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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/26 
Caràcter:  ordinària 
Data:   21 de juny de 2017 
Horari:   de 12:45 fins a 13:00 
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 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Ha excusat la seva absència  la Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora del PDeCAT.  
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sr. Robert Montiel Molina, 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. Aprovació acta sessió anterior.  
 
1.1. JGL2017/25 ordinària 14/06/2017 
 
2. 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. Aprovació acta sessió anterior.  
 
1.1. JGL2017/25 ordinària 14/06/2017 
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S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents).   
 
2. Propostes urgents 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents), declarar la urgència 
i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2017/840   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/17. Exp. núm. 2017/329.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/17, per un import total de 152.519,51.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2017/1271 al núm. F/2017/1274. 
- del núm. F/2017/1278 al núm. F/2017/1294. 
- del núm. F/2017/1296 al núm. F/2017/1301. 
- del núm. F/2017/1326 al núm. F/2017/1338. 
- del núm. F/2017/1340 al núm. F/2017/1351. 
- del núm. F/2017/1355 al núm. F/2017/1357. 
- del núm. F/2017/1359 al núm. F/2017/1361. 
- del núm. F/2017/1574 al núm. F/2017/1580. 
- del núm. F/2017/1582 al núm. F/2017/1618. 
- del núm. F/2017/1621 al núm. F/2017/1626. 
- del núm. F/2017/1628 al núm. F/2017/1633. 
- i  els registres núm. F/2017/1353, F/2017/1366, F/2017/1393, F/2017/1394, 

F/2017/1396, F/2017/1397, F/2017/1424, F/2017/1491 i F/2017/1492. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
2.2.1. PRP2017/842   Aprovar definitivament el projecte d'obra local ordinària 
"reurbanització dels carrers Joan Maragall i Onze de setembre". Exp. núm. 2017/378  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Estimar les al·legacions presentades en data 15 de maig de 2017 amb registre 
d’entrada 2230 segons l’informe de l’arquitecte municipal de data 21 de juny de 2017. 
Segon.- Aprovar definitivament el projecte d’obra local ordinària “reurbanització dels carrers 
Joan Maragall i Onze de setembre”, mitjançant el corresponent text refós amb les modificacions 
resultants  dels informes presentats per les companyies de serveis afectades els condicionants 
emesos pels serveis tècnics municipals mitjançant els corresponents informes de data 21 de 
juny de 2017 , redactat per redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Xavier Frigola i 
Mercader de l’empresa “Tecplan Enginyeria i Urbanisme SL”, amb un pressupost d’execució 
per contracte de 391.850,50 € (IVA Inclòs).  
Tercer.- Dur a terme el replanteig del projecte d'obres, de conformitat amb l'article 126 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, el qual s’incorporarà a l’expedient de contractació. 
Quart.-  Notificar el present acord als interessats que consten en l'expedient i a les companyies 
de subministrament afectades. 
Cinquè.- Donar publicitat d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, i en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de l'article 
38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i 
Serveis de les Entitats Locals. 
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2.2.2. PRP2017/837   Aprovar el tercer expedient de les operacions jurídiques 
complementàries que rectifiquen el Projecte de reparcel·lació del sector La Canyera - 
Exp. núm. 2017/788  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar el tercer expedient de les operacions jurídiques complementàries que 
rectifiquen el Projecte de reparcel·lació del sector la Canyera. 
Segon.- Notificar a Rimon Vallés SL i a les persones interessades que apareixen a la memòria 
de les operacions jurídiques complementàries del contingut de la rectificació, amb fixació d’un 
termini de vint dies per a presentar les al·legacions que estimin oportunes. 
Tercer.- Si en el termini esmentat en l’acord segon, no es produeix cap al·legació, l’aprovació 
del tercer expedient de les operacions jurídiques complementàries que rectifiquen el Projecte 
de reparcel·lació del sector la Canyera esdevé definitiva. 
 
2.2.3. PRP2017/828   Aprovar definitivament el projecte d'obra local ordinària 
"reurbanització del carrer Sant Feliu". Exp. núm. 2017/449. 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Estimar les al·legacions presentades en data 23 de maig de 2017 amb registre 
d’entrada 2336 segons l’informe de l’arquitecte municipal de data 15 de juny de 2017. 
Segon.- Aprovar definitivament el projecte d’obra local ordinària “reurbanització del carrer Sant 
Feliu”, mitjançant el corresponent text refós, el qual conté les modificacions resultants  dels 
informes presentats per les companyies de serveis afectades i  els condicionants emesos pels 
serveis tècnics municipals mitjançant l’informe de data 21 d’abril de 2017, redactat per 
l’arquitecte Josep Comas Boadas de la mercantil  “COVIARQ 2007 SLP.” amb un pressupost 
d’execució per contracte de 334.950,84 € (IVA Inclòs).  
Tercer.- Dur a terme el replanteig del projecte d'obres, de conformitat amb l'article 126 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, el qual s’incorporarà a l’expedient de contractació. 
Quart.-  Notificar el present acord als interessats que consten en l'expedient i a les companyies 
de subministrament afectades. 
Cinquè.- Donar publicitat d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, i en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de l'article 
38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i 
Serveis de les Entitats Locals. 
 
