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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/21 
Caràcter:  ordinària 
Data:   13 de juny de 2018 
Horari:   de 13:15 fins a 13:30 
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   
Sr. Norbert Bes i Ginesta, secretari de la Corporació 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
Sr. Robert Montiel Molina, regidor del PDeCAT 
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor del PDeCAT 
Sr. Jesús Malagón i Granados, 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. Acta sessió anterior  
1.1. JGL2018/20 ordinària 06/06/2018 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.1.1. PRP2018/975   Contractar  la neteja i desbrossament de parcel·les de propietat 
municipal ubicades al sector Font Bona - Exp. núm. 2018/1036  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.2.1. PRP2018/974   Nomenar el Sr. Antoni Massaguer Vega agent interí de la Policia Local, 
amb efectes del 30/06/2018 i fins el 30/09/2018. Exp. núm. 2018/1120  
 
3. Acords d’urgència.  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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Oberta la sessió pel Sr. president, procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia de la 
convocatòria: 
 
 
1. Acta sessió anterior  
 
1.1. JGL2018/20 ordinària 06/06/2018 
S’aprova per unanimitat 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2018/975   Contractar  la neteja i desbrossament de parcel·les de propietat 
municipal ubicades al sector Font Bona - Exp. núm. 2018/1036  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 30/05/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa JVP , mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, els 
treballs de neteja i desbrossament de parcel.les de titularitat municipal ubicades al sector FONT 
BONA, pel preu de 2.932,60 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 2018.06.171.22799 per un import total de 3.548,45 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. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.2.1. PRP2018/974   Nomenar el Sr. AMV  agent interí de la policia local, amb efectes del 
30/06/2018 i fins el 30/09/2018. Exp. núm. 2018/1120.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Nomenar funcionari interí el senyor AMVA, amb DNI XXXXXXXXXX, com a agent de 
la Policia Local, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Policia 
Local, categoria agent, amb efectes del dia 1 de juliol de 2018 i fins al 30 de setembre de 2018. 
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.- Aquest nomenament quedarà sense efecte en cas de manifesta inidoneïtat. 
Quart.- Publicar aquest acord en el BOP. 
Cinquè.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
Sisè.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
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 
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3.1.1. PRP2018/1002   Aprovar la relació defactures núm. F/2018/18. Exp. núm. 2018/216  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/18, per un import total de 248.774,41.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2018/1396 al núm. F/2018/1398 
- del núm. F/2018/1400 al núm. F/2018/1404 
- del núm. F/2018/1412 al núm. F/2018/1416 
- del núm. F/2018/1490 al núm. F/2018/1496 
- del núm. F/2018/1593 al núm. F/2018/1599 
- del núm. F/2018/1672 al núm. F/2018/1675 
- del núm. F/2018/1690 al núm. F/2018/1704 
- del núm. F/2018/1706 al núm. F/2018/1728 
- del núm. F/2018/1734 al núm. F/2018/1736 
- i els registres núm. F/2018/1392, F/2018/1394, F/2018/1512, F/2018/1528, 

F/2018/1591 i F/2018/1687. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.2.1. PRP2018/984   Aprovar definitivament el projecte d'enderroc d'un habitatge 
adossat a la muralla del carrer Processó 14.  Exp. núm. 2018/934  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’obra d’enderroc d’un habitatge adossat a la 
muralla al carrer Porcessó 14 de Llagostera, redactat pels serveis tècnics municipals, amb un 
pressupost d’execució material per import de 39.457,10 €  (IVA exclòs), amb els condicionants 
que a continuació es detallen: 

- Ús de morters de calç iguals als existents a la resta de parament de muralla, 
amb junta plena no refosa que oculti parcialment la pedra. 
- En cas de conservació dels murets de l’edificació enderrocada a mode de 
contrafort, tractament diferenciat dels seus paraments. En aquest sentit, es 
considera que el seu acabat hauria de ser neutre, amb un revestiment continu de 
morter de calç de color similar al rejuntat del parament de muralla. 
-  Dur a terme la documentació del nou tram de muralla alliberat i el control 
arqueològic de les obres d’enderroc i adequació amb l’objectiu de detectar 
possibles restes arqueològiques al subsòl 

 El control arqueològic, d’acord amb la normativa vigent, s’haurà de realitzar sota la 
direcció d’un arqueòleg, amb la corresponent autorització de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural, segons estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català, i el Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic.  
Segon.- . Dur a terme el replanteig del projecte d'obres,de conformitat amb l'article 236 
de la LCSP el qual s’incorporarà a l’expedient de contractació. 
Tercer.-.  Dur a terme la documentació del nou tram de muralla alliberat. 
Quart.-  Donar publicitat d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte 
de l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals.” 

