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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/23 
Caràcter:  ordinària 
Data:   27 de juny de 2018 
Horari:   de 13:00 fins a 14:00 
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. 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. JGL2018/22 ordinària 20/06/2018 
 
2. Propostes 
2.1. Altres 
2.1.1. PRP2018/1061   Ratificar els decrets d'Alcaldia 688/2018 i 695/2018. Exp. núm. 
2018/991  
 
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: 
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1. Aprovació acta sessió anterior  
 
1.1. JGL2018/22 ordinària 20/06/2018 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Altres 
 
2.1.1. PRP2018/1061   Ratificar els decrets d'Alcaldia 688/2018 i 695/2018. Exp. núm. 
2018/991.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar íntegrament el contingut dels decrets d’Alcaldia 688/2018 de 20 de juny de 
2018 i 695/2018 de 21 de juny de 2018. 
Segon.- Deixar-ne constància en l’expedient mitjançant l’expedició del corresponent certificat 
de l‘acord adoptat. 
 
3. Propostes urgents 
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2018/1085   Aprovar la relació de factures núm. F/2018/20. Exp. núm. 2018/216  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/20, per un import total de 69.537,21.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2018/1501 al núm. F/2018/1504 
- del núm. F/2018/1524 al núm. F/2018/1527 
- del núm. F/2018/1531 al núm. F/2018/1534 
- del núm. F/2018/1878 al núm. F/2018/1880 
- del núm. F/2018/1886 al núm. F/2018/1921 
- del núm. F/2018/1924 al núm. F/2018/1942 
- del núm. F/2018/1944 al núm. F/2018/1951 
- i els registres núm. F/2018/1236, F/2018/1457, F/2018/1499, F/2018/1514, 

F/2018/1520, F/2018/1529, F/2018/1536, F/2018/1537, F/2018/1541, F/2018/1542 i 
F/2018/1681. 

 
3.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.2.1. PRP2018/1077   Aprovar la certificació d'obra número 7 amb preus contradictoris 
del contracte d'obres reurbanització dels carrers Joan Maragall, Onze de setembre i Sant 
Feliu, lot número 1. Exp. núm. 2017/1184  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la certificació numero 7, amb la incorporació de 4 preus contradictoris de 
l’obra “reurbanització dels carrers Joan Maragall, Onze de Setembre i Sant Feliu” del Lot 
numero 1, corresponent als carrers Joan Maragall i Onze de Setembre, expedida pel tècnic 
director de l’obra en data 26/06/2018 per import de 51.949,39 € (Iva Inclòs). 
Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 51.949,39 € (Iva Inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 13.1532.61900. 
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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 la mercantil Mirfer, SA. 
 
3.2.2. PRP2018/1079   Aprovar la certificació d'obra número 6 i la certificació d'obra 
número 7 amb tres preus contradictoris del contracte d'obres reurbanització dels carrers 
Marina, Lacustària i Baixada de la Costa. Exp. núm. 2017/1963  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la certificació número 6 de l’obra “reurbanització dels carrers Marina, 
Lacustària i Baixada de la Costa”, expedida pel tècnic director de l’obra en data 26 de juny de 
2018,  per import de 273.794,21 € (IVA inclòs). 
Segon.- Aprovar la certificació número 7 de l’obra “reurbanització dels carrers Marina, 
Lacustària i Baixada de la Costa”, expedida pel tècnic director de l’obra en data 26 de juny de 
2018,  per import de 47.483,52 € (IVA inclòs). 
Tercer.-Reconèixer l’obligació per import de 321.277,73 € (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 aquesta resolució a la mercantil Aglomerats Girona SA. 
 
