
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/12 
Caràcter:  ordinària 
Data:   28 de març de 2018 
Horari:   de 11:20 fins a 11:37 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora del PDeCAT 
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT   
Sra. Núria Comas Ventura, secretària accidental.  
 
Ha excusat la seva absència el Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
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. JGL2018/11 ordinària 21/03/2018 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
2.1.1. PRP2018/484   Aprovar la certificació d'obra numero 2 de les obres "Projecte 
d'urbanització SUD-10 Domingo Pascual Carbó"  Exp. núm. 2017/1041. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.2.1. PRP2018/490   Nomenar arquitecte tècnic, en règim de funcionari interí i a temps parcial, 
el Sr. ARD, amb efectes del dia 3/04/2018. Exp. núm. 2018/640  
 
2.3. Altres 
2.3.1. PRP2018/474   Aprovar el padró de la taxa del plafó publicitari del Pavelló Municipal 
d'Esports. Exp. núm. 2018/623  
2.3.2. PRP2018/491 Ordenar pagament liquidació obres condicionament de travessera 
carretera C-65z - Exp. 2014/272. 
 
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. JGL2018/11 ordinària 21/03/2018 
S’aprova per majoria absoluta. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
2.1.1. PRP2018/484   Aprovar la certificació d'obra numero 2 de les obres "Projecte 
d'urbanització SUD-10 Domingo Pascual Carbó"  Exp. núm. 2017/1041. 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la certificació numero 2 de l’obra ”Urbanització del sector SUD-10, Domingo 
Pascual Carbó”, expedida pel tècnic director de l’obra en data 6 de març de 2018 per import de 
40.612,77 € (Iva Inclòs). 
Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 40.612,77 € (Iva Inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 13.1532.61900. 
Tercer.- Ordenar el pagament d’aquesta certificació un cop presentada la corresponent factura 
a la Intervenció municipal de fons. 
Quart.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.2.1. PRP2018/490   Nomenar arquitecte tècnic, en règim de funcionari interí i a temps 
parcial, el Sr. ARD, amb efectes del dia 3/04/2018. , Exp. núm. 2018/640  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Nomenar per urgència, el senyor ARD, amb DNI XXXXXXXX, arquitecte tècnic, en 
règim de funcionari interí, de l’Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, tècnic mitjà 
(subgrup A2), a temps parcial, amb una dedicació de 30 hores/setmana, amb efectes del dia 3 
d’abril de 2018, fins que es resolgui la convocatòria d’aquesta plaça i per un període màxim de 
6 mesos. 
Segon.- Aprovar les retribucions a percebre que són les que consten a la relació de llocs de 
treball aprovades pel Ple juntament amb l’aprovació del Pressupost Municipal. 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social. 
Quart.- Publicar aquest acord en el BOP. 
Cinquè.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
 
2.3. Altres 
 
2.3.1. PRP2018/474   Aprovar el padró de la taxa del plafó publicitari del Pavelló Municipal 
d'Esports. Exp. núm. 2018/623.   
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar el padró de la taxa dels plafons publicitaris del pavelló municipal d’esports de 
l’exercici 2018 per l’import de 4.850 €. 
Segon.- Expedir i notificar les corresponents liquidacions individualitzades a cada anunciant. 
 
2.3.2. PRP2018/491   Ordenar pagament liquidació obres condicionament de travessera 
carretera C-65z - Exp. 2014/272. 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la liquidació de les obres de “Reforçament. Millora de ferm i obres 
complementàries a la carretera C-65z del PK11+440 al 12+630. Condicionament de travessera. 
Tram: Llagostera. Clau RG-041162”, essent la part que finalment correspon aportar a 
l’Ajuntament de Llagostera un import total de 1.151.146,45 euros (IVA inclòs). 



Segon.- Ordenar el pagament d’aquesta liquidació, per un import de 1.151.146,45 €, mitjançant 
ingrés al número de compte de la Generalitat de Catalunya ES58-2100-3000-1522-0160-6208, 
amb el següent repartiment: 
Tram 1, per un import total de 484.059,65 €, amb càrrec a l’aplicació 13.450.75000 del 
pressupost de despeses. 
Tram 2, per un import total de 667.086,80 €, amb càrrec a l’aplicació 02.450.75000 del 
pressupost de despeses. 
 
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. PRP2018/507   Aprovar la relació de factures núm. F/2018/9. Exp. núm. 2018/216  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/9, per un import total de 74.777,43.-euros i 
que comprèn els següents registres: 

- els registres núm. F/2018/515, F/2018/516, F/2018/525, F/2018/526, F/2018/528, 
F/2018/539 i F/2018/698. 

 
3.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.2.1. PRP2018/506   Aprovar la certificació número 2 del contracte d'obres 
"reurbanització dels carrers Marina, Lacustària i Baixada de la Costa. Exp. núm. 
2017/1963  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la certificació número 2 de l’obra “reurbanització dels carrers Marina, 
Lacustària i Baixada de la Costa”, expedida pel tècnic director de l’obra en data 26 de febrer de 
2018,  per import de 31.397,95 € (IVA inclòs). 
Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 31.397,95 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 13.1532.61900. 
Tercer.- Ordenar el pagament d’aquesta certificació un cop presentada la corresponent factura 
a la Intervenció municipal de fons. 
Quart.- Notificar aquesta resolució a la mercantil Aglomerats Girona SA. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.3.1. PRP2018/509   Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès una subvenció per a les 
següents obres, incloses en la programació d’Escenaris 2018.-Exp. núm. 2018/664  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès una subvenció per a les següents obres, 
incloses en la programació d’Escenaris 2018: 
 
 
 

Data Espectacle Companyia Lloc Catxet s/IVA 
21/01/2018 Trencanous BCN City Ballet Teatre Casino 2.500.-€ 
28/01/2018 Les dones sàvies Enric Cambray.... Teatre Casino 1.700,-€ 
11/02/2018 El llarg dinar de Nadal La ruta 40 Teatre Casino 3.500.-€ 
25/03/2018 Dinamita la Sarsuela Le Croupier Teatre Casino 3.800.-€ 

 
3.4. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.4.1. PRP2018/508   Contractar els serveis de revisions de salut del personal laboral i 
funcionari de l'Ajuntament per a l'any 2018. Exp. núm. 2018/630  
 



S’acorda per majoria absoluta: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 23/03/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa QUIRONPREVENCION, S.L.U. (B64076482), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, els serveis d'exàmens de salut per al personal laboral 
i funcionari de l'Ajuntament, per a l’any 2018, pel preu de 3.121,84 euros (més IVA), segons el 
detall del pressupost presentat. 
Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 01.920.22799 per un import total de 3.226,84 euros, IVA inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts i set minuts de dotze del migdia, s’aixeca la 
sessió de la qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi la secretària 
accidental, que ho certifico. 
 


