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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/17 
Caràcter:  ordinària 
Data:   9 de maig de 2018 
Horari:   de 12:50 fins a 13:18 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT 
Sr. Josep Aliu i Mundet, 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 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sr. Robert Montiel Molina, regidor del PDeCAT 
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. JGL2018/16 ordinària 02/05/2018 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
2.1.1. PRP2018/751   Aprovar certificació nº 3 de les obres d'urbantizació del SUD-
10_MASSACHS OBRES I PAISATGES SLU_ Exp. núm. 2017/1041  
2.1.2. PRP2018/758   Ratificar el decret d'alcaldia 470/2018, de 2 de maig, de substitució de la 
garantia definitiva del contracte d'obres "Reurbanització dels carrers Joan Maragall, Onze de 
Setembre i Sant Feliu", lot número 2. Exp. núm. 2017/1184  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.2.1. PRP2018/741   Contractar la pavimentació de la Travessera Sant Feliu amb un 
tractament superficial de reg asfàltic - Exp. núm. 2018/831  
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2.2.2. PRP2018/753   Contractar  la instal·lació d'un nou quadre de maniobra de l'enllumenat 
públic al c/ Industria -Exp. núm. 2018/785  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.3.1. PRP2018/742   Subvencionar l'AMPA Escola Lacustària, per a la festa fi de curs 2018-
2019.-Subvencions a tercers 2018/888  
2.3.2. PRP2018/743   Subvencionar l'AFA Escola Puig de les Cadiretes, per a la festa fi de curs 
2018-2019.-Subvencions a tercers 2018/895  
2.3.3. PRP2018/744   Concedir un ajut econòmic a CDM ASSOCIACIÓ MUSICAL per cobrir les 
despeses ocasionades per l'organització d'un concert de grups musicals emergents. Exp. 
2018/859  
2.3.4. PRP2018/745   Concedir un ajut econòmic a l’ ASSOCIACIÓ EL PORRÓ QUE NO PARI 
per cobrir les despeses de la confecció de la carrossa i disfresses de la colla per a les rues de 
Carnaval 2018. Exp. 2018/873  
2.3.5. PRP2018/746   Concedir un ajut econòmic a l’ ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA DE 
GIRONA per cobrir les despeses ocasionades per l'organització de cursos, activitats i 
observacions durant l'any 2018 a l'observatori del Centre Cultural Can Roig. Exp. 2018/883  
2.3.6. PRP2018/748   Sol·licitar subvenció exclosa de concurrència a Presidència de la 
Diputació per a diverses actuacions. Exp. núm. 2018/919.- 
 
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. JGL2018/16 ordinària 02/05/2018 
S’aprova per unanimitat 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
2.1.1. PRP2018/751   Aprovar certficació nº 3 de les obres d'urbantizació del SUD-
10_MASSACHS OBRES I PAISATGES SLU_ Exp. núm. 2017/1041  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la certificació numero 3 de l’obra ”Urbanització del sector SUD-10, Domingo 
Pascual Carbó”, expedida pel tècnic director de l’obra en data 29 de març de 2018 per import 
de 27.734,48 € (IVA Inclòs). 
Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 27.734,48 € (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. 
 
2.1.2. PRP2018/758   Ratificar el decret d'alcaldia 470/2018, de 2 de maig, de substitució 
de la garantia definitiva del contracte d'obres "Reurbanització dels carrers Joan 
Maragall, Onze de Setembre i Sant Feliu", lot número 2. Exp. núm. 2017/1184  
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S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar íntegrament el contingut del decret d’alcaldia 470/2018 de 2 de maig. 
Segon.- Deixar constància mitjançant el corresponent certificat en l’expedient de contractació 
de les obres de reurbanització dels carrers Joan Maragall, Onze de Setembre i Sant Feliu. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2018/741   Contractar la pavimentació de la Travessera Sant Feliu amb un 
tractament superficial de reg asfàltic - Exp. núm. 2018/831  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 30/04/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA (A17207168), mitjançant la 
modalitat de contracte menor d’obres, els treballs de Contractar la pavimentació del carrer 
Travessera Sant Feliu amb un tractament superficial de reg asfàltic.pel preu de 16.287,50 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 2018.02.450.61901 per un import total de 19.707,88 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. 
 
