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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/22 
Caràcter:  ordinària 
Data:   20 de juny de 2018 
Horari:   de 13:30 fins a 14:45 
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 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. 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. JGL2018/21 ordinària 13/06/2018 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.1.1. PRP2018/1019   Contractar en règim laboral temporal la Sra. CRM com a agent 
ambiental, amb efectes del dia 26/06/2018 i fins el 25/12/2018 - SOC Treball als Barris. Exp. 
núm. 2018/1179  
 
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. Aprovació acta sessió anterior  
 
1.1. JGL2018/21 ordinària 13/06/2018 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.1.1. PRP2018/1019   Contractar en règim laboral temporal la Sra. CRM com a agent 
ambiental, amb efectes del dia 26/06/2018 i fins el 25/12/2018 - SOC Treball als Barris. 
Exp. núm. 2018/1179  
. 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar en règim laboral d’interès social de durada determinada, amb efectes del 
dia 26 de juny de 2018 i fins el dia 25 de desembre de 2018, la Sra. CHAIMAE RAMADAN 
MOUSSATI, amb DNI 41631401K, com a agent ambiental, amb contracte subvencionat pel 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Projecte 
Treball als Barris 2017, pel període de 6 mesos, número d’expedient GTB-061/17 i número 
d’oferta 09-2018-17858. 
Segon.-	 Assignar la retribució mensual bruta, per tots els conceptes inclòs el prorrateig de 
pagues extraordinàries, equivalent a les places de la plantilla de personal de l’Ajuntament de 
Llagostera. 
Tercer.-	Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social.  
Quart.-	Publicar la contractació en el BOP. 
Cinquè.- Comunicar-ho a la Sra. CRM.  
 
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. PRP2018/1037   Aprovar la relació de factures núm. F/2018/19. Exp. núm. 2018/216  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/19, per un import total de 97.592,09.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2018/1417 al núm. F/2018/1426 
- del núm. F/2018/1464 al núm. F/2018/1473 
- del núm. F/2018/1484 al núm. F/2018/1486 
- del núm. F/2018/1571 al núm. F/2018/1574 
- del núm. F/2018/1744 al núm. F/2018/1746 
- del núm. F/2018/1749 al núm. F/2018/1769 
- del núm. F/2018/1775 al núm. F/2018/1806 
- i els registres núm. F/2018/1455, F/2018/1461, F/2018/1462, F/2018/1489, 

F/2018/1497, F/2018/1498, F/2018/1513, F/2018/1515, F/2018/1577, F/2018/1578, 
F/2018/1581, F/2018/1684, F/2018/1685, F/2018/1740 i F/2018/1741. 
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3.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.2.1. PRP2018/1041   Contractar treballs addicionals de paleta a l'obra de reforma dels 
locals 2 i 3 del c/ St. Antoni nº 1-baixos - Exp. núm. 2018/1198  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 20/06/2018  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, els treballs addicionals de paleta a l'obra de reforma dels 
locals 2 i 3 del c/ St. Antoni, pel preu de 4.467,86 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 5.406,11 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. 
 
3.2.2. PRP2018/1039   Contractar  la instal·lació d'una barana a la Baixada de la Costa , i 
la modificació de tanques dels vials interiors del c/ Lacustària - Exp. núm. 2018/1201  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 20/06/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa SERRALLERIA METÀL·LICA FERRAN COLLELL, SL 
(B17418286), mitjançant la modalitat de contracte menor d’obres, la instal.lació d'una barana al 
carrer Baixada de la Costa  i la modificació de tanques dels vials interiors del c/ Lacustària,.pel 
preu de 4.917,00 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 5.949,57 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. 
 
3.2.3. PRP2018/1030   Contractar la recollida i transport dels residus especials en petites 
quantitats (Exp. núm. 2018/1167) 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 15/06/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa BIDONES J.P. GARCIA S.L. (B60192937), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, els treballs de recollida i transport dels residus 
especials en petites quantitats de la deixalleria municipal, pel període de juny a desembre de 
2018, pel preu de 7.854,46 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 2018.10.1622.22799 per un import total de 9.503,90 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’adjudicatari. 
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3.2.4. PRP2018/1034   Contractar la instal·lació d'un nou sistema d'il·luminació al local 3 
del c/ St. Antoni nº 1-baixos - Exp. núm. 2018/1177  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 19/06/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa INSTAL.LACIONS FEC S.L. (B17153172), mitjançant la 
modalitat de contracte menor d’obres, els treballs per a la instal.lació d'un nou sistema 
d'il.luminació al local 3 del c/ St. Antoni nº 1-baixos, pel preu de 5.644,70 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 6.830,09 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. 
 
3.2.5. PRP2018/1042   Contractar  el muntatge del terra de vidre trepitjable al local 2 del c/ 
St. Antoni nº 1-baixos - Exp. núm. 2018/1199  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 20/06/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa JOSEP COLLELL ROURA mitjançant la modalitat de contracte 
menor d’obres, els treballs per al muntatge del terra de vidre trepitjable al local 2 del carrer St. 
Antoni, pel preu de 3.700,00 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 4.477,00 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. 
 
3.2.6. PRP2018/1038   Contractar  la instal·lació de focus per il·luminar el nou tram de 
muralla restaurat al c/ Processó - Exp. núm. 2018/1184  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 20/06/2018  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 de focus per il·luminar el nou tram de 
muralla restaurat al c/ Processó, pel preu de 3.135,50 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 2018.13.1532.61900 per un import total de 3.793,96 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. Assumptes relacionats amb Subvencions 
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3.3.1. PRP2018/1026   Sol·licitar subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i 
Família per a Joventut 2018. Exp. núm. 2017/1243.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar el contingut del pressupost de 2018 del servei de dinamització juvenil de 
l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Llagostera per incloure a  la fitxa  43 del contracte 
programa que els consells comarcals signen amb el Departament de Treball, Afers Socials i 
Família, amb un pressupost de 19.641,60 €. 
Segon.- Sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat una 
subvenció de 10.000,00 € per dur a terme el servei de dinamització juvenil anual 2018 de l’Àrea 
de Joventut de l’Ajuntament de Llagostera. 
Tercer.- Trametre el pressupost al Consell Comarcal del Gironès perquè gestioni la sol·licitud 
de subvenció de l’Ajuntament de Llagostera al Departament de Treball, Afers Socials i Família 
de la Generalitat. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts de tres de la tarda s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


