
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: JGL2017/6 
Caràcter: ordinària 
Data: 8 de febrer de 2017 
Horari: de 12:45 fins a 13:30 
Lloc: Sala de sessions 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU 
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU 
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es: 
Sr. Robert Montiel Molina, regidor de CIU 
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor de CiU 
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor de CiU 
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor de CiU 
 
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 
 
1.1. JGL2017/5 ordinària 01/02/2017 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.1.1. PRP2017/93 Atorgar a l'AMPA Escola Lacustària una subvenció, pel servei de 
psicopedagogia durant el curs 2016-2017. (Gener a Juny 2017).- Subvencions a tercers 
2017/156 
2.1.2. PRP2017/100 Sol·licitar subvenció a la Diputació en matèria forestal (camins). Exp. núm. 
2017/237.- 
 
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: 
 
1.1. JGL2017/5 ordinària 01/02/2017 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.1.1. PRP2017/93 Atorgar a l'AMPA Escola Lacustària una subvenció, pel servei de 
psicopedagogia durant el curs 2016-2017. (Gener a Juny 2017).- Subvencions a tercers 
2017/156 
 
S’acorda per majoria absoluta: 



Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat AMPA ESCOLA LACUSTÀRIA i atorgar una 
subvenció del 100% de l’import justificat, per un import màxim de 5.400€, pel servei de 
psicopedagogia durant el curs 2016-2017, a partir de l’1 de gener fins el 30 de juny de 
2017. 
 
Segon.- Fer avinent que: 
- La documentació justificativa s’haurà de presentar periòdicament, i els pagaments 
corresponents es realitzaran una vegada es revisi la documentació aportada. 
- El termini per a la presentació de la documentació justificativa finalitza el 30 de setembre de 
2017. 
- La documentació justificativa que s’exigeix és: 
. Declaració de no rebre cap més subvenció per la mateixa finalitat. 
. Còpia de les factures de la psicopedagoga 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i 
Recaptació. 
 
2.1.2. PRP2017/100 Sol·licitar subvenció a la Diputació en matèria forestal (camins). 
Exp. núm. 2017/237.- 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions per a 
actuacions en camins rurals i matèria forestal (línia 1) durant l’any 2017, amb l’actuació 
Desbrossar els marges de 50,47 km de camins rurals de titularitat municipal, amb un 
pressupost de 5.950,00 €. 
 
Segon.- Sol·licitar una subvenció de 5.355,00,-€, import màxim subvencionable, per a aquesta 
activitat. 
 
3. Propostes urgents 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
3.1.1. PRP2017/114 Contractar la redacció del projecte executiu de les obres de 
reurbanització del carrer Constància, en el tram comprès entre el Ps. Tomàs d'A. Boada i 
el c/ Barcelona - Exp. núm. 2017/192 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ABM, SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING, S.L.U. 
(B17646563), mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, la redacció del projecte 
executiu de les obres de reurbanització del carrer Constància (tram comprès entre Ps. Tomàs 
d'A. Boada i c/ Barcelona) pel preu de 7.750,00 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 2017.02.450.61901, per un import total de 9.377,50 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. 
 
3.1.2. PRP2017/121 Contractar la reparació del paviment d'aglomerat asfàltic d'un tram 
del c/ Mas Sec -Exp. núm. 2017/203 
 



S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA (A17207168), mitjançant la 
modalitat de contracte menor d’obres, pel preu de 24.813,88 euros (més IVA), segons el detall 
del pressupost presentat, la reparació del paviment d'aglomerat asfàltic del carrer Mas Sec, 
entre el c/del Roser i l'Av. de l'Esport. 
 
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 30.024,79 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. 
 
3.1.3. PRP2017/123 Contractar GRUP MON WEB, SL, pel subministrament i instal·lació de 
10 equips de control presencial, per a diverses dependències municipals de l'Ajuntament 
de Llagostera.- Exp. núm. 2017/268 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Contractar l’empresa GRUP MON WEB,SL (B17946013), mitjançant la modalitat de 
contracte menor, pel subministrament i la instal·lació de 10 equips de control presencial, per a 
diverses dependències de l'Ajuntament, pel preu de 4.822,56 euros (més IVA), amb les 
següents condicions: 
. 1 Control d’accés Master (unitat central per a l’edifici de l’Ajuntament) 
. 9 Controls d’accés Easy (unitats per a diverses dependències de l’Ajuntament) 
. La instal·lació en els departaments municipals 
. El registre de les empremtes i taula d’horaris dels treballadors 
. Una sessió formativa pels usuaris que gestionin el programari (3 usuaris) 
. Garantia 2 anys dels aparells 
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2017.01.920.62601, per un import total de 5.835,30 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. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
3.2.1. PRP2017/111 Contractar la Sra. MSO com a educadora infantil 
amb efectes del dia 13/02/2017. Exp. núm. 2017/258 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Contractar en règim laboral, a temps complet i per urgència, la Sra. MSO , com a 
educadora infantil, amb una dedicació horària de 37’5 hores/setmanals, de dilluns a divendres, 
amb efectes del dia 13 de febrer de 2017 i fins a la reincorporació de la Sra. FLJ al seu lloc de 
treball. 
 
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. 
 



I no havent-hi més temes per tractar, a les 13:30 hores s’aixeca la sessió de la qual s’estén 
aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 


