar a la Diputació subvenció per a l'edició del llibre 
"Dictadura, revolució i repressió. Llagostera 1923-1943". Exp. núm. 2016/572. 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions per a 
publicacions d’interès local editades per ajuntaments per a l’any 2016, amb el llibre “Dictadura, 
revolució i repressió. Llagostera 1923-1943”, fruit del treball guanyador de la VII Beca de 
Recerca Esteve Fa Tolsanas, amb un pressupost de 5.880,00 € (IVA inclòs). 
 
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 2.940,00 €, equivalent al 50 % 
del cost de l’edició, import màxim subvencionable. 
 
2.2.2. PRP2016/488   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a la campanya Del Pla a 
l'Acció 2016. Exp. núm. 2016/584.  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concórrer a la línia 3 de la convocatòria de la campanya Del Pla a l’Acció 2016 de la 
Diputació de Girona amb l’actuació “Reducció i adequació dels nivells lumínics excessius de 30 
llumeneres de l’avinguda de l’Esport (Quadre XAN)”, amb un pressupost de 15.733,15 €. 
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Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 10.000,00 €, corresponent a 
l’import màxim subvencionable. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat incloure els següents punts a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1. PRP2016/496   Contractar la substitució de la fusteria de l'edifici "casa de les 
Vídues"-Exp. núm. 2016/589  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ALUMINIS COLLELL, SL (B17429788), mitjançant la modalitat 
de contracte menor d’obres, pel preu de 11.265,00 euros (més IVA), segons el detall del 
pressupost presentat, la substitució de la fusteria de l'edifici "casa de les Vídues". 
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària  per un import total de 13.630,65 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 i a la resta de licitadors 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.2.1. PRP2016/502   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a fires 2016. Exp. núm. 
2016/599. 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona de les subvencions a 
ajuntaments i entitats per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal per a l’any 2016, 
amb les actuacions: 
Mercat romà, amb un pressupost de 13.382,29 € 
Fira del batre, amb un pressupost de 10.000,00 € 
Fira del bolet, amb un pressupost de 20.000,00 € 
 
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 21.691,29 €, import màxim 
subvencionable, per a les fires següents: 
Mercat romà:    6.691,29 € 
Fira del batre:    5.000,00 € 
Fira del bolet:   10.000,00 € 
 
3.3. Altres 
 
3.3.1. PRP2016/491   Aprovar l'adhesió al conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i 
el Grup Èxit d'oferta de serveis. Exp. núm. 2016/587. 
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Llagostera al Conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Gironès i el Grup Èxit per a la prestació de serveis de jardineria, pintura, 
neteja, eliminació d’etiquetes adhesives, eliminació de grafits, muntatges, manteniment i altres 
que es considerin oportuns, signat a Girona el 23 de desembre de 2015 pel termini d’1 any i 
prorrogable de mutu acord entre les parts per anualitats successives  
 
Segon.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui possible, per a l’execució 
d’aquest acord. 
 
Tercer.- Publicar el referit conveni a la seu electrònica de l’Ajuntament de Llagostera. 
 
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. 
 


