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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/44 
Caràcter:  ordinària 
Data:   21 de desembre de 2016 
Horari:   de 12:30 fins a 13:00 
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. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Ha excusat la seva absència la Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU. 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors: 
 
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 JGL2016/43 ordinària 14/12/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/1801   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/42. Exp. núm. 2016/175  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.2.1. PRP2016/1797   Contractar els serveis tècnics de so i luminotècnia per a les activitats 
culturals durant l'any 2017. Exp. núm. 2016/1670  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.3.1. PRP2016/1800   Nomenament interí del Sr. CSR, com a arquitecte, amb efectes del dia 1 
de gener de 2017. Exp. núm. 2016/1741  
 
2.4. Altres 



 

2 
 

2.4.1. PRP2016/1790   Acceptar les donacions de documentació fetes a l'Arxiu Municipal entre 
els mesos de juny a desembre de 2016. Exp. núm. 2016/1353  
 
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 JGL2016/43 ordinària 14/12/2016 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2016/1801   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/42. Exp. núm. 2016/175  
 
Vista la relació de factures presentada per Intervenció, 
 
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,  
 
I atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 2015/0620 
de data 23 de juny de 2015.  
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/42, per un import total de 113.485,63.-
euros i que comprèn els següents registres: 
 

- des del núm. F/2016/2837 fins al núm. F/2016/2904. 
- des del núm. F/2016/3310 fins al núm. F/2016/3326. 
- des del núm. F/2016/3328 fins al núm. F/2016/3332. 
- i els registres núm. F/2016/2714, F/2016/22718, F/2016/2720, F/2016/2773, 

F/2016/2912, F/2016/2917, F/2016/2918, F/2016/2920, F/2016/3064, F/2016/3065, 
F/2016/3074, F/2016/3095, F/2016/3096 i F/2016/3097. 

 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2016/1797   Contractar els serveis tècnics de so i luminotècnia per a les activitats 
culturals durant l'any 2017. Exp. núm. 2016/1670  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Contractar a ESC, mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, dels serveis 
tècnics de so i luminotècnia per a les activitats culturals durant l'any 2017 pel preu de 6.936,00 
euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat i que comporta les següents 
actuacions: 

- Servei tècnic de so i luminotècnia del Teatre Casino Llagosterenc. 
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- Assessorament i suport tècnic a les companyies teatrals, formacions musicals i en 
general a totes les activitats que es desenvolupin dins el Teatre Casino Llagosterenc. 

- Control i inventari del material del Teatre Casino Llagosterenc. 
- Servei tècnic i de sonorització del sistema d’àudio propietat de l’Ajuntament de 

Llagostera, tant per a usos en interiors com en exteriors.  
 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent per un import total de  8.392,56 euros (IVA inclòs) 
relativa a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2017.05.333.22706, condicionada a l’aprovació definitiva del projecte del pressupost de 
l’Ajuntament per a l’any 2017. 
 
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. 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Nomenar, per urgència, el senyor CSR, com a arquitecte  interí, de l’Escala 
d’Administració Especial, subescala tècnica, tècnic superior (subgrup A1), amb efectes del dia 
1 de gener de 2017 i fins que finalitzi la convocatòria per seleccionar un arquitecte, en règim de 
funcionari interí aprovada per la Junta de Govern Local el dia 23 de novembre de 2016. 
 
Segon.- Aprovar les retribucions a percebre que són les que consten a la relació de llocs de 
treball aprovades pel Ple juntament amb l’aprovació del Pressupost Municipal. 
 
Tercer.- Publicar aquest acord en el BOP. 
 
Quart.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
 
2.4. Altres 
2.4.1. PRP2016/1790   Acceptar les donacions de documentació fetes a l'Arxiu Municipal entre 
els mesos de juny a desembre de 2016. Exp. núm. 2016/1353  
 
S’acorda per majoria absoluta 
 
Primer.- Acceptar la cessió en ple domini proposada per LSM, JST i FSB i família. 
 
Segon.- Integrar aquesta documentació a l’Arxiu Municipal i mantenir-la en les condicions de 
seguretat i conservació que garanteixen la seva preservació. 
 
Tercer.- Posar la documentació a disposició dels investigadors i del públic en general. 
 
Quart.- Agrair als cedents l’acte de generositat realitzat. 
 
