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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/35 
Caràcter:  ordinària 
Data:   19 d'octubre de 2016 
Horari:   de 12:50 fins a 13:45 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i 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 
 
Ha excusat la seva absència el Sr. Josep Aliu i Mundet, 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. JGL2016/34 extraordinària 13/10/2016 
 
Propostes 
Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/1552   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/25. Exp. núm. 2016/175  
 
Assumptes relacionats amb Contractació 
2.2.1. PRP2016/1511   Contractar instal·lació línea general de llum i telefonia i instal·lació 
interior d'electricitat, internet i telèfon, a les oficines del camp de futbol - Exp. núm. 2016/1384.  
2.2.2. PRP2016/1512   Contractar el Taller de Costura curs escolar 2016-2017.  Exp. núm. 
2016/1371  
2.2.3. PRP2016/1530   Contractar IDÀRIA,SCCL, pel servei de docència en anglès dels horts 
escolars, de les dues escoles de primària de Llagostera, pel curs 2016-2017, a partir de l'1 
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d'octubre de 2016 fins el 30 de juny de 2017 i el manteniment dels horts escolars durant els 
mes de juliol, agost i setembre de 2017.-Exp. núm. 2016/1367  
 
Altres 
2.3.1. PRP2016/1538   Aprovar el conveni del programa de Cooperació Educativa entre la UdG 
i l'Ajuntament de Llagostera per disposar d'un guia/vigilant al centre d'interpretació Can 
Caciques. Exp. núm. 2016/1427  
 
 
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. JGL2016/34 extraordinària 13/10/2016 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents).    
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2016/1552   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/25. Exp. núm. 2016/175  
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents): 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/35, per un import total de 106.991,73.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2016/2429fins al núm. F/2016/22432. 
- des del núm. F/2016/2428 fins al núm. F/2016/2442. 
- des del núm. F/2016/2467 fins al núm. F/2016/2476. 
- des del núm. F/2016/2541 fins al núm. F/2016/2543. 
- des del núm. F/2016/2637 fins al núm. F/2016/2653. 
- i els registres núm. F/2016/2367, F/2016/2368, F/2016/2446, F/2016/2447, 

F/2016/2484, F/2016/2485, F/2016/2488, F/2016/2489, F/2016/2531, F/2016/2532, 
F/2016/2552, F/2016/2631, F/2016/2633 i F/2016/2634. 

 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2016/1511   Contractar instal·lació línia general de llum i telefonia  i instal·lació 
interior d'electricitat, internet i telèfon, a les oficines del camp de futbol - Exp. núm. 
2016/1384  
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents): 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ANTONI TARRÉS SALA (40312012G), mitjançant la modalitat 
de contracte menor d’obres, pel preu de 5.154,96 euros (més IVA), segons el detall del 
pressupost presentat, la instal·lació de la línia general de llum i de telefonia, i la instal·lació 
interior d'electricitat, internet i telèfon a l'ampliació de les oficines del camp de futbol. 
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Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016.11.340.62200 per un import total de 6.237,50 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. PRP2016/1512   Contractar el Taller de Costura curs escolar 2016-2017.  Exp. núm. 
2016/1371  
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents): 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ASE mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, la 
contractació del Taller de Costura pel curs escolar 2016-2017 pel preu de 2.754,00 euros 
(exempt d’IVA), segons el detall del pressupost presentat.  
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, pel període de 
novembre a desembre de 2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016/08/231/22799, 
per un import total de 702,00 euros (exempt d’IVA). 
 
Tercer. Adoptar el compromís d’habilitar crèdit suficient en el pressupost de l’exercici 2017 per 
un import de 2.052,00 € (exempt d’IVA), corresponent al període de gener a maig de 2017. 
 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
 
Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
2.2.3. PRP2016/1530   Contractar IDÀRIA,SCCL, pel servei de docència en anglès dels 
horts escolars, de les dues escoles de primària de Llagostera, pel curs 2016-2017, a 
partir de l'1 d'octubre de 2016 fins el 30 de juny de 2017; i el manteniment dels horts 
escolars durant els mes de juliol, agost i setembre de 2017.-Exp. núm. 2016/1367  
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents): 
 
Primer.- Contractar l’empresa IDÀRIA, EMPRESA D'INSERCIÓ SCCL (F55149025), mitjançant 
la modalitat de contracte menor de serveis, pel servei de docència en anglès i manteniment als 
horts escolars curs 2016-2017, a partir de l'1 d'octubre de 2016 fins el 30 de setembre de 2016. 
pel preu de 8.518,92 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 2016/07/3231/22710, per un import total de 9.370,81 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 
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2.3.1. PRP2016/1538   Aprovar el conveni del programa de Cooperació Educativa entre la 
UdG i l'Ajuntament de Llagostera per disposar d'un guia/vigilant al centre d'interpretació 
Can Caciques. Exp. núm. 2016/1427  
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents): 
 
Primer.- Aprovar el conveni del programa de Cooperació Educativa entre la Universitat de 
Girona i l’Ajuntament de Llagostera en els quals hi participa l’estudiant PTI amb DNI XXXXXXX 
amb un nombre de dedicació de 700 hores realitzades en el període d’1 de novembre de 2016 
a 14 de setembre de 2017, corresponent a la tasca de vigilant/informador a Can Caciques i per 
l’actualització de l’inventari del centre.  
 