2.2.2. PRP2018/753   Contractar  la instal·lació d'un nou quadre de maniobra de 
l'enllumenat públic al c/ Industria -Exp. núm. 2018/785  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 27/04/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L. (B17378621), mitjançant 
la modalitat de contracte menor d’obres, la instal.lació d'un nou quadre de maniobra de 
l'enllumenat públic  al c/ Indústria, pel preu de 5.283,75 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 2018.02.151.61900 per un import total de 6.393,34 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. 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.3.1. PRP2018/742   Subvencionar l'AMPA Escola Lacustària, per a la festa fi de curs 
2018-2019.-Subvencions a tercers 2018/888  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’AMPA Escola Lacustària (G17073230)  i atorgar  
una subvenció de 400,00 € per cobrir les despeses de la festa fi de curs 2017-2018.  
Segon.- Aprovar la despesa corresponent d’import 400,00€, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm.2018.07.3231.48000. 
Tercer.-  Fer avinent que: 
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- El termini per justificar les despeses, amb el formulari corresponent finalitza el 15 
de setembre de 2018, fent  avinent que la no justificació dins el citat termini 
comportarà la revocació de la subvenció.   

- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció o bestreta mentre el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda, 
amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, o sigui deutor municipal per resolució de 
procedència de reintegrament d’una subvenció o no hagi justificat degudament alguna 
subvenció atorgada anteriorment. 

- Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents a l’any 2018.  
- En cap cas els ingressos de l’activitat més la subvenció de l’Ajuntament podran 

superar el 100 % del cost de l’activitat. Si se superés el 100%, l’Ajuntament 
disminuirà l’aportació fins arribar a cobrir com a màxim el 100 % del cost de l’activitat. 

- La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

- La subvenció atorgada serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’Administracions públiques, o ens 
públics o privats, sempre que no se superi el cost de l’activitat subvencionada, sens 
perjudici del que pogués establir la normativa reguladora de les citades subvencions o 
ajuts. 

- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions especificades a l’article 14 
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). El seu 
incompliment originarà responsabilitats que en cada cas corresponguin, a banda de la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

Quart.- 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. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria.  
 
2.3.2. PRP2018/743   Subvencionar l'AFA Escola Puig de les Cadiretes, per a la festa fi de 
curs 2018-2019.-Subvencions a tercers 2018/895  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’AFA Escola Puig de les Cadiretes (G55037907)  i 
atorgar  una subvenció  de 400,00 € per cobrir les despeses de la festa fi de curs 2017-2018.  
Segon.-  Aprovar la despesa corresponent d’import 400,00€, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 2018.07.3231.48000. 
Tercer.-  Fer avinent que: 
- El termini per justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 15 de 

setembre de 2018, fent  avinent que la no justificació dins el citat termini comportarà la 
revocació de la subvenció.   

- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció o bestreta mentre el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda, 
amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, o sigui deutor municipal per resolució de 
procedència de reintegrament d’una subvenció o no hagi justificat degudament alguna 
subvenció atorgada anteriorment. 

- Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents a l’any 2018.  
- En cap cas els ingressos de l’activitat més la subvenció de l’Ajuntament podran 

superar el 100 % del cost de l’activitat. Si se superés el 100%, l’Ajuntament 
disminuirà l’aportació fins arribar a cobrir com a màxim el 100 % del cost de l’activitat. 

- La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 
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- La subvenció atorgada serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’Administracions públiques, o ens 
públics o privats, sempre que no se superi el cost de l’activitat subvencionada, sens 
perjudici del que pogués establir la normativa reguladora de les citades subvencions o 
ajuts. 

- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions especificades a l’article 14 
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). El seu 
incompliment originarà responsabilitats que en cada cas corresponguin, a banda de la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

Quart.- 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. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria.  
 
2.3.3. PRP2018/744   Concedir un ajut econòmic a CDM ASSOCIACIÓ MUSICAL per cobrir 
les despeses ocasionades per l'organització d'un concert de grups musicals emergents. 
Exp. 2018/859  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat CDM ASSOCIACIÓ MUSICAL (G55304968)  
i atorgar  una subvenció  de 500,00.-€ per cobrir les despeses de l’organització d'un concert de 
grups musicals emergents. 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de 2018, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 15 de 
desembre de 2018, fent  avinent que la no justificació, dins el citat termini comportarà la 
revocació de la subvenció.   

- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció o bestreta mentre el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda, 
amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, o sigui deutor municipal per resolució de 
procedència de reintegrament d’una subvenció o no hagi justificat degudament alguna 
subvenció atorgada anteriorment. 

- Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents a l’any 2018.  
- En cap cas els ingressos de l’activitat més la subvenció de l’Ajuntament podran 

superar el 100 % del cost de l’activitat. Si se superés el 100%, l’Ajuntament 
disminuirà l’aportació fins arribar a cobrir com a màxim el 100 % del cost de l’activitat. 

- En el cas que l’associació ja hagués rebut una bestreta per un import superior a la 
subvenció definitiva, caldrà que reintegri aquest import a l’Ajuntament. L’entitat haurà 
de dur a terme el reintegrament corresponent en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
de l’endemà del requeriment de l’Ajuntament. 

- La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

- En la difusió que faci el beneficiari de l’activitat caldrà que hi consti la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

- La subvenció atorgada serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’Administracions públiques, o ens 
públics o privats, sempre que no se superi el cost de l’activitat subvencionada, sens 
perjudici del que pogués establir la normativa reguladora de les citades subvencions o 
ajuts. 

- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions especificades a l’article 14 
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). El seu 
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incompliment originarà responsabilitats que en cada cas corresponguin, a banda de la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

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.  
 
2.3.4. PRP2018/745   Concedir un ajut econòmic a l'ASSOCIACIÓ EL PORRÓ QUE NO 
PARI per cobrir les despeses de la confecció de la carrossa i disfresses de la colla per a 
les rues de Carnaval 2018. Exp. 2018/873  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat ASSOCIACIÓ EL PORRÓ QUE NO PARI 
(G55075147)  i atorgar  una subvenció  de 250,00.-€ per cobrir les despeses de la confecció de 
la carrossa i disfresses de la colla per a les rues del Carnaval 2018. 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de 2018, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 15 de 
desembre de 2018, fent  avinent que la no justificació, dins el citat termini comportarà la 
revocació de la subvenció.   

- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció o bestreta mentre el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda, 
amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, o sigui deutor municipal per resolució de 
procedència de reintegrament d’una subvenció o no hagi justificat degudament alguna 
subvenció atorgada anteriorment. 

- Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents a l’any 2018.  
- En cap cas els ingressos de l’activitat més la subvenció de l’Ajuntament podran 

superar el 100 % del cost de l’activitat. Si se superés el 100%, l’Ajuntament 
disminuirà l’aportació fins arribar a cobrir com a màxim el 100 % del cost de l’activitat. 

- En el cas que l’associació ja hagués rebut una bestreta per un import superior a la 
subvenció definitiva, caldrà que reintegri aquest import a l’Ajuntament. L’entitat haurà 
de dur a terme el reintegrament corresponent en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
de l’endemà del requeriment de l’Ajuntament. 

- La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

- En la difusió que faci el beneficiari de l’activitat caldrà que hi consti la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

- La subvenció atorgada serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’Administracions públiques, o ens 
públics o privats, sempre que no se superi el cost de l’activitat subvencionada, sens 
perjudici del que pogués establir la normativa reguladora de les citades subvencions o 
ajuts. 

- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions especificades a l’article 14 
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). El seu 
incompliment originarà responsabilitats que en cada cas corresponguin, a banda de la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

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.  
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2.3.5. PRP2018/746   Concedir un ajut econòmic a l'ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA DE 
GIRONA per cobrir les despeses ocasionades per l'organització de cursos, activitats i 
observacions durant l'any 2018 a l'observatori del Centre Cultural Can Roig. Exp. 
2018/883. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA DE GIRONA 
(G17786047)  i atorgar  una subvenció  de 1.000,00.-€ per cobrir les despeses ocasionades per 
l'organització de cursos, activitats i observacions astronòmiques a l'observatori del Centre 
Cultural Can Roig durant l'any 2018. 
Segon.- Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de 2018, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 15 de 
desembre de 2018, fent  avinent que la no justificació, dins el citat termini comportarà la 
revocació de la subvenció.   

- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció o bestreta mentre el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda, 
amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, o sigui deutor municipal per resolució de 
procedència de reintegrament d’una subvenció o no hagi justificat degudament alguna 
subvenció atorgada anteriorment. 

- Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents a l’any 2018.  
- En cap cas els ingressos de l’activitat més la subvenció de l’Ajuntament podran 

superar el 100 % del cost de l’activitat. Si se superés el 100%, l’Ajuntament 
disminuirà l’aportació fins arribar a cobrir com a màxim el 100 % del cost de l’activitat. 