3. Propostes urgents 
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
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3.1.1. PRP2016/1812   Contractar  obres reforma i ampliació edifici casa de les Vídues-Fase3: 
reforma locals c/ St. Antoni – INSTA·.LACIONS I IL·LUMINACIÓ - Exp. núm. 2016/1747  
 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa INSTAL·LACIONS FEC S.L. (B17153172), mitjançant la 
modalitat de contracte menor d’obres, pel preu de 22.415,00 euros (més IVA), segons el detall 
del pressupost presentat, les obres de "reforma i ampliació de l'edifici casa de les Vídues-Fase 
3: reforma dels locals del c/ Sant Antoni" - INSTAL·LACIONS I IL·LUMINACIÓ. 
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016.05.933.62201 per un import total de 27.122,15 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. 
 
3.1.2. PRP2016/1811   Contractar obres reforma i ampliació edifici casa de les Vídues-Fase 3: 
reforma locals c/ St. Antoni-SERRALLERIA I VIDRES -Exp. núm. 2016/1744  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa SERRALLERIA METÀL·LICA FERRAN COLLELL, SL 
(B17418286), mitjançant la modalitat de contracte menor d’obres, pel preu de 5.606,00 euros 
(més IVA), segons el detall del pressupost presentat, les obres de "reforma i ampliació de 
l'edifici casa de les Vídues-Fase 3: reforma dels locals Contractar les obres de "reforma i 
ampliació de l'edifici casa de les Vídues-Fase 3: reforma dels locals del c/ Sant Antoni" - 
SERRALLERIA I VIDRES. 
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016.05.933.62201 per un import total de 6.783,26 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. 
 
3.1.3. PRP2016/1821   Contractar l’empresa ROS ROCA,SA (A-25014382), pel manteniment 
correctiu de l’escombradora model CITYCAT C5006XL, a partir de l’1 de gener fins el 31 de 
desembre de 2017.-Exp. núm. 2016/1701  
 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Contractar l’empresa ROS ROCA,SA (A25014382), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, pel manteniment correctiu de la màquina escombradora 
mod.:CC5006xl, a partir del dia 1 de gener fins el 31 de desembre de 2017. pel preu de 
5.139,17 euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat.  
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Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2017.06.163.21300, per un import total de 6.218,40 euros (IVA 
inclòs). 
 
Tercer.- Aquest contracte es regirà per les condicions següents:  
-. Els preus pels serveis contractats, que inclouen tots els conceptes i elements necessaris per 
realitzar la prestació contractada, són els que es detallen en l’Oferta de Prestació de Serveis 
presentada per ROS ROCA,SA. incorporada com a Annex1. 
-. La facturació es realitzarà mensualment, la darrera setmana del mes. I el pagament serà per 
transferència bancària, segons la normativa vigent. 
-. ROS ROCA,SA lliurarà a l’Ajuntament de Llagostera certificat expedit per l’Administració 
Tributària competent, acreditatiu que ROS ROCA,SA i, si escau, els seus subcontractistes 
estan al corrent de pagament en el compliment de les seves obligacions tributàries, renovant-se 
amb periodicitat anual o conforme el model específic que aprovi, si escau, l’Administració 
Tributària, a fi de que l’Ajuntament no incorri en la responsabilitat subsidiària a la qual es 
refereix l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
-. ROS ROCA,S.A. observarà personalment i farà observar a les persones de la seva 
dependència les Regles de Seguretat i Salut, assumint personalment el risc de tota classe de 
danys que ells mateixos, o aquells, poguessin sofrir en la seva persona o béns. Així mateix, 
com empresari de tot el personal que utilitzi per a l’execució dels serveis subcontractats, 
respondrà davant Autoritats, Organismes i Tribunals de la correcta aplicació de la Legislació 
vigent en material laboral, havent de trobar-se al corrent del pagament dels salaris, de l’afiliació 
i cotització de les assegurances socials vigents o que s’estableixin en el futur i, especialment, 
en el d’Accidents de Treball, així com del compliment de qualsevol altra obligació en matèria 
laboral, de la Seguretat Social, de Seguretat i Higiene i Prevenció de riscos laborals en el 
treball que afectin al contracte. 
 
Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
3.1.4. PRP2016/1813   Contractar els serveis de control de plagues al municipi i edificis 
municipals per a l'any 2017. Exp. núm.  2016/1737  
 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa PREVENPLAG, SL (B17977752), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, els serveis de control de plagues al municipi i edificis municipals 
per a l'any 2017, pel preu de 8.651,11 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 2017.09.311.22700, per un import total de 10.467,84 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. 
 