Segon.- Concedir a l’estudiant PTI la quantitat acordada de 610.-€ (5 euros/hora) pel període 
d’1 de novembre a 31 de desembre de 2016 en concepte d’ajust a l’estudi en càrrec a 
l’aplicació pressupostària 01.920.48000 (Becaris Universitaris) .  
 
Tercer.- Adoptar el compromís d’habilitar la dotació econòmica suficient de 2.890.-€ pel 
període de gener a setembre de 2017 a l’aplicació pressupostària corresponent de 2017.  
 
Quart.- Aprovar la factura emesa per la UdG per un import de 130.-€ en concepte de gestió del 
conveni. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents), 
declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.1.1. PRP2016/1498   Aprovar prèviament el projecte de legalització de les obres 
executades a l'abocador de Solius - Exp. núm. 2016/891  
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents): 
 
Primer.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte de legalització de les obres executades de 
condicionament de nou vas i millora del sistema d’explotació amb nau de premsat, a l’abocador 
de Solius,  que promou el  CONSORCI PER AL CONDICIONAMENT I LA GESTIÓ DEL 
COMPLEX DE TRACTAMENT DE RESIDUS DE SOLIUS (Registre d’Entrada núm. 2013, de 
24.05.2016), i redactat per l’arquitecte Jaume Corominas Blanch (E.P. ENGINYERIA GRUP7 
S.L.P.). 
 
Segon.- Trametre a la Comissió Provincial d’Urbanisme un exemplar del projecte i una còpia 
completa de l’expedient, als efectes de la seva aprovació.  
 
Tercer.- Notificar-ho al CONSORCI PER AL CONDICIONAMENT I LA GESTIÓ DEL 
COMPLEX DE TRACTAMENT DE RESIDUS DE SOLIUS. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.2.1. PRP2016/1565   Contractar el lloguer de motius de Nadal per diversos carrers del 
poble 
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S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents): 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L. (B17378621), mitjançant 
la modalitat de contracte menor de subministraments, contractar el lloguer de motius de Nadal 
pel preu de 12.570,00 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 06.165.20300, per un import total de 15.209,70 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. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.3.1. PRP2016/1562   Traslladar a 4 esportistes de nivell la subvenció concedida per la 
Diputació. Exp. núm. 2016/1062.- 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents): 
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 1.142,66 € concedida per la Diputació de Girona a 
l’Ajuntament de Llagostera amb destí a: 
GMC              304,71 € (hípica) 
GFB   304,71 € (hípica) 
NMC    228,53 € (patinatge artístic) 
PRG   304,71 € (gimnàstica artística) 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats i requerir-los perquè en el termini de 10 dies 
presentin a l’Ajuntament la següent documentació, amb l’advertiment que la no presentació en 
termini o forma comportarà la pèrdua del dret a la subvenció, ja que l’Ajuntament no podrà 
justificar-la davant la Diputació: 

- Factures relacionades amb la competició estatal per un import igual o superior a la 
subvenció 

- Document que acrediti de manera fefaent la participació, les dates i el resultat de la 
competició estatal. 

- Fotos de la competició estatal 
 
Tercer.- Transferir els imports respectius als interessats, un cop l’Ajuntament hagi rebut 
aquests imports de la Diputació de Girona. 
 
3.3.2. PRP2016/1558   Sol·licitar a l'ARC la reformulació de l'actuació d'arranjament de 
camins amb àrid reciclat 2015-2016. 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents): 
 
Primer.-  Aprovar la memòria modificada de l’actuació Arranjament dels camins de Can Joanillo 
i del Pla de Sant Llorenç mitjançant l’adquisició d’àrid reciclat amb marcatge CE amb un 
pressupost de 21.551,19 €, redactada per Terregada.net SCCL. 
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Segon.- Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya que aprovi la següent reformulació de 
l’actuació: 
Substitució del Camí de la Casassa pel Camí del Pla de Sant Llorenç 
 
Tercer.- Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya que aprovi la següent proposta de 
finançament de l’actuació: 
Subvenció de l’ARC     8.302,08 € 
Fons propis Ajuntament   13.249,11 € 
Total     21.551,19 € 
 
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. 
 