- En el cas que l’associació ja hagués rebut una bestreta per un import superior a la 
subvenció definitiva, caldrà que reintegri aquest import a l’Ajuntament. L’entitat haurà 
de dur a terme el reintegrament corresponent en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
de l’endemà del requeriment de l’Ajuntament. 

- La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

- En la difusió que faci el beneficiari de l’activitat caldrà que hi consti la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

- La subvenció atorgada serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’Administracions públiques, o ens 
públics o privats, sempre que no se superi el cost de l’activitat subvencionada, sens 
perjudici del que pogués establir la normativa reguladora de les citades subvencions o 
ajuts. 

- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions especificades a l’article 14 
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). El seu 
incompliment originarà responsabilitats que en cada cas corresponguin, a banda de la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

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.  
 
2.3.6. PRP2018/748   Sol·licitar subvenció exclosa de concurrència a Presidència de la 
Diputació per a diverses actuacions. Exp. núm. 2018/919.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Donar conformitat a la següent memòria valorada, redactada per l’arquitecte 
municipal, amb un pressupost de 51.244,29 € (IVA inclòs): 
1.- Ampliació de la pista d’skate. 
2.- Restauració del paviment de fusta del pavelló poliesportiu 
3.- Il·luminació d’un tram de camí d’accés al cementiri i al tanatori 
Segon.- Sol·licitar una subvenció de 50.000,00 €, exclosa de concurrència pública, a 
Presidència de la Diputació de Girona per a les actuacions descrites al punt primer de l’acord. 
Tercer.- Condicionar la realització de l’actuació i la despesa que se’n derivi a l’existència de 
crèdit suficient i a l’obtenció de la subvenció sol·licitada. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:    
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2018/790   Aprovar la relació de factures núm. F/2018/14.  Exp. núm. 2018/216  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/14, per un import total de 261.633,07.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2018/1162 al núm. F/2018/1164 
- del núm. F/2018/1188 al núm. F/2018/1201 
- del núm. F/2018/1213 al núm. F/2018/1223 
- del núm. F/2018/1237 al núm. F/2018/1264 
- del núm. F/2018/1267 al núm. F/2018/1283 
- del núm. F/2018/1286 al núm. F/2018/1300 
- del núm. F/2018/1373 al núm. F/2018/1380 
- i els registres núm. F/2018/973, F/2018/975, F/2018/976, F/2018/1086, F/2018/1088, 

F/2018/1112, F/2018/1113, F/2018/1115, F/2018/1131, F/2018/1132, F/2018/1135, 
F/2018/1137, F/2018/1146 i F/2018/1169. 

 
3.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.2.1. PRP2018/795   Aprovar inicialment  per tràmit d'urgència el projecte d'enderroc 
d'una casa adossada a la muralla al carrer Processó 14  de Llagostera.  Exp. núm. 
2018/934  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària “Enderroc d’un habitatge adossat a la 
muralla al carrer Processó 14 de Llagostera”, redactat pels serveis tècnics municipals, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 39.457,10 € (IVA exclòs).  
Segon.- Aprovar la tramitació per urgència d'acord amb l'article 33 de la Llei 39/2015 d'1 
d'octubre,del procediment administratiu comú de les administracions públiques, del 
procediment per l'aprovació projecte d’obra ordinària enderroc d’un habitatge adossat a la 
muralla al carrer Processó 14 de Llagostera”, la tramitació del qual amb caràcter d'urgència 
suposarà la reducció dels terminis establerts per aquest procediment a la meitat. 
Tercer.- Sotmetre el projecte a informació pública, durant el termini de 15 dies hàbils, 
mitjançant anuncis que s’inseriran en el BOP de Girona i en el tauler d’edictes electrònic (e-
Tauler) de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Llagostera, als efectes d’examen i presentació 
d’al·legacions. 
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Quart.- Sol·licitar el corresponent informe al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, fent avinent que la tramitació aprovada es pel tràmit d’urgència establert en l’article 
33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu de les administracions 
públiques. 
 
