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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/39 
Caràcter:  ordinària 
Data:   16 de novembre de 2016 
Horari:   de 12:30 fins a 12:59 
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 
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. JGL2016/38 ordinària 09/11/2016 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/1646   Aprovar la modificació de crèdit 8/2016 de generació de crèdit per 
ingressos. Exp. núm. 2016/1567  
2.1.2. PRP2016/1664   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/38. Exp. núm. 2016/175  
 
2.2. Altres 
2.2.1. PRP2016/1642   Nomenar la regidora d'educació, Sra. Anna Hereu Masó, com a 
representant en el Consell Escolar de l'IES Llagostera, durant el curs 2016-2017.- Exp. núm. 
2016/444  
2.2.2. PRP2016/1652   Nomenar la regidora d'Educació, Sra. Anna Hereu Masó, com a 
representant en el Consell Escolar de l'Escola Lacustària, durant el curs 2016-2017.- Exp. núm. 
2016/444  
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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. JGL2016/38 ordinària 09/11/2016 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2016/1646   Aprovar la modificació de crèdit 8/2016 de generació de crèdit per 
ingressos. Exp. núm. 2016/1567.  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Generar crèdit a les aplicacions de despeses següent amb crèdits per generació 
d’ingressos: 
 

Aplicació que genera els 
 ingressos  

Import Aplicacions de despeses Import 

        46106- Diputació -  esportistes de 
nivell 

      1.142,66 € 11.341.47900 Subvenció 
esportistes de nivell 

    1.142,66 € 

totals       1.142,66 €      1.142,66 € 
 
 
 
2.1.2. PRP2016/1664   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/38. Exp. núm. 2016/175  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/38, per un import total de 172.016,38.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2016/2564 fins al núm. F/2016/2630. 
- des del núm. F/2016/2690 fins al núm. F/2016/2700. 
- des del núm. F/2016/2710 fins al núm. F/2016/2713. 
- des del núm. F/2016/2907 fins al núm. F/2016/2911. 
- i els registres núm. F/2016/2662, F/2016/2667, F/2016/2688, F/2016/2717, 

F/2016/2721, F/2016/2722, F/2016/2770, F/2016/2771, F/2016/2772, F/2016/2774, 
F/2016/2775, F/2016/2777  i F/2016/2833. 

 
2.2. Altres 
 
2.2.1. PRP2016/1642   Nomenar la regidora d'educació, Sra. Anna Hereu Masó, com a 
representant en el Consell Escolar de l'IES Llagostera, durant el curs 2016-2017.- Exp. 
núm. 2016/444  



 

3 
 

S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Nomenar la Regidora d’Educació, Sra. Anna Hereu Masó, com a representant de 
l’Ajuntament al Consell Escolar de l’Institut de Llagostera, per al curs 2016-2017. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Institut de Llagostera. 
 
2.2.2. PRP2016/1652   Nomenar la regidora d'Educació, Sra. Anna Hereu Masó, com a 
representant en el Consell Escolar de l'Escola Lacustària, durant el curs 2016-2017.- Exp. 
núm. 2016/444  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Nomenar la Regidora d’Educació, Sra. Anna Hereu Masó, com a representant de 
l’Ajuntament al Consell Escolar de l’Escola Lacustària, per al curs 2016-2017. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Escola Lacustària de Llagostera. 
 
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. PRP2016/1669   Desistir de l'adjudicació del contracte de serveis de manteniment i 
millora de l'enllumenat públic. Exp. 2015/29.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Desistir, en base a l’article 155 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la llei de contractes del sector públic, del procediment d’adjudicació  del 
contracte de serveis de manteniment i millora de l’enllumenat públic de Llagostera, motivat per 
errors no esmenables detectats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que 
regia el procediment. 
 
Segon.- Fixar com a quantitat màxima a liquidar 50 € per licitador en concepte de despeses en 
què hagin pogut incórrer per causa de la licitació, d’acord amb la clàusula 22 del PCAP. 
 
Tercer.- Publicar l’acord de desistiment en el DOUE, el BOE i el BOP; i a l’eTauler i el perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Llagostera. 
 
Quart.- Incoar nou expedient de contractació, per procediment obert, del contracte de serveis 
de manteniment i millora de l’enllumenat públic de Llagostera i ordenar la redacció del 
corresponent PCAP que ha de regir el contracte i el procediment d’adjudicació.  
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als licitadors, juntament amb l’informe de Secretaria que el 
justifica. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord a ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL,  adjudicatari del 
contracte vigent del servei,  amb l’advertiment que haurà de continuar prestant el servei fins a 
l’adjudicació  del nou contracte, d’acord amb l’article 235 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
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3.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.2.1. PRP2016/1677   Sol·licitar a la Diputació de Girona pròrroga del termini de 
justificació de la subvenció per a l'edició de llibres 2016. Exp. núm. 2016/572.-  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una pròrroga fins a 28 de febrer de 2017 per 
justificar la subvenció per a l’edició del llibre “Dictadura, revolució i repressió a Llagostera. 
1923-1943”. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a la una del migdia menys un minut,  s’aixeca la sessió de 
la qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


