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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/32 
Caràcter:  ordinària 
Data:   6 de setembre de 2017 
Horari:   de 13:05 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. Pilar Aliu i Bou, regidora del PDeCAT 
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT 
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Ha excusat la seva absència la Sra. Anna Hereu i Masó, regidora 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. Aprovació acta sessió anterior  
1.1. JGL2017/31 ordinària 26/07/2017 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.1.1. PRP2017/1234   Contractar el lloguer anual dels contenidors de gran volum de la 
deixalleria  (Exp. núm. 2017/1513) 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.2.1. PRP2017/1236   Concedir un ajut econòmic, per a les despeses d'inscripció en el Casal 
d'Estiu del CEE Palau (des del 26 de juny fins el 28 de juliol de 2017).- Subvencions a tercers 
2017/1501  
2.2.2. PRP2017/1239   Concedir un ajut econòmic per a les despeses d'inscripció en el Casal 
d'Estiu del CEE Palau (des del 26 de juny fins el 28 de juliol de 2017).- Subvencions a tercers 
2017/1503  
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2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.3.1. PRP2017/784   Acomiadament objectiu amb efectes del dia  30 de setembre de 2017.- 
Exp. núm. 2017/1104  
 
2.4. Altres 
2.4.1. PRP2017/1254   Declarar extingit el contracte amb NOTIDIG,SL pels serveis de premsa, 
comunicació, web, canals 2.0 i participació; i d'implantació i actualització del portal de 
transparència, i retornar la garantia definitiva corresponent.-  Exp. núm. 2015/1471  
 
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. Aprovació acta sessió anterior.  
 
1.1. JGL2017/31 ordinària 26/07/2017 
S’aprova per majoria absoluta.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2017/1234   Contractar el lloguer anual dels contenidors de gran volum de la 
deixalleria  (Exp. núm. 2017/1513). 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa GERMANS CAÑET XIRGU S.L. (B17537812), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de subministraments, la contractació del lloguer dels contenidors 
de gran volum de la deixalleria pel preu de 2.160,00 euros (més IVA) pel període de setembre a 
desembre del 2017, i el compromís de la contractació del lloguer dels contenidors de gran 
volum de la deixalleria pel preu de 4.320,00 euros (més IVA) pel període de gener a agost del 
2018, segons el detall del pressupost presentat. 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs durant el període 
de setembre a desembre de 2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2017.10.1622.22799, per un import total de 2.613,60 euros (IVA inclòs); i adoptar el compromís 
d’habilitar crèdit suficient en el pressupost de l’exercici de 2018 per un import de 5.227,20 euros 
(IVA inclòs) que correspon a l’execució d’aquests treballs durant el període de gener a agost 
del 2018. 
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. PRP2017/1236   Concedir un ajut econòmicper a les despeses d'inscripció en el 
Casal d'Estiu del CEE Palau (des del 26 de juny fins el 28 de juliol de 2017).- Subvencions 
a tercers 2017/1501  
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S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada i atorgar  un ajut econòmic de 571,47 € per cobrir les 
despeses d’inscripció en el Casal d'estiu del CEE Palau (des del 26 de juny fins el 28 de juliol 
de 2017). 
Segon.-  Aprovar la subvenció prevista a l’acord primer amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
núm. 2017.08.231.48000, per un import total de 571,47€.  
Tercer.- Fer avinent que: 
- El termini per justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 30 de 

setembre de 2017, fent  avinent que la no justificació, dins el citat termini comportarà la 
revocació de la subvenció.   

- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció si el beneficiari té deutes de 
naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Llagostera, amb l’Agència Tributària o no hagi 
justificat degudament alguna subvenció atorgada anteriorment. 

Quart- Fer constar que, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació de la present 
resolució, el beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que la subvenció atorgada ha estat 
acceptada. 
Cinquè.- Notificar-ho la interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i Recaptació.  
 
2.2.2. PRP2017/1239   Concedir un ajut econòmic per a les despeses d'inscripció en el 
Casal d'Estiu del CEE Palau (des del 26 de juny fins el 28 de juliol de 2017).- Subvencions 
a tercers 2017/1503  
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada i atorgar  una subvenció  de 571,41 € per cobrir les 
despeses d’inscripció en el Casal d'Estiu del CEE Palau (des del 26 de juny fins el 28 de juliol 
de 2017). 
Segon.-  Aprovar la subvenció prevista a l’acord primer amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
núm.2017.08.231.48000, per un import total de 571,41€. 
Tercer.- Fer avinent que: 
- El termini per justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 30 de 

setembre de 2017, fent  avinent que la no justificació, dins el citat termini comportarà la 
revocació de la subvenció.   

- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció si el beneficiari té deutes de 
naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Llagostera, amb l’Agència Tributària o no hagi 
justificat degudament alguna subvenció atorgada anteriorment. 

Quart.- 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. 
Cinquè.- Notificar-ho a la interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i Recaptació.  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.3.1. PRP2017/784   Acomiadament objectiu amb efectes del dia  30 de setembre de 
2017.- Exp. núm. 2017/1104  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Resoldre el contracte de treball,  com a acomiadament objectiu, ja que hi concorren 
causes econòmiques, tècniques i productives, per les objectives esmentades, amb efectes del 
proper dia  30 de setembre del 2017.  
Segon.-  Aprovar el pagament de la indemnització establerta en aquests casos, de 20 dies de 
salari per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, i 
amb un màxim de dotze mensualitats, que en el vostre cas concret, dóna la quantitat de 
15.776,00.-€ que se us abonarà per mitjà de transferència bancària, al vostre ccc, el dia 15 de 
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setembre de 2017. Tanmateix l’import d’aquesta indemnització coincideix amb el que des d’un 
temps ençà requerí el Tribunal de la UE, i alhora, la diversa jurisprudència espanyola que es va 
reiterant en aquests supòsits per als laborals de l’Administració pública. 
Les retribucions pendents i la liquidació se us abonaran de la forma habitual el proper dia 30 de 
setembre del 2017. 
 
2.4. Altres 
 
2.4.1. PRP2017/1254   Declarar extingit el contracte amb NOTIDIG,SL pels serveis de 
premsa, comunicació, web, canals 2.0 i participació; i d'implantació i actualització del 
portal de transparència, i retornar la garantia definitiva corresponent.-  Exp. núm. 
2015/1471  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Declarar extingida la responsabilitat de Notidig SL en relació al contracte de serveis de 
premsa, comunicació, web, canals 2.0 i participació; i d’implantació i actualització del portal de 
transparència (exp 2015/1471). 
Segon.- Ordenar als serveis de tresoreria municipal que procedeixin a la cancel·lació i 
devolució de la garantia definitiva dipositada en data 12 de febrer de 2016 per import de 2.511 
€. 
Tercer.- Comunicar aquest acord a Notidig SL, fent-li avinent que la devolució es farà 
mitjançant abonament en compte. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per majoria absoluta declarar la urgència i tractar els següents temes a la present 
sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
3.1.1. PRP2017/1269   Aprovar els preus públics del servei de bar de la Festa Petita 2017. 
Exp. núm. 2017/555.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar els preus públics del servei de bar de la Festa Petita 2017. 
 

Serveis de bar Preu 
Entrepà de llom 4,00.-€ 
Entrepà de pinxo 4,50.-€ 
Entrepà de botifarra 4,50.-€ 
Suplement de formatge 0,50.-€ 
Postres 2,50.-€ 
Ampolla de vi 9,00.-€ 
Aigua 1,00.-€ 
Xarrups, cervesa, refrescos... 2,00.-€ 
Red Bull 3,00.-€ 
Ratafia/ licor 3,00.-€ 
Combinat 4,50.-€ 
Combinat Red Bull 5,00.-€ 
Ampolla cava 8,00.-€ 
Copa de cava 1,00.-€ 
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Got reutilitzable 1,00.-€ 
 
3.1.2. PRP2017/1267   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/27. Exp. núm. 2017/329  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/27, per un import total de 75.078,80.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2017/2045 al núm. F/2017/2053. 
- del núm. F/2017/2067 al núm. F/2017/2071. 
- del núm. F/2017/2073 al núm. F/2017/2075. 
- del núm. F/2017/2077 al núm. F/2017/2081. 
- del núm. F/2017/2237 al núm. F/2017/2245. 
- del núm. F/2017/2247 al núm. F/2017/2257. 
- i  els registres núm. F/2017/2022, F/2017/2027, F/2017/2041, F/2017/2044, 

F/2017/2056, F/2017/2058, F/2017/2059, F2017/2061, F/2017/2063, F/2017/2064, 
F/2017/2086, F/2017/2101, F/2017/2102 i F/2017/2105. 

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. 
 