3.1.5. PRP2016/1810   Contractar obres reforma i ampliació casa de les Vídues-Fase 3: 
reforma locals c/ St. Antoni-Enderrocs, treballs paleta i pintura-Exp. núm. 2016/1742  
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S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa JOAQUIM COMAS CORRIUS, SL (B17034265), mitjançant la 
modalitat de contracte menor d’obres, pel preu de 19.598,47 euros (més IVA), segons el detall 
del pressupost presentat, les obres de "reforma i ampliació de l'edifici casa de les Vídues-Fase 
3: reforma dels locals del c/ Sant Antoni" - ENDERROCS, TREBALLS DE PALETA I PINTURA. 
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016.05.933.62201 per un import total de 23.714,15 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. 
 
3.1.6. PRP2016/1819   Contractar la millora de diversos camins veïnals - Exp. núm. 2016/1718  
 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa MASSACHS OBRES I PAISATGE S.L.U. (B17245093), 
mitjançant la modalitat de contracte menor d’obres, pel preu de 3.695,51 euros (més IVA), 
segons el detall del pressupost presentat, la millora de diversos camins veïnals. 
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016.10.454.61900 per un import total de 4.471,57 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. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.2.1. PRP2016/1817   Aprovar una esmena a les bases de la convocatòria de cinc places 
d'agent de la Policia Local.- Exp. núm. 2016/1615  
 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Esmenar les bases per proveir en propietat cinc places d’agent de la Policia Local de 
Llagostera, incloses a l’oferta pública de l’any 2016 i constituir una borsa de treball, aprovades 
per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 23 de novembre de 2016 i publicades al BOP 
de Girona núm. 234, de 9 de desembre de 2016, en el següent sentit: 
 

- S’elimina de la base 7, el següent paràgraf : “7.2 Els aspirants proposats hauran de 
presentar a la Secretaria de la Corporació, en el termini màxim de 20 dies, els 
documents acreditatius de les condicions exigides a la base primera, excepció feta del 
certificat acreditatiu de tenir els coneixements específics per poder conduir vehicles 
prioritaris.” 
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- Es modifica de la base 7, el següent paràgraf : “7.4. Si els aspirants proposats han 

incorregut en falsedat, el Tribunal podrà cridar els següents aspirants de la llista 
d’aprovats per ser nomenats.  
 

- S’afegeix a l’annex 1, els següents barems: 
 

HOMES 
Grups d’edat: De 41 a 50 anys 
  
Punts homes Course Navette Llançament pilota medicinal 
10 9 nivells 9 metres o més 
9 8,5 nivells 8 
8 8 nivells 7 
7 7,5 nivells 6 
6 7 nivells 5,5 
5 6,5 nivells 5 
4 6 nivells 4 
3 5,5 nivells 3 
2 5 nivells 2 
1 4,5 nivells 1,5 
0 4 nivells 1 
 
Grups d’edat: de 51 a Edat de jubilació forçosa. 
 
Punts homes Course Navette Llançament pilota medicinal 
10 8,5 nivells 8 metres o més 
9 8 nivells 7 
8 7,5 nivells 6 
7 7 nivells 5,5 
6 6,5 nivells 5 
5 6 nivells 4 
4 5,5 nivells 3 
3 5 nivells 2 
2 4,5 nivells 1,5 
1 4 nivells 1 
0 3,5 nivells 0,5 
 
DONES 
 
Grups d’edat: De 41 a 50 anys  
 
Punts dones Course Navette Llançament pilota medicinal 
10 8 nivells 6 metres o més 
9 7,5 nivells 5 
8 7 nivells 4,5 
7 6,5 nivells 4 
6 6 nivells 3,5 
5 5,5 nivells 3 
4 5 nivells 2,5 
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3 4,5 nivells 2 
2 4 nivells 1,5 
1 3,5 nivells 1 
0 3 nivells 0,5 
 
Grups d’edat: de 51 a Edat de jubilació forçosa. 
 
Punts dones Course Navette Llançament pilota medicinal 
10 7,5 nivells 5 metres o més 
9 7 nivells 4,5 
8 6,5 nivells 4 
7 6 nivells 3,5 
6 5,5 nivells 3 
5 5 nivells 2,5 
4 4,5 nivells 2 
3 4 nivells 1,5 
2 3,5 nivells 1 
1 3 nivells 0,5 
0 2,5 nivells 0 
 
 

- Es modifica de l’annex 3, en el quadre d’exclusions mèdiques: 1. Antropometria. Talla 
que passa a tenir els següents valors: Alçada inferior a : Dones 1,55 m; Homes 1,65 m. 
 

Segon.- Publicar aquestes modificacions de les bases al BOP de Girona i un text refós al web 
municipal, i fer constar aquestes esmenes a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el 
DOGC i BOE. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a les 13:00 hores s’aixeca la sessió de la qual s’estén 
aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


