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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/18 
Caràcter:  ordinària 
Data:   3 de maig de 2017 
Horari:   de 09:45 fins a 10:00 
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. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU   
Sra. Núria Comas Ventura, secretària accidental de la Corporació 
 
Ha excusat la seva absència la Sra. Pilar Aliu Bou, regidora de CiU.  
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
Sr. Robert Montiel Molina, 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. JGL2017/17 ordinària 26/04/2017 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2017/525   Contractar els serveis per la producció tècnica d'equips de so i 
il·luminació dels espectacles de la Festa Major 2017. Exp. núm. 2017/796  
 
2.1.2. PRP2017/526   Contractar l'espectacle de correfoc de la colla Diables de l'Onyar per al 
dissabte 3 de juny de 2017 amb motiu de la Festa Major. Exp. núm. 2017/809  
 
2.1.3. PRP2017/527   Contractar l'execució de moviment de terres per condicionar parcialment 
la zona verda situada entre els carrers Gregal i Maiena - Exp. núm. 2017/803  
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2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.2.1. PRP2017/539   Subvenció a CÀRITAS PARROQUIAL per al servei d'aliments any 2017-
Subvencions a tercers 2017/734  
 
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. JGL2017/17 ordinària 26/04/2017 
S’aprova per majoria abosluta..  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2017/525   Contractar els serveis per la producció tècnica d'equips de so i 
il·luminació dels espectacles de la Festa Major 2017. Exp. núm. 2017/796  
 
S’acorda per majoria abosluta: 
Primer.- Contractar a AUDIOVISUAL RENTAL EVENTS HOLDING, SL (B55163802), 
mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, els serveis per la producció tècnica 
d'equips de so i il·luminació dels espectacles de la Festa Major 2017 pel preu de 5.100,00 
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 2017.05.338.22610, per un import total de 6.171,00 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’interessat. 
 
2.1.2. PRP2017/526   Contractar l'espectacle de correfoc de la colla Diables de l'Onyar per 
al dissabte 3 de juny de 2017 amb motiu de la Festa Major. Exp. núm. 2017/809  
 
Primer.- Contractar a DIABLES DE L'ONYAR , mitjançant contracte privat, l'espectacle de 
correfoc per al dissabte 3 de juny de 2017 amb motiu de la Festa Major, pel preu de 5.500,00 
euros (exempts d’IVA). 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 2017.05.338.22610, per un import total de 5.500,00 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. 
 
2.1.3. PRP2017/527   Contractar l'execució de moviment de terres per condicionar 
parcialment la zona verda situada entre els carrers Gregal i Maiena - Exp. núm. 2017/803  
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S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa FIOLMA S.L. (B17393026), mitjançant la modalitat de contracte 
menor d’obres, pel preu de 3.230,00 euros (més IVA), segons el detall del pressupost 
presentat, l'execució de moviment de terres per condicionar parcialment la zona verda situada 
entre els carrers Gregal i Maiena. 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2017.02.151.61901 per un import total de 3.908,30 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. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.2.1. PRP2017/539   Subvenció a CÀRITAS PARROQUIAL per al servei d'aliments any 
2017-Subvencions a tercers 2017/734  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per CÀRITAS PARROQUIAL (BISBAT GIRONA) 
(R1700002G)  i atorgar  una subvenció de 4.000,00 € per al servei d'aliments any 2017. 
Segon.-  Aprovar la despesa de 4.000,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
2017.08.231.48001 del pressupost municipal 2017. 
Tercer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Llagostera i Càritas Parroquial, regulador de 
la subvenció per al Servei d’aliments 2017. 
Quart.- Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni i els documents necessaris per a 
l’execució d’aquest acord. 
Cinquè.- Publicar aquest conveni a la seu electrònica de l’Ajuntament, als efectes de la 
legislació en matèria de transparència. 
Sisè.- Fer constar que, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació de la present 
resolució, l’entitat no manifesta el contrari, s’entendrà que la subvenció atorgada ha estat 
acceptada. 
Setè.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i Recaptació.  
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per majoria absoluta declarar la urgència i tractar el següent tema a la present sessió:   
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2017/545   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/9. Exp. núm. 2017/329  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/9, per un import total de 40.015,49.-euros i 
que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2017/801 fins al núm. F/2017/841. 
- des del núm. F/2017/854 fins al núm. F/2017/878. 
- des del núm. F/2017/953 fins al núm. F/2017/974. 
- i des del núm. F/2017/991 fins al núm. F/2017/1000. 

 
I no havent-hi més temes per tractar, a les deu del matí s’aixeca la sessió de la qual s’estén 
aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi la secretària accidental, que ho certifico. 
 


