
 

1 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/23 
Caràcter:  extraordinària 
Data:   8 de juny de 2017 
Horari:   de 13:00 fins a 13:25 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT 
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT 
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Han excusat la seva absència les Sres. Pilar Aliu  Bou i Anna Hereu i Masó, regidores del 
PDeCAT   
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
Sr. Robert Montiel Molina, regidor del PDeCAT 
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor del PDeCAT 
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor del PDeCAT 
 
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. JGL2017/22 ordinària 31/05/2017 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.1.1. PRP2017/737   Aprovar l'expedient de contractació, els Plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques i obertura del procediment de licitació del 
servei de comunicació i difusió institucional, entorn digital.  Exp. núm. 2017/986  
2.1.2. PRP2017/741   Contractar delimitació perímetre sorral zona jocs zona verda c/ Maiena - 
Exp. núm. 2017/1038  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.2.1. PRP2017/752   Contracta la Sra. Melody Serrano Ortiz com a educadora infantil de les 
llars d'infants, amb efectes del dia 07/06/2017. Exp. núm. 2017/1064  
 
2.3. Altres 
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2.3.1. PRP2017/751   Contractar la redacció del PLP (PLa Local de Prevenció de Residus) Exp. 
núm. 2017/888  
 
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. JGL2017/22 ordinària 31/05/2017 
S’aprova per majoria absoluta.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2017/737   Aprovar l'expedient de contractació, els Plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques i obertura del procediment de 
licitació del servei de comunicació i difusió institucional, entorn digital. Exp. núm. 
2017/986  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació servei de comunicació i difusió institucional, entorn 
digital, transparència, bon govern i participació ciutadana del municipi de Llagostera, mitjançant 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. 
Segon.- Fer constar que les despeses plurianual derivada de la present contractació es 
realitzarà amb càrrec a la partida dels exercicis corresponents, d’acord amb l’article 174 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
Tercer.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
que han de regir el procediment de contractació. 
Quart.- Disposar l'obertura del procediment de licitació mitjançant l'inserció del corresponent 
anunci de licitació en el, BOP de Girona, e-Tauler i al perfil del contractant, fent avinent que, 
durant el termini de 15 dies naturals, a comptar des de la data de l’enviament de l’anunci de la 
licitació, es podran presentar les proposicions per part dels licitadors. 
Cinquè.- Facultar al Sr. alcalde per dur a terme el requeriment de la preceptiva documentació 
al licitador que hagués presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per tal de procedir a 
l'adjudicació definitiva del contracte per la Junta de Govern Local. 
 
2.1.2. PRP2017/741   Contractar delimitació perímetre sorral zona jocs zona verda c/ 
Maiena - Exp. núm. 2017/1038  
 
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 2.830,00 euros (més IVA), segons el detall del pressupost 
presentat, la delimitació del perímetre d'un sorral per la  zona de jocs a la zona verda del carrer 
Maiena. 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2017.02.450.61901 per un import total de 3.424,30 euros (IVA inclòs). 
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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 Recursos Humans 
 
2.2.1. PRP2017/752   Contractar la Sra. MSO com a educadora infantil de les llars 
d'infants, amb efectes del dia 07/06/2017. Exp. núm. 2017/1064  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Contractar en règim laboral, a temps parcial i per urgència, la Sra. MSO, com a 
educadora infantil de la llar d’infants El Niu, amb una dedicació horària de 25 hores/setmanals, 
de dilluns a divendres, de les 9h a les 12h i de les 15h a les 17h, amb efectes del dia 7 de juny 
de 2017 i, com a màxim, fins al 31 de juliol de 2017 data en que finalitza el curs 2016/2017. 
Segon.- Aprovar les retribucions d’aquest lloc de treball, que seran les equivalents a la plaça 
d’educadora infantil de la plantilla de personal de l’Ajuntament. 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat social. 
Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 
 
2.3. Altres 
 
2.3.1. PRP2017/751   Contractar la redacció del PLP (PLa Local de Prevenció de Residus) 
Exp. núm. 2017/888  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ECOSTUDI SIMA, S.L.P (B64642325), mitjançant la modalitat 
de contracte menor de serveis la redacció del Pla Local de Prevenció de Residus de Llagostera 
pel preu de 5.500,00 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 2017.10.1621.62200, per un import total de 6.655,00 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’adjudicatari i a la resta de licitadors.  
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos 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. 
 


