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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/7 
Caràcter:  ordinària 
Data:   15 de febrer de 2017 
Horari:   de 12:30 fins a 13:00 
Lloc:   Sala de sessions 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU, actúa com a president acctal. 
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 
 
Ha excusat la seva absència el Sr. Fermí Santamaria Molero, alcalde i regidor de CIU 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
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 acctal. obre la sessió, declarada no 
pública, per tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Propostes 
 
1.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
1.1.1. PRP2017/145   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/1. Exp. núm. 2017/329  
 
1.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
1.2.1. PRP2017/129   Contractar Organigrama SLU pel curs de conducció i ús de carretons 
elevadors i pel curs de conducció i ús de plataformes elevadores hivern primavera 2017 
 
1.2.2. PRP2017/140   Contractar Creu Roja Centre de Formació pels cursos d'Atenció Sanitària 
Inmediata Nivell II i Primers Auxilis a Nadons dins la programació de cursos ocupacionals 
hivern primavera 2017. 
 
1.2.3. PRP2017/141   Contractar Femarec per la realització del curs de caixera i el de 
manipulador i aplicador de productes fitosanitàris dins la programació de cursos ocupacionals 
hivern primavera 2017 
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1.2.4. PRP2017/146   Contractar Reptes Empresa especialitzada en Formació per la realització 
de diferents cursos dins la programació de cursos ocupacionals hivern primavera 2017 
 
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. JGL2017/6 ordinària 08/02/2017 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2017/145   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/1. Exp. núm. 2017/329  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/1, per un import total de 135.928,82.-euros 
i que comprèn els següents registres: 
 

- des del núm. F/2017/1 fins al núm. F/2017/5. 
- des del núm. F/2017/83 fins al núm. F/2017/86. 
- des del núm. F/2017/105 fins al núm. F/2017/107. 
- des del núm. F/2017/119 fins al núm. F/2017/128. 
- des del núm. F/2017/130 fins al núm. F/2017/132. 
- des del núm. F/2017/134 fins al núm. F/2017/142. 
- des del núm. F/2017/151 fins al núm. F/2017/157. 
- des del núm. F/2017/201 fins al núm. F/2017/214. 
- des del núm. F/2017/238 fins al núm. F/2017/268. 
- des del núm. F/2017/270 fins al núm. F/2017/318. 
- i els registres núm. F/2017/8, F/2017/10, F/2017/91, F/2017/92, F/2017/94, F/2017/95, 

F/2017/99, F/2017/103, F/2017/110, F/2017/111, F/2017/225, F/2017/233 i F/2017/325. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2017/129   Contractar Organigrama SLU pel curs de conducció i ús de 
carretons elevadors i pel curs de conducció i ús de plataformes elevadores hivern 
primavera 2017 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ORGANIGRAMA SLU (B17344003), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, la realització dels cursos de conducció i us de carretons  elevadors 
i conducció i ús de plataformes elevadores pel preu de 2.862,00 euros (exempt d’ IVA), segons 
el detall del pressupost presentat.  
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Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2017.12.430.22699, per un import total de 2.862,00 euros (exempt 
d’IVA). 
 
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 . 
 
 
2.2.2. PRP2017/140   Contractar Creu Roja Centre de Formació pels cursos d'Atenció 
Sanitària Inmediata Nivell II i Primers Auxilis a Nadons dins la programació de cursos 
ocupacionals hivern primavera 2017. 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa CREU ROJA CATALUNYA (Q2866001G), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, la realització dels cursos ocupacionals d'Atenció 
Sanitària Inmediata Nivell II i Primers Auxilis a Nadons pel preu de 4.272,00 euros (exempt 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 2017.13.430.22602, per un import total de 4.272,00 euros (exempt 
d’IVA). 
 
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. 
 
 
2.2.3. PRP2017/141   Contractar Femarec per la realització del curs de caixera i el de 
manipulador i aplicador de productes fitosanitàris dins la programació de cursos 
ocupacionals hivern primavera 2017 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa FEMAREC DEPARTAMENT DE FORMACIÓ CONTINUADA 
(F59197996), mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, pels cursos de caixera i 
nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitàris pel preu de 3.200,00 euros 
(exempt 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 2017.13.430.22602, per un import total de 3.200,00 euros (exempt 
d’IVA). 
 
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. 
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2.2.4. PRP2017/146   Contractar Reptes Empresa especialitzada en Formació per la 
realització de diferents cursos dins la programació de cursos ocupacionals hivern 
primavera 2017 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ACM mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, la 
realització de cursos ocupacionals  2017 pel preu de 6.250,00 euros (exempt 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 2017.13.430.22602, per un import total de 6.250,00 euros (exempt 
d’IVA). 
 
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. 
 
No obstant, la Junta de Govern Local acordarà allò que estimi oportú. 
 
 
3. Propostes urgents 
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1. PRP2017/157   Contractar  la redacció del projecte de consolidació del terraplè de 
la muralla - Exp. núm. 2017/284  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. (B17345679), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, la redacció del projecte de consolidació del terraplè de 
la muralla a la zona del mirador pel preu de 3.000,00 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 2017.02.151.62700, per un import total de 3.630,00 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 Subvencions 
 
3.2.1. PRP2017/149   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a la XSLPE any 2017. Exp. 
núm. 2015/1378. 
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S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de subvencions per a projectes i accions de promoció 
econòmica adreçada als ajuntaments i els ens de promoció econòmica municipals de la Xarxa 
de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), per a l’any 2017  de la Diputació de 
Girona, amb l’activitat Formaciót ocupacional i emprenedoria, amb un pressupost de 4.772,00-
€. 
 
Segon.- Sol·licitar una subvenció de 3.000,00-€, import màxim subvencionable, per a aquesta 
activitat. 
 
3.3. Altres 
 
3.3.1. PRP2017/172   Sol·licitar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya la cessió a 
l'Ajuntament de l'ús d'un habitatge per a emergència social. Exp. núm. 2017/345.- 
 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Sol·licitar als Serveis Territorials a Girona de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la 
cessió a l’Ajuntament de Llagostera de l’ús d’un pis per a emergència social. 
 
No obstant, la Junta de Govern Local acordarà allò que estimi oportú.  
 
I no havent-hi més temes per tractar, a les 13:00 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. 


