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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/28 
Caràcter:  ordinària 
Data:   5 de juliol de 2017 
Horari:   de 13:00 fins a 13:15 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora 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 
 
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. Actes pendents d’aprovar 
1.1. JGL2017/27 ordinària 28/06/2017 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.1.1. PRP2017/891   Contractar Ins-digital pel subministrament d'una pantalla exterior amb 
tecnologia led P8mm de 2m X1m de doble cara. 
 
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: 
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1. Actes pendents d’aprovar  
 
1.1. JGL2017/27 ordinària 28/06/2017 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2017/891   Contractar Ins-digital pel subministrament d'una pantalla exterior 
amb tecnología led P8mm de 2m X1m de doble cara. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa INSDIGITAL SL (B55259402), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de subministraments la compra de la pantalla informativa exterior tipus Led P8 
doble cara de 2mx1m pel preu de 15.661,00 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 2017.12.430.62500, per un import total de 18.949,81 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.  
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:    
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2017/927   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/19. Exp. núm. 2017/329 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/19, per un import total de 47.525,78.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2017/1363 al núm. F/2017/1365. 
- del núm. F/2017/1427 al núm. F/2017/1429. 
- del núm. F/2017/1493 al núm. F/2017/1556. 
- del núm. F/2017/1559 al núm. F/2017/1561. 
- i  els registres núm. F/2017/1358, F/2017/1391, F/2017/1392, F/2017/1395 i 

F/2017/1567. 
Segon.- Ratificar el Decret d’alcaldia núm. 628/2017, pel que s’aprova la factura F/2017/1702 
per un import de 1.708,60.-euros. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.2.1. PRP2017/915   Sol·licitar subvenció a la Direcció General de Joventut per al Pla 
d'actuació anual local de Joventut 2017 a través del Consell Comarcal del Gironès. Exp. 
núm. 2017/1243.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Aprovar el contingut de la fitxa  43 del contracte programa que els consells comarcals 
signen amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família, amb un pressupost de 
38.500,00 € per dur a terme el Pla d’actuació anual 2017 de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament 
de Llagostera. 
Segon.- Sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat una 
subvenció de 20.000,00 € per dur a terme el Pla d’actuació anual 2017 de l’Àrea de Joventut de 
l’Ajuntament de Llagostera. 
Tercer.- Trametre la fitxa 43 al Consell Comarcal del Gironès perquè gestioni la sol·licitud de 
subvenció de l’Ajuntament de Llagostera al Departament de Treball, Afers Socials i Família de 
la Generalitat. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart 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. 
 


