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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/39 
Caràcter:  ordinària 
Data:   25 d'octubre de 2017 
Horari:   de 12:30 fins a 13:15 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT, que presideix la sessió.  
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 
 
Ha excusat la seva absència el Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor 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. JGL2017/38 ordinària 18/10/2017 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2017/1509   Aprovar el preu públic proposat pel Consell de Govern de l'organisme 
autònom "Patronat Municipal d'Esports" per l'activitat muscular de pre i post part. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.2.1. PRP2017/1493   Prorrogar fins al dia 15 de novembre de 2017 el termini per presentar la 
justificació de despeses d'inscripció al Casal d'estiu del CEE Palau, a la Sra. IPZ, en 
representació del seu fill.-Subvencions a tercers 2017/1501  
2.2.2. PRP2017/1494   Prorrogar fins al dia 15 de novembre de 2017 el termini per presentar la 
justificació de despeses d'inscripció en el Casal d'estiu del CEE Palau (des del 26 de juny fins 
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al 28 de juliol de 2017) a la Sra. CPB, en representació del seu fill.- Subvencions a tercers 
2017/1503  
2.2.3. PRP2017/1496   Acceptar la subvenció del Consell Comarcal del Gironès per a la Fira 
del Bolet 2017. Exp. núm. 2017/875.- 
2.2.4. PRP2017/1499   Concedir a l'Agrupació Astronòmica de Girona un ajut econòmic per 
cobrir les despeses de les activitats, cursos i projeccions que l'entitat programa al Centre 
Cultural Can Roig i al paratge del Mas Roig II de Llagostera al llarg de l'any 2017. Subvencions 
a tercers. Exp. 2017/1741  
2.2.5. PRP2017/1500   Concedir a l'Associació de Veïns Llagostera Residencial un ajut 
econòmic per cobrir les despeses de l'organització de la festa d'enguany de la urbanització. 
Subvencions a tercers. Exp. 2017/1740  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.3.1. PRP2017/1501   Ratificar el decret d'alcaldia 1082/2017. Exp. núm. 2017/1779. 
 
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. JGL2017/38 ordinària 18/10/2017 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents).   
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2017/1509   Aprovar el preu públic proposat pel Consell de Govern de 
l'organisme autònom "Patronat Municipal d'Esports" per l'activitat muscular de pre i post 
part. 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar el preu públic d’activitats del Patronat Municipal d’Esports següent: 
Activitat muscular de pre i post part: 60 € per persona el trimestre. 
Segon.-  Publicar al BOP de Girona i al tauler electrònic d’edictes el preu públic aprovat 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.2.1. PRP2017/1493   Prorrogar fins al dia 15 de novembre de 2017 el termini per 
presentar la justificació de despeses d'inscripció al Casal d'estiu del CEE Palau, a la Sra. 
IPZ, en representació del seu fill.-Subvencions a tercers 2017/1501  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Prorrogar fins al dia 15 de novembre de 2017 el termini per presentar la justificació de 
les despeses d’inscripció en el Casal d’estiu del CEE Palau (des del 26 de juny fins al 28 de 
juliol de 2017), a la Sra. IPZ, en representació del seu fill. 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada i donar-ne compte a Intervenció. 
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2.2.2. PRP2017/1494   Prorrogar fins al dia 15 de novembre de 2017 el termini per 
presentar la justificació de despeses d'inscripció en el Casal d'estiu del CEE Palau (des 
del 26 de juny fins al 28 de juliol de 2017) a la Sra. CPB, en representació del seu fill.- 
Subvencions a tercers 2017/1503  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Prorrogar fins al dia 15 de novembre de 2017 el termini per presentar la justificació de 
les despeses d’inscripció en el Casal d’estiu del CEE Palau (des del 26 de juny fins al 28 de 
juliol de 2017), a la Sra. CPB, en representació del seu fill. 
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada i donar-ne compte a Intervenció. 
 
