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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/10 
Caràcter:  ordinària 
Data:   8 de març de 2017 
Horari:   de 12:40 fins a 13:40 
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. JGL2017/9 ordinària 01/03/2017 
 
2. Propostes 
2.1. Altres 
2.1.1. PRP2017/243   Aprovar el conveni de col·laboració  entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l'Ajuntament per al funcionament d'un punt d'informació local d'habitatge Exp. núm. 
2017/457.  
 
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  
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1.1. JGL2017/9 ordinària 01/03/2017 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Altres 
 
2.1.1. PRP2017/243   Aprovar el conveni de col·laboració  entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l'Ajuntament per al funcionament d'un punt d'informació local d'habitatge Exp. 
núm. 2017/457  
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Llagostera i el Consell 
comarcal del Gironès per al funcionament d'un punt d'informació local d'habitatge. 
 
Segon.-  Aprovar el finançament  de 65€/dia més el cost de desplaçament del personal tècnic 
del Consell Comarcal, que es justificarà mensualment amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
13.150.46500 del pressupost municipal de l'any 2017, fins a un límit de 7.500€, i les 
corresponents partides pressupostàries per als exercicis 2018 i 2019. 
 
Tercer.- Facultar a l'alcalde tan àmpliament com sigui necessari en dret per a la signatura i 
execució del present acord. 
 
Quart.- Procedir a donar publicitat del present Conveni mitjançant la inserció del corresponent 
anunci en el DOGC, i la tramesa del present acord i una copia del conveni signat a la Direcció 
General d'Administració Local i al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’aprova per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2017/267   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/3. Exp. núm. 2017/329  
 
 S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/3, per un import total de 71.853,68.-euros i 
que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2017/348 fins al núm. F/2017/365. 
- des del núm. F/2017/466 fins al núm. F/2017/475. 
- i els registres núm. F/2017/96, F/2017/97, F/2017/100, F/2017/101, F/2017/147, 

F/2017/148, F/2017/321 i F/2017/324. 
 

3.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.2.1. PRP2017/167   Aprovar inicialment el pla especial per canviar el traçat del camí que 
passa davant de can Ziu - Exp. núm. 2016/1212  
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Aprovar inicialment el projecte de “Pla especial per canviar el traçat del camí que 
passa davant de can Ziu” al veïnat de Creu de Serra nº 9, redactat per l’arquitecte Néstor 
Mayorgas Coca, i que promou el Sr. AMA 
 
Segon.- Exposar-lo al públic durant un mes, mitjançant anuncis a inserir en el BOP, en el diari 
El Punt-Avui, i en el tauler d’edictes electrònic (e-Tauler) de la Seu electrònica de 
l'Ajuntament de Llagostera, als efectes d’examen i/o presentació d’al·legacions. 
 
Tercer.-  De  conformitat amb l’article 85.5 de la LUC,  i simultàniament al tràmit d’informació 
pública, sol·licitar informe als següents organismes afectats per raó de llur competència 
sectorial, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un 
de més llarg:  
• Informe de l’Institut Geològic de Catalunya, conforme no afecta cap jaciment paleontològic 

o punt d’interès geològic. 
• Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, (d’acord amb el Decret Legislatiu 3/2003, de  4 

de novembre , pel qual s’aprova el text refós de al legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya). 

• Informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
conforme no afecta ni interfereix les actuacions d’aquest departament a la zona i no esta 
inclòs en cap Pla Sectorial Agrari. 

• Informe del Departament de Cultura, conforme no afecta restes arqueològiques d’interès 
declarat. 

 
Quart.- Notificar aquesta resolució al promotor. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.3.1. PRP2017/270   Contractar la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció 
amb marcatge CE per al manteniment del camí del pla de Sant Llorenç - Exp. núm. 
2017/403  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa MASSACHS OBRES I PAISATGE S.L.U. (B17245093), 
mitjançant la modalitat de contracte menor d’obres, pel preu de 11.464,56 euros (més IVA), 
segons el detall del pressupost presentat, la utilització d'àrid reciclat dels residus de la 
construcció amb marcatge CE per al manteniment del camí del pla del Vt. de Sant Llorenç. 
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2017.10.454.61902 per un import total de 13.872,12 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. 
 
3.4. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.4.1. PRP2017/263   Concórrer a la convocatòria i sol·licitar la subvenció de la Diputació 
de Girona, del Fons de cooperació econòmica i cultural 2017.- Exp. núm. 2017/277  
 



 

4 
 

S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona, publicada en el BOP núm.29, 
amb data 10 de febrer de 2017, de subvencions “Fons de cooperació econòmica i cultural 
2017”. 
 
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Girona que imputi la subvenció de 122.262,00€ a les 
següents actuacions: 
1.- Despeses d’inversió: 
“Reurbanització del carrer Constància”, amb un pressupost total de 199.915,72€ (IVA inclòs). 
2.- Despeses culturals: 
“Activitats culturals 2017”, amb un pressupost total de 19.471,85 €.  
 
Tercer.- Aprovar la memòria valorada “Reurbanització del carrer Constància”, amb un 
pressupost total de 199.915,72€ (IVA inclòs) redactada per ABM, Serveis d’enginyeria i 
consulting,SL. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts menys cinc minuts 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. 
 