3.2.3. PRP2018/1089   Aprovar la certificació d'obra número 8 i la certificació final d'obra 
(nº 9) del contracte d'obres reurbanització dels carrers Joan Maragall, Onze de Setembre 
i Sant Feliu, lot número 2. Exp. núm. 2017/1184  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la certificació numero 8 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 26 de juny de 2018 per import de 3.030,76 (IVA 
inclòs). 
Segon.- Aprovar la certificació final d’obra (nº 9) 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 26 de juny de 2018 per import de 23.315,48 
€ (IVA inclòs). 
Tercer.- Reconèixer l’obligació per import de 26.346,24 € (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 aquesta resolució a la mercantil Aglomerats Girona SA. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.3.1. PRP2018/1088   Contractar el canvi d'ubicació de les unitats exteriors de l'aire 
condicionat de la sala de Plens. Exp. núm. 2018/1231  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 26/06/2018  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 de canvi d'ubicació de les unitats exteriors de 
l'aire condicionat de la sala de Plens pel preu de 3.690,00 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 2018.13.1532.61900 per un import total de 4.464,90 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. 
 
3.3.2. PRP2018/1091   Contractar Palahí Arts Gràfiques per l'impressió de 500 unitats del 
llibre de Pla de Barris. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 27/06/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa PALAHÍ ARTS GÀFIQUES (B17533993), mitjançant la modalitat 
de contracte menor de serveis, els treballs d'impressió de 500 unitats del llibre de Pla de Barris 
de Llagostera, pel preu de 6.137,98 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 2018.13.924.22602 per un import total de 6.383,50 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. PRP2018/1093   Contractar les obres de reconstrucció del mur i font del mirador de 
la plaça del Castell. Exp. núm. 2018/1239  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 26/06/2018  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 reconstrucció del mur i font del mirador de 
la plaça del Castell pel preu de 4.293,90 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 5.195,62 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. PRP2018/1090   Contractar la reparació i modificació de la barana de la Baixada de 
la Costa. Exp. núm. 2018/1241  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 26/06/2018  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, els treballs de reparació i 
modificació de la barana de la Baixada de la Costa pel preu de 3.115,80 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 3.770,12 euros, IVA 
inclòs. 
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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. PRP2018/1072   Rectificar import adjudicació obres pavimentació Trav. St. Feliu - 
Exp. núm. 2018/831  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Modificar l’acord segon de la Junta de Govern Local de data 9 de maig de 2018 i allà 
on diu  “...pel preu de 16.287,50 euros (més IVA)”  ha de dir: “...pel preu de 19.382,13  euros 
(més IVA)” 
Segon.-  Modificar l’acord tercer de la Junta de Govern Local de data 9 de maig de 2018 i allà 
on diu  “...per un import total de 19.707,88 euros, IVA inclòs”, ha de dir:  “...per un import total 
de 23.452,38  euros, IVA inclòs.” 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari de l’obra. 
 
3.4. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.4.1. PRP2018/1083   Aprovar les bases i la convocatòria per seleccionar un 
administratiu de cultura, en règim de funcionari interí.-. Exp. núm. 2018/1244  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Declarar la situació excepcional i la necessitat urgent i inajornable d’incorporar interinament 
personal funcionari de la categoria administratiu de cultura, subgrup C1. 
Segon.- Aprovar les “Bases reguladores de la convocatòria per seleccionar un administratiu de cultura, 
en règim de funcionari interí, mitjançant oposició lliure “. 
Tercer.- Convocar el procés selectiu mitjançant oposició lliure, 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. 
Quart.- 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. PRP2018/1080   Modificar les bases de preinscripció a les llars d'infants i aprovar 
les llistes definitives d’admesos i exclosos i assignació de centre. Exp. núm. 2018/711.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Modificar les bases de preinscripció a les llars d’infants municipals per al curs 2018-
2019, aprovades per la Junta de Govern Local en sessió del dia 18 d’abril de 2018, modificades 
per acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 6 de juny de 2018 i modificades per 
segona vegada per la Junta de Govern Local en sessió del dia 13 de juny de 2018, en el sentit 
de respectar les preferències de centre manifestades en les preinscripcions, de manera que el 
proper curs estaran en servei la llar d’infants El Niu i El Carrilet. 
Segon.- Validar la relació definitiva d’admesos i exclosos publicada el 15 de juny de 2018 a les 
llars d’infants i a l’Ajuntament, i que consta a l’expedient. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a les 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. 
 