2.2.4. PRP2017/825   Aprovar definitivament el projecte d'obra local ordinària 
"reurbanització dels carrers Marina, Lacustària i Baixada de la Costa. Exp. núm. 
2017/446.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Estimar les al·legacions presentades en data 18 de maig de 2017 amb registre 
d’entrada 2274 segons l’informe de l’arquitecte municipal de data 15 de juny de 2017. 
Segon.- Aprovar definitivament el projecte d’obra local ordinària “reurbanització dels carrers 
Marina, Lacustària i Baixada de la Costa”, mitjançant el corresponent text refós amb les 
modificacions resultants  dels informes presentats per les companyies de serveis afectades els 
condicionants emesos pels serveis tècnics municipals mitjançant l’informe de data , redactat 
per l’arquitecte Jaume Corominas i Blanch de la mercantil  “E.P. Enginyeria Grup 7, S.L.” amb 
un pressupost d’execució per contracte de 599.803,28 € (IVA Inclòs).  
Tercer.- Dur a terme el replanteig del projecte d'obres, de conformitat amb l'article 126 del Text 
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Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, el qual s’incorporarà a l’expedient de contractació. 
Quart.-  Notificar el present acord als interessats que consten en l'expedient i a les companyies 
de subministrament afectades. 
Cinquè.- Donar publicitat d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, i en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de l'article 
38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i 
Serveis de les Entitats Locals. 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.3.1. PRP2017/821   Contractar els serveis de monitoratge del Casal Jove 2017: del 26 de 
juny fins al 31 de juliol. Exp. núm. 2017/1084  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Contractar a COCU ASSOCIACIÓ CULTURAL (G55074629), mitjançant la modalitat 
de contracte menor de serveis, els serveis de monitoratge del Casal Jove 2017: del 26 de juny 
al 31 de juliol pel preu de 2.670,00 euros (exempts d’IVA), segons el detall del pressupost 
presentat.  
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2017.13.337.22602, per un import total de 2.670,00 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.  
 
2.3.2. PRP2017/835   Ratificar el decret d'alcaldia 569/2017 d'adjudicació d'un contracte 
menor de serveis Exp: 2017/1123 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Ratificar íntegrament el contingut del decret d’alcaldia 569/2017 
Segon.- Ordenar l’arxiu d’aquest acord de ratificació a l’expedient corresponent. 
 
2.3.3. PRP2017/832   Contractar l'espectacle "Sinatra, 100 anys" amb Bruno Oro i Vicens 
Martín Dream Big Band per al dissabte 1 de juliol de 2017. Exp. núm. 2017/1144  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Contractar a l’ASSOCIACIÓ GAUDI-U-MÚSICA (G66507849), mitjançant contracte 
privat, l'espectacle "Sinatra, 100 anys" amb Bruno Oro i Vicens Martín Dream Big Band per al 
dissabte 1 de juliol de 2017 pel preu de 4.140,00 euros (més IVA). 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 2017.13.334.22609, per un import total de 5.009,40 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. 
 
2.4. Altres 
 
2.4.1. PRP2017/838   Aprovar el conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a 
la cessió a l'Ajuntament d'un pis per a emergència social. Exp. núm. 2017/345.- 
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S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Llagostera per a la cessió d’ús d’un habitatge per a emergències socials, que 
s’incorpora a l’expedient com a annex al present acord, i amb les condicions següents: 

- Localització: carrer del Roser número 50, escala C baix 3a de Llagostera 
- Vigència del conveni: 4 anys a partir de l’1 de juny de 2017 i possible pròrroga de 4 

anys 
- Contraprestació: 199,73 € mensuals més variació anual de l’índex de garantia de 

competitivitat 
Segon.- Autoritzar la despesa de 1.398,11 € per al finançament del present conveni amb càrrec 
a la partida pressupostària  08.231.45390 del pressupost de l’exercici 2017. 
Tercer.- Adquirir el compromís de dotar de crèdit suficient els exercicis futurs compromesos per 
aquest acord. 
Quart.- Facultar l'alcalde tan àmpliament com sigui necessari en dret per a la signatura i 
l’execució del present acord. 
Cinquè.- Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i a la Intervenció 
municipal. 
Sisè.- Procedir a donar publicitat del present conveni mitjançant la inserció del corresponent 
anunci en el DOGC, i la tramesa del present acord i una còpia del conveni signat a la Direcció 
General d'Administració Local i al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a la una 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. 
 