 
3.3. Assumptes relacionats amb Contractació 
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3.3.1. PRP2018/996   Contractar  les obres del projecte d'enderroc d'un habitatge adossat 
a la muralla, al c/ Processó nº 14 - Exp. núm. 2018/1112  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 13/06/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa JOAQUIM COMAS CORRIUS, SL (B17034265), mitjançant la 
modalitat de contracte menor d’obres, l’execució de les obres del projecte d'enderroc d'un 
habitatge adossat a la muralla, al carrer Processó nº 14, pel preu de 35.116,00 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 2018.13.1532.61900 per un import total de 42.490,36 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 a la resta de licitadors.  
 
3.3.2. PRP2018/987   Contractar els serveis d'una discomòbil per al ball de les revetlles 
d'estiu dels dies 23 de juny, 7 de juliol i 4 i 25 d'agost de 2018. Exp. núm. 2018/1033.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 28/05/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Contractar a ITINERANT COSTA BRAVA S.L. (B55303580), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, els serveis d'una discomòbil per al ball de les revetlles d'estiu dels 
dies 23 de juny, 7 de juliol i 4 i 25 d'agost de 2018, pel preu de 3.090,00 euros (més IVA).. 
Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.05.338.22613 per un import total de 3.738,90 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’interessat.  
 
3.3.3. PRP2018/997   Contractar  la redacció del projecte d’instal·lació elèctrica, 
distribucions interiors, i tancaments de l'edifici annex a la deixalleria municipal - Exp. 
núm. 2018/1121  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 13/06/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’enginyer industrial Sr. TEO PULIDO SUREDA mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, la redacció del projecte d’instal·lació elèctrica, distribucions 
interiors, i tancaments de l'edifici annex a la deixalleria municipal del carrer Migjorn nº 7, pel 
preu de 2.970,00 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 2018.10.1621.62200 per un import total de 3.593,70 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 Recursos Humans 
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3.4.1. PRP2018/992   Constituir la borsa de treball de tècnic mitjà coordinador de Centre 
cultural. Exp. núm. 2018/449  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Constituir la següent borsa de treball de tècnic mitjà coordinador del Centre cultural, 
en règim de funcionari interí, per efectuar nomenaments amb caràcter temporal per cobrir 
vacants o realitzar substitucions en aquesta categoria de coordinador de centre cultural de 
l’ajuntament de Llagostera que es puguin originar durant un període de 2 anys, d’acord amb els 
resultats finals del procés selectiu i amb la convocatòria publicada al BOP de Girona núm. 77, 
de 20d’abril de 2018, en la qual els aspirants tindran la següent prelació: 
 
 
 

Ordre de 
prelació Cognoms, Nom NIF 

1r BM,X xxxxxxxx 

2n BT,G xxxxxxxx 

3r CA,E xxxxxxxx 
 
Segon.- Fer avinent que la vigència de la citada borsa de treball serà de 2 anys (fins al 13 de 
juny de 2020), llevat que s’exhaurís la llista d’aspirants seleccionats en un termini inferior. 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els aspirants que han superat el procés selectiu. 
Quart.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
3.4.2. PRP2018/991   Nomenar la Sra. MPB tècnica coordinadora del Centre cultural, en 
règim de funcionària interina, amb efectes del dia 14/06/2018. Exp. núm. 2018/1146  
Vist el resultat del procés selectiu convocat per al nomenament d’un tècnic mitjà coordinador 
del Centre cultural en règim de funcionari interí i vista la proposta del Tribunal Qualificador, 
segons els resultats que ens transcriuen a continuació: 
 
Cognoms, Nom NIF RESULTAT FINAL 

BT,G xxxxxxxx 47,65 
BM,X xxxxxxxx 48,25 
CA,E xxxxxxxx 44,20 
PB,M xxxxxxxx 83,50 

 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Nomenar la Sra. MPB, amb DNI núm. XXXXXXXX, com a tècnica coordinadora del 
Centre cultural, en règim de funcionària interina, de l’Escala d’Administració Especial, 
subescala tècnica, tècnic mitjà (subgrup A2), d’acord amb la convocatòria publicada en el BOP 
de Girona núm. 77, de 20 d’abril de 2018, amb efectes del dia 14 de juny de 2018 i fins a la 
cobertura definitiva de la plaça com a funcionari de carrera o fins a l’amortització d’aquesta. 
Segon.-  Les retribucions d’aquest lloc de treball seran les equivalents a la plaça de tècnic mitjà  
coordinador de Centre cultural de la plantilla de l’Ajuntament. 
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
3.4.3. PRP2018/990   Aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió de dues places 
de caporal de la policia local, mitjançant promoció interna. Exp. núm. 2018/1081  
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Aprovar les “Bases del concurs oposició per a la provisió mitjançant promoció interna 
de 2 places de caporal de la Policia Local”. 
Segon.-	 Convocar el procés selectiu mitjançant promoció interna, i obrir el termini de 
presentació de les instàncies per prendre part en el procediment de selecció, de conformitat 
amb el contingut de les bases referenciades.	
Tercer.- Publicar el text íntegre de les bases en el BOP de Girona i en la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Llagostera. 
 