3.2.2. PRP2018/776   Aprovar la certificació nº 7 de les obres de reurbanització del carrer 
St. Feliu - Exp. núm. 2017/1184  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar  la certificació número 7 amb preu contradictori (PC8) de l’obra 
“reurbanització dels carrers Joan Maragall, Onze de Setembre i Sant Feliu” del Lot numero dos, 
corresponent al carrer de Sant Feliu, expedida pel tècnic director de l’obra en data 23 d’abril de 
2018 per import de 50.274,67 € (IVA inclòs). 
Segon.- Aprovar el preu contradictori PC08 atès que el seu import, inclòs en la certificació núm. 
7 no supera el 10 % de l’import d’adjudicació del contracte. 
Tercer.- Reconèixer l’obligació per import de 50.274,67 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 13.1532.61900. 
Quart.- Ordenar el pagament d’aquesta certificació un cop presentada la corresponent factura 
a la Intervenció municipal de fons. 
Cinquè.- Notificar aquest acord a Aglomerats Girona SA. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.3.1. PRP2018/779   Contractar MONGUILOD ADVOCATS SLP per a la defensa jurídica 
de l'Ajuntament en les Diligències Prèvies 104/2018 instruïdes en el Jutjat d'Instrucció 
núm. 4 de Girona. Exp. núm. 2018/844.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 08/05/2018, que 
acredita que es compleix l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa MONGUILOD ADVOCATS,SLP (B55054357), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, la defensa i la representació de l’Ajuntament de 
Llagostera en les Diligències Prèvies 104/2018 seguides en el Jutjat d'Instrucció núm. 4 de 
Girona., pel preu de 12.000,00 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 2018.01.920.22604 per un import total de 14.520,00 euros, IVA 
inclòs. 
Quart.- Fer efectiu a l’adjudicatari l’import de 14.520,00 € (IVA inclòs) en concepte de provisió 
de fons per a l’execució del servei.  
Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
3.3.2. PRP2018/767   Contractar la millora de diversos camins dels veïnats de Pocafarina, 
Cantallops, Llobatera, St. Llorenç i Creu de Serra - Exp. núm. 2018/925  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 08/05/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa MASSACHS OBRES I PAISATGE S.L.U. (B17245093), 
mitjançant la modalitat de contracte menor d’obres, els treballs de millora de diversos camins 
dels veïnats de Pocafarina, Cantallops, Llobatera, St. Llorenç i Creu de Serra, pel preu de 
5.296,97 euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat. 
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Tercer.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.10.454.61900 per un import total de 6.409,33 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. 
 
3.3.3. PRP2018/764   Contractar treballs de millora de diversos camins als veïnats de 
Gaià, Panedes, Ganix i Mata - Exp. núm. 2018/607  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 21/03/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa MASSACHS OBRES I PAISATGE S.L.U. (B17245093), 
mitjançant la modalitat de contracte menor d’obres, els treballs de millora de diversos camins 
(veïnats de Gaià, Panedes, Ganix i Mata), pel preu de 4.689,42 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 2018.10.454.61900 per un import total de 5.674,20 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. 
 
3.3.4. PRP2018/770   Adquisició nous uniformes per la Policia Local.  Exp. núm. 2018/914  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 07/05/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa MAC UNIFORMES SL (B66545963), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de subministraments, els treballs d’ adquisició nova uniformitat de les policies 
locals en virtut de la RESOLUCIÓ INT/1431/2017, de 15 de juny 2017 (DOGC núm. 7396 de 
22/06/2017), pel preu de 5.868,5 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 2018.03.132.22104 per un import total de 7.100,89 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. 
 

3.3.5. PRP2018/759   Contractar a BTM Sound la producció tècnica d'equips de so i 
il·luminació dels espectacles de l'edifici Polivalent de la Festa Major 2018. Exp. núm. 
2018/891  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 02/05/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Contractar a BTM SOUND (B17571175), mitjançant la modalitat de contracte menor 
de serveis, la producció tècnica d'equips de so i il·luminació dels espectacles de l'edifici 
Polivalent de la Festa Major 2018, pel preu de 6.000,00 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 2018.05.338.22610 per un import total de 7.260,00 euros, IVA inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
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Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari i a la resta de licitadors.  
 