2.2.3. PRP2017/1496   Acceptar la subvenció del Consell Comarcal del Gironès per a la 
Fira del Bolet 2017. Exp. núm. 2017/875.- 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Acceptar la subvenció de 1.500 € del Consell Comarcal del Gironès per a la Fira del 
Bolet 2017. 
Segon.- Acceptar les condicions generals i especials de les bases que regulen la subvenció, 
publicades al BOP núm. 36, de 21 de febrer de 2017. 
 
2.2.4. PRP2017/1499   Concedir a l'Agrupació Astronòmica de Girona un ajut econòmic 
per cobrir les despeses de les activitats, cursos i projeccions que l'entitat programa al 
Centre Cultural Can Roig i al paratge del Mas Roig II de Llagostera al llarg de l'any 2017. 
Subvencions a tercers. Exp. 2017/1741  
 
S’acorda per majoria absoluta deixar aquesta proposta sobre la taula per tractar-la en una 
propera sessió.     
 
2.2.5. PRP2017/1500   Concedir a l'Associació de Veïns Llagostera Residencial un ajut 
econòmic per cobrir les despeses de l'organització de la festa d'enguany de la 
urbanització. Subvencions a tercers. Exp. 2017/1740  
 
S’acorda per majoria absoluta deixar aquesta proposta sobre la taula per tractar-la en una 
propera sessió.     
 
2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.3.1. PRP2017/1501   Ratificar el decret d'alcaldia 1082/2017. Exp. núm. 2017/1779  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Ratificar el Decret d’alcaldia núm. 1082/2017, que resol nomenar funcionari interí el 
Sr. AMV, com a agent de la Policia Local, amb efectes del dia 23 d’octubre de 2017 i fins al 30 
de juny de 2018. 
 
3. 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:   
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3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2017/1525   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/33. Exp. núm. 2017/329  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/33, per un import total de 58.590,61.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2017/2579 al núm. F/2017/2581 
- del núm. F/2017/2803 al núm. F/2017/2841 
- i els registres núm. F/2017/2596 i F/2017/2597 

 
3.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.2.1. PRP2017/1513   Contractar a l'empresa ACTIESCOLA, SLU,  els serveis de 
monitoratge del taller Coloraines per al curs 2017-2018 (de 2 d'octubre a 31 de desembre 
de 2017 i de 8 de gener a 31 de maig de 2018). - Exp. núm. 2017/1651  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ACTIESCOLA SLU (B17456336), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, la contractació del monitoratge del taller Coloraines per al curs 
escolar 2017-2018 (de 2 d’octubre a 31 de desembre de 2017 i de 8 de gener a 31 de maig de 
2018) pel preu de 7.530,00 € (exempt d’IVA), segons el pressupost presentat per l’empresa el 
juliol de 2017. 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l’execució d’aquests treballs pel període de 6 de 
novembre a 31 de desembre de 2017 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2017.08.231.22799, per un import total de 2.761,00 € (exempt d’IVA). 
Tercer.- Adoptar el compromís d’habilitat crèdit suficient en el pressupost de l’exercici 2018 per 
un import de 4.769,00 € (exempt d’IVA), corresponent al període de 8 de gener a 31 de maig de 
2018. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra la presentació de la factura corresponent, 
que detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari. 
 
3.2.2. PRP2017/1523   Contractar treballs amb afectació a instal.lacions de la xarxa 
eléctrica existent en servei a l'Av. del Gironès (ref.sol.licitud: NSCRGI-0572995) - Exp. 
núm. 2017/1476  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU (B82846817), 
mitjançant la modalitat de contracte menor d’obres, pel preu de 3.710,63 euros (més IVA), 
segons el detall del pressupost presentat, els treballs d’adequació de les instal·lacions existents  
de la xarxa elèctrica en servei a l'Av. Gironès (ref.: NSCRGI-0572995), que inclou: 
- drets de supervisió 
- treballs d'adequació d'instal.lacions existents. 
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 4.489,86 euros (IVA inclòs). 
Tercer.- Procedir a formalitzar el pagament abans de la realització dels treballs a ENDESA 
DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.,  amb un valor de: 
4.489,86 € (IVA inclòs) – 3.667,86 € (import ja satisfet /ref. 500097) = 822,- € 
Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
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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. 
 


