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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/24 
Caràcter:  ordinària 
Data:   22 de juny de 2016 
Horari:   de 12:30 fins a 12:55 
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. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
Sr. Ramon Soler i Salvadó, 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. JGL2016/23 ordinària 15/06/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/989   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/19. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.2.1. PRP2016/1001   Autoritzar la cessió a favor del Sr. CSR del contracte signat per EVS 
SCP amb l’Ajuntament de Llagostera en data 31 de desembre de 2015 per a assessorament 
tècnic urbanístic per part d’arquitecte, amb les mateixes característiques que el contracte 
vigent. -Exp. núm. 2015/1472  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.3.1. PRP2016/981   Acceptar la renúncia del Sr. IZO com a agent interí de la Policia Local.- 
Exp. núm. 2016/648  
 
2.4. Altres 
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2.4.1. PRP2016/975   Aprovar esborrany conveni  a signar amb PROJECTES I DISSENY SL, 
de cessió d'immoble per a ús d'aparcament públic  - Exp. núm. 2016/923  
2.4.2. PRP2016/987   Proposta de Pròrroga del `servei de la xarxa impulsora de la Garantia 
Juvenil durant el període 17 de maig fins a 30 de juny de 2016  
2.4.3. PRP2016/996   Aprovar el preu públic per a visites guiades a Llagostera.-  Exp. núm. 
2016/627  
 
3. 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. JGL2016/23 ordinària 15/06/2016 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2016/989   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/19. 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/19, per un import total de 319.004,51.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2016/754 fins al núm. F/2016/756. 
- des del núm. F/2016/1193 fins al núm. F/2016/1196. 
- des del núm. F/2016/1258 fins al núm. F/2016/1288. 
- des del núm. F/2016/1340 fins al núm. F/2016/1342. 
- des del núm. F/2016/1371 fins al núm. F/2016/1383. 
- des del núm. F/2016/1385 fins al núm. F/2016/1392. 
- des del núm. F/2016/1459 fins al núm. F/2016/1467. 
- des del núm. F/2016/1476 fins al núm. F/2016/1557. 
- des del núm. F/2016/1560 fins al núm. F/2016/1576. 
- des del núm. F/2016/1578 fins al núm. F/2016/1620. 
- i els registres F/2016/629, F/2016/839, F/2016/898, F/2016/1131, F/2016/1134, 

F/2016/1155, F/2016/1164, F/2016/1297, F/2016/1320, F/2016/1470 i F/2016/1471. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2016/1001   Autoritzar la cessió a favor del Sr. CSR del contracte signat per 
EVS SCP amb l’Ajuntament de Llagostera en data 31 de desembre de 2015 per a 
assessorament tècnic urbanístic per part d’arquitecte, amb les mateixes característiques 
que el contracte vigent. -Exp. núm. 2015/1472.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Autoritzar la cessió a favor del Sr. CSR del contracte signat per EVS SCP amb 
l’Ajuntament de Llagostera en data 31 de desembre de 2015 per a assessorament tècnic 
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urbanístic per part d’arquitecte des de l’1 de gener a 31 de desembre de 2016, amb les 
mateixes característiques que el contracte vigent. 
 
Segon.- Autoritzar la cessió esmentada al punt primer amb efectes d’1 de juliol de 2016. 
 
Tercer.- Fer avinent a l’interessat que el cessionari queda subrogat en tots els drets i les 
obligacions que correspondrien al cedent. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.3.1. PRP2016/981   Acceptar la renúncia del Sr. IZO com a agent interí de la Policia 
Local.- Exp. núm. 2016/648  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Acceptar la renúncia al lloc de treball del Sr. IZO (RE núm. 2016/2331, de 14 de 
juny)5/4, de 2 de gener), agent de la Policia Local, funcionari interí, de renúncia al seu lloc de 
treball amb efectes 30 de juny de 2016, donat que ha obtingut una plaça de funcionari fix 
d’agent de la Policia Local de Calella (Barcelona)  i ha d’incorporar-s’hi el dia 1 de juliol de 
2016. 
 
Segon.- Procedir a tramitar la baixa en el règim general de la Seguretat Social. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
2.4. Altres 
 
2.4.1. PRP2016/975   Aprovar esborrany conveni  a signar amb PROJECTES I DISSENY 
SL, de cessió d'immoble per a ús d'aparcament públic  - Exp. núm. 2016/923  
 
S’acorda per unanimitat 
 
Primer.- Aprovar la proposta de conveni entre l’Ajuntament de Llagostera i l’entitat 
PROJECTES I DISSENY S.L. per la cessió de la finca de 1.677,00 m2  segons cadastre, 
situada entre els carrers Av. de l’Esport, Isabel Vilà i Av. del Gironès, i amb referència cadastral 
XXXXXXXXXX, per tal de destinar-la a aparcament de vehicles. 
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris per a la 
implementació del present acord. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a PROJECTES I DISSENY S.L. per tal de concretar la 
formalització del conveni. 
 
2.4.2. PRP2016/987   Proposta de Pròrroga del servei de la xarxa impulsora de la Garantia 
Juvenil durant el període 17 de maig fins a 30 de juny de 2016.  
 
Aquest punt queda sobre la taula per tractar-lo en una sessió posterior.    
 
2.4.3. PRP2016/996   Aprovar el preu públic per a visites guiades a Llagostera.-  Exp. 
núm. 2016/627  
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S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics de l’àrea de cultura: 
Preu públic per a visita guiada a Llagostera   
 

Activitat Preu  
Visita guiada a Llagostera 3,00 €/persona per visita  

• Gratuït pels menors de 12 anys 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:   
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1. PRP2016/1007   Contractar ACTIESCOLA, SL, pel servei d'un educador per a l'aula 
oberta de formació reglada RE-APRÈN.-Exp. núm. 2016/980  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Contractar l’empresa ACTIESCOLA, SLU (B17456336), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, pel servei d'un educador per a l'aula oberta de formació reglada 
RE-APRÈN. (Juliol-Desembre 2016). pel preu de 8.952,00 euros (IVA exempt), segons el detall 
del pressupost presentat.  
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016.14.3231.22706, per un import total de 8.952,00 euros (IVA 
exempt). 
 
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. 
 
3.1.2. PRP2016/1015   Contractar el servei de monitoratge pel casal jove 2016  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Contractar a COCU ASSOCIACIÓ CULTURAL (G55074629), mitjançant la modalitat 
de contracte menor de serveis, els serveis de monitoratge pel Casal jove 2016 pel preu de 
2.670,00 euros (exempts d’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 14 337 22799, per un import total de 2.670,00 euros. 
 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
 
Quart.- Notificar-ho a l’interessat. 
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I no havent-hi més temes per tractar, a la una menys cinc minuts 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. 
 