3.5. Altres 
 
3.5.1. PRP2018/995   Modificar les bases i admetre totes les sol·licituds presentades en el 
termini de preinscripcions per al curs 2018-2019.-  Exp. núm. 2018/711  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Modificar les bases de preinscripció, aprovades per la Junta de Govern Local en 
sessió del dia 11 d’abril de 2018 modificades per acord de la Junta de Govern Local en sessió 
del dia 6 de juny de 2018, en el sentit d’admetre totes les sol·licituds de servei menjador i de 
servei bon dia presentades dins del termini de la preinscripció per al curs 2018-2019.  
Segon.- Validar la relació definitiva d’admesos i exclosos publicada l’11 de juny de 2018, tal 
com preveia el calendari de preinscripcions i matriculacions aprovat per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 11 d’abril de 2018. 
Tercer.- Comunicar aquest acord a les interessades. 
 
3.5.2. PRP2018/986   Acordar l'aplicació de la retribució variable per a l'any 2018 en el 
contracte del servei de recollida d'escombraries.- Exp. núm. 2018/1104  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Donar-se per assabentada del present informe. 
Segon.- Notificar a l’empresa concessionària que la retribució variable a aplicar l’any 2018 serà 
la corresponent al 100% de la retribució, atès que no és procedent aplicar cap penalització ni 
increment per objectius assolits. 
  
3.5.3. PRP2018/985   Interpretar la clàusula 10 del PCAP del contracte de serveis treballs 
d'assessorament tècnic i suport administratiu al servei de gestió tributària i autoritzar la 
substitució d'una part de la garantia en metàl·lic per  un aval bancari. Exp. núm. 2016/944  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Interpretar el Plec de clàusules administratives particulars en el sentit que quan es 
parla dels anys es refereix a les anualitats del contracte i en aquest sentit allà on diu, 
1.1.- Recaptació en període voluntari:   
 

 
1.2.- Recaptació una vegada iniciat el període executiu sense que hagi estat notificada la 
providència d’apressament amb recàrrec del 5%: 
 

ANY 2017 ANY 2018 ANY 2019 ANY 2020 ANY 2021 ANY 2022 
3,40% 3,30% 3,20% 3,10% 3,00% 2,90% 

 
S’interpreta que ha de dir: 

ANY 2017 ANY 2018 ANY 2019 ANY 2020 ANY 2021 ANY 2022 
2,80% 2,70% 2,60% 2,50% 2,40% 2,30% 
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1.1.- Recaptació en període voluntari:   
 

 
 
1.2.- Recaptació una vegada iniciat el període executiu sense que hagi estat notificada la 
providència d’apressament amb recàrrec del 5%: 
 

Anualitat 1 Anualitat 2 Anualitat 3 Anualitat 4 Anualitat 5 Anualitat 6 
3,40% 3,30% 3,20% 3,10% 3,00% 2,90% 

 
Segon.- Concedir el termini d’audiència de 10 dies al Sr. CMC, informant-lo que pot renunciar 
al mateix mitjançant la presentació d’un escrit a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
Tercer.- Comunicar al Sr. CMC que s’accepta la substitució d’una part l’aval presentat en 
metàl·lic per l’aval bancari d’import de 23.096,04 € dipositat als serveis de tresoreria de 
l’ajuntament per garantir definitivament el contracte i que la quantitat en metàl·lic de 2.033,25 € 
(provinents de la quantitat de 37.693,93 € dipositats en metàl·lic com a garantia definitiva del 
contracte), completaran l’aval bancari per assolir la garantia definitiva del contracte (25.129,29 
€). 
Quart.- Ordenar el retorn de la quantitat de 35.660,68 € dipositats en metàl·lic en concepte de 
garantia definitiva del contracte. 
Cinquè.- Comunicar al Sr. CMC que un cop finalitzat el termini d’audiència o renunciant a 
aquest tràmit es procedirà a la signatura del contracte. 
 
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. 
 

Anualitat 1 Anualitat 2 Anualitat 3 Anualitat 4 Anualitat 5 Anualitat 6 
2,80% 2,70% 2,60% 2,50% 2,40% 2,30% 