3.3.6. PRP2018/757   Contractar ALD Autorenting, S.A.U., pel subministrament d'un 
vehicle elèctric per a les àrees de Medi Ambient i Urbanisme.-Exp. núm. 2018/803  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar ALD Autorenting, S.A.U. (NIF:A-60028776) pel subministrament d’un 
vehicle elèctric, en modalitat de rènting (48 quotes), amb efectes de l’1 de juliol de 2018 fins el 
30 de juny de 2022: 
Model: NISSAN e-NV200 Furgón 4p 40kwh professional Mam 109 cv  
Durada contracte: 48 mesos 
Quilometratge anual: 10.000 kms 
Quilometratge a 4 anys: 40.000 kms 
Preu vehicle: 616,26 € al mes/vehicle IVA exlòs. 
Abonament quilòmetres no consumits: 0,0113 euros/km sense IVA 
Pagament quilòmetres per excés: 0,0241 euros/km sense IVA 
Opció estimada de compra a 48 mesos: 8.473,62 euros més IVA 
Extres inclosos: C  adenes neu i retolació. 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent per aquest any 2018, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 2018.02.151.20400, per un import total de 4.474,02€ (IVA inclòs). 
Tercer.- Adoptar el compromís d’habilitar crèdit suficient pels següents exercicis: 
 Per a l’any 2019: 8.948,04€ 
 Per a l’any 2020: 8.948,04€ 
 Per a l’any 2021: 8.948,04€ 
 Per a l’any 2022: 4.474,02€   
Quart.- Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a l’execució 
d’aquest acord. 
Cinquè.- Notificar l’acord a l’empresa adjudicatària. 
 
3.3.7. PRP2018/769   Contractar servei de seguretat privada per la Festa Major 2018 Exp. 
núm. 2018/863  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 27/04/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa PHOENIX VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A. (A63321228), 
mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, el servei de seguretat privada per la 
Festa Major 2018, pel preu de 3.599,17 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 2018.03.132.22701 per un import total de 4.355,00 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. 
 
3.3.8. PRP2018/761   Contractar redacció estudi inundabilitat zones equipaments 
situades a l'Av. de l'Esport - Exp. núm. 2018/781  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 23/04/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
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Segon.- Adjudicar a l’empresa ABM, SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING, S.L.U. 
(B17646563), mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, la redacció d'un estudi per 
a l'actualització de la diagnosi d'inundabilitat de les zones d'equipaments situades a l'Av. de 
l'Esport, pel preu de 6.200,00 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 2018.02.151.62700 per un import total de 7.502,00 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. 
 
3.4. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.4.1. PRP2018/768   Presentar la sol·licitud del projecte WIFI4EU per concórrer a la 
convocatòria que promou la Comissió Europea. Exp. núm. 2018/928  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la presentació de sol·licitud i inscripció de participació al projecte WiFi4EU 
que promou la Comissió Europea. 
Segon.- Adquirir el compromís de consignar partida suficient en el pressupost de l’exercici 
2018. 
 
3.4.2. PRP2018/786   Concórrer a la convocatòria del Consell Comarcal del Gironès de 
subvencions per a la Fira del Bolet 2018. Exp. núm. 2018/933.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria del Consell Comarcal del Gironès de subvencions per al 
foment de projectes i activitats culturals i de promoció econòmica per a l’exercici 2018 amb 
l’activitat: 
Fira del bolet 2018, amb un pressupost de 20.000,00 € 
Segon.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès una subvenció de 1.500,00 €, import màxim 
subvencionable, per a la Fira del Bolet 2018. 
3.5. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.5.1. PRP2018/793   Ratificar el Decret d'alcaldia 484/2018, de 7 de maig de 2018. Exp. 
núm. 2018/918.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar el Decret d’alcaldia núm. 484/2018, que resol declarar en excedència 
voluntària per incompatibilitat de càrrec públic la Sra. TBP, amb efectes del 7 de maig de 2018. 
 
3.6. Altres 
 
3.6.1. PRP2018/787   Aprovar la primera pròrroga d'un any, fins el 30 d'abril de 2019, el 
contracte de gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, amb l'empresa 
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SAU., per a la gestió del servei d'aparcament amb 
limitació horària a diversos carrers de Llagostera (zona blava).-Exp. núm. 2015/1606. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la primera pròrroga d’un any, fins el 30 d’abril de 2019, del contracte de gestió 
de serveis públics, en modalitat de concessió, amb l’empresa ESTACIONAMIENTOS Y 
SERVICIOS,SA (CIF:A28385458), per a la gestió del servei d’aparcament amb limitació horària 
a diversos carrers de Llagostera (zona blava).  
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Segon.- Sol·licitar a l’empresa concessionària el subministrament de 100 targetes amb xip 
(gratuïtat de 2 hores per als veïns de l’àmbit) per compensar les targetes extraviades i/o 
malmeses que s’han hagut de substituir durant els 2 anys del període inicial del contracte, i 
l’any de pròrroga que s’aprova en aquest acord. 
Tercer.- Notificar-ho a l’empresa concessionària. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart de dues i tres minuts 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. 
 


