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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/8 
Caràcter:  ordinària 
Data:   22 de febrer de 2017 
Horari:   de 12:30 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. 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.Aprovació acta sessió anterior 
1.1. JGL2017/7 ordinària 15/02/2017 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2017/162   Aprovar el padró de la taxa pel servei de recollida d'escombraries, guals i 
entrada de vehicles any 2017. Exp. 2017/52  
2.1.2. PRP2017/169   Aprovar el padró d'animals de companyia (gossos i gats) any 2017. Exp. 
2017/56  
2.1.3. PRP2017/187   Aprovar la relació de factures núm . F/2017/2. Exp. núm. 2017/329  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.2.1. PRP2017/184   Contractar la reforma de l'escenari del teatre del Casino Llagosterenc - 
Exp. núm. 2017/349  
 
Acords d’urgència.  
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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. JGL2017/7 ordinària 15/02/2017 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2017/162   Aprovar el padró de la taxa pel servei de recollida d'escombraries, 
guals i entrada de vehicles any 2017. Exp. 2017/52  
 
S’acorda per unanimitat:  
 
Primer.- Aprovar el padró de la taxa d’escombraries per a l’any 2017 per l’import de 614.912,16  
€. 
 
Segon.- Aprovar el padró de Guals permanents per a l’any 2017 per l’import de 38.924,55 €. 
 
Tercer.- Aprovar el padró d’entrada de vehicles per a l’any 2017 per l’import de 24.301,26 €. 
 
Quart.- Exposar-los al públic durant el període de 20 dies a efectes d’examen i reclamacions. 
 
Cinquè.- Fixar el període de cobrament d’aquests padrons des del 27 de febrer al 28 d’abril de 
2017. 
 
Sisè.- Transcorregut el període voluntari, els contribuents que no hagin satisfet els rebuts 
incorreran en el recàrrec del 20%, iniciant-se el procediment de cobrament per via 
d’apressament, de conformitat amb les disposicions vigents. 
 
2.1.2. PRP2017/169   Aprovar el padró d'animals de companyia (gossos i gats) any 2017. 
Exp. 2017/56  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el padró per  la tinença d’animals de companyia (gossos i gats) per a l’any 
2017 per un import de 3.255,00 €. 
 
Segon.- Exposar-los al públic durant el període de 20 dies a efectes d’examen i reclamacions. 
 
Tercer.- Fixar el període de cobrament d’aquests padrons des del 27 de febrer al 28 d’abril de 
2017. 
 
Quart.- Transcorregut el període voluntari, els contribuents que no hagin satisfet els rebuts 
incorreran en el recàrrec del 20%, iniciant-se el procediment de cobrament per via 
d’apressament, de conformitat amb les disposicions vigents. 
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2.1.3. PRP2017/187   Aprovar la relació de factures núm . F/2017/2. Exp. núm. 2017/329  
 
S’acorda per unanimitat:  
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/2, per un import total de 32.060,01.-euros i 
que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2017/326 fins al núm. F/2017/344. 
- i els registres núm. F/2017/7, F/2017/93, F/2017/98, F/2017/117, F/2017/118, 

F/2017/129, F/2017/133, F/2017/146, F/2017/149, F/2017/150 i F/2017/322. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2017/184   Contractar la reforma de l'escenari del teatre del Casino 
Llagosterenc - Exp. núm. 2017/349.   
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa JAS mitjançant la modalitat de contracte menor d’obres, pel 
preu de 6.200,00 euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat, la reforma de 
l'escenari del teatre del Casino Llagosterenc, consistent en allargar el frontal de l'escenari del 
teatre  de manera que cobreixi el fossat.  
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2017.05.336.62200 per un import total de 7.502,00 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. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar el següent tema a la present sessió:  
3.1. Altres 
 
3.1.1. PRP2017/196   Aprovar l'aportació econòmica per a l'any 2017, per a la prestació de 
serveis socials bàsics i especialitzats, del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.- 
Exp. núm. 2017/400  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la següent despesa corresponent a serveis fixos per a l’any 2017: 
Cost directe atenció primària: 40.164,71€ 
Cost indirecte ordinari i administració:  35.205,12€ 
Total 75.369,82€ 
 
Segon.- Aprovar la següent despesa corresponent a serveis variables per a l’any 2017: 
Servei d’atenció a domicili: establir per a l’any 2017 una despesa màxima de 16.000€. 
 
Tercer.- Les despeses aprovades en els punts anteriors aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària núm. 08.231.46500 del pressupost municipal de l’exercici 2017. 
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Quart.- Per tal de fer efectiva la despesa dels serveis d’atenció a domicili, les altes que els 
tècnics sol·licitin respecte als serveis de l’any 2016 hauran de tenir el vistiplau previ de la 
regidora d’Acció Social. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts 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. 
 


