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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/24 
Caràcter:  ordinària 
Data:   4 de juliol de 2018 
Horari:   de 13:00 fins a 13:45 
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 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. Aprovació acta sessió anterior  
1.1. JGL2018/23 ordinària 27/06/2018 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
2.1.1. PRP2018/1126   Adjudicar el contracte d'obres per a la reurbanització del carrer 
Constància, entre el passeig Tomàs Boada i el carrer Barcelona. Exp. núm. 2018/445  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.2.1. PRP2018/1122   Contractar el subministrament de contenidors per a la selecció de les 
deixalles  (Exp. núm. 2018/1263) 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
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2.3.1. PRP2018/1118   Sol·licitar pròrroga per a la justificació de la subvenció per a 
"Reurbanització del carrer Constància" del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la 
Diputació 2017. Exp. núm. 2017/277.- 
 
2.4. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.4.1. PRP2018/1117   Declarar desert el procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de 
tècnic mitjà social. Exp. núm. 2018/448  
 
2.5. Altres 
2.5.1. PRP2018/1064   Aprovar l'addenda modificativa al conveni urbanístic de gestió per a 
l'execució del Pla especial de reforma d'un camí rural  i soterrament d'una línia elèctrica  de 
mitjana tensió a can Balandrich del veïnat de Gaià de Llagostera.  Exp. núm. 2016/1240  
2.5.2. PRP2018/1115   Ratificar el Decret 732/2018 d'adhesió a la contractació centralitzada de 
Localret per a telecomunicacions. Exp. núm. 2018/1249.- 
 
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. JGL2018/23 ordinària 27/06/2018 
S’aprova per unanimitat 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
2.1.1. PRP2018/1126   Adjudicar el contracte d'obres per la reurbanització del carrer 
Constància, entre el passeig Tomàs Boada i carrer Barcelona. Exp. núm. 2018/445  
Vist que mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 30 de maig de 2018, es va aprovar 
la relació classificada i valorada, per ordre decreixent de les ofertes presentades que no han 
estat declarades sota el supòsit de baixa desproporcionada o anormal per l’adjudicació de 
l’obra reurbanització del carrer Constància entre el passeig Tomàs Boada i el carrer Barcelona. 
Vist que la oferta amb millor puntuació , amb subjecció al plec de clàusules administratives i 
tècniques aprovats al seu dia, es la presentada per Tècnicas de mejora de la movilidad SL per 
import de 121.700,42 € i 25.557,09 € en concepte del 21 % d’IVA. 
Relació classificada de les ofertes no declarades desproporcionades: 
 

Ofertant Preu 
Oferta 
Econòmica 

Millora 
1 

Millora 
2 

Millora 
3 

Millora 
4 

Total 
Puntuació Ordre 

Aglomerats Girona SA 130.656,77 € 55,89 5 5 0 0 65,89 2 
Massachs Obres i 
Paisatges SLU 139.788,69 € 52,24 5 5 0 0 62,24 4 
Tècnicas para la mejora 
de la movilidad SL 121.700,42 € 60,00 5 5 5 20 95,00 1 
Construccions Fusté SA 133.396,34 € 54,74 5 5 0 0 64,74 3 
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S’acorda per unanimitat: 
Primer.-  Adjudicar a l’empresa Técnicas de mejora de la movilidad SL (TMM, SL), el contracte 
per a l’execució de l’obra “Reurbanització del carrer Constància entre el passeig Tomàs Boada i 
el carrer Barcelona, per import de 121.700,42 € i 25.557,09 € en concepte del 21 % d’IVA, amb 
un termini d’execució de 3 mesos, incloent la reducció del termini d’execució de l’obra en 4 
setmanes que s’ha ofert, una ampliació del termini de garantia fins a cinc anys, un increment 
d’amidaments del 5% en relació a partides del projecte i possibles preus contradictoris i un 
sistema de control d’accés al carrer amb lector de matrícules i sense cap tipus de barrera 
arquitectònica. 
El motiu d’adjudicació és el següent: 
És l’empresa que ha obtingut la millor puntuació en els criteris de valoració automàtics 
mitjançant fórmula, oferint el millor preu i el compromís  de reducció del termini d’execució de 
l’obra en 4 setmanes i d’ampliació de millora del termini de garantia a cinc anys, amb un 
increment d’amidaments del 5% i incloent un sistema de control d’accés al carrer amb lector de 
matrícules i sense cap tipus de barrera arquitectònica com a millores voluntàries i gratuïtes 
d’acord amb el Plec de clàusules del contracte. 
Segon.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixin a formalitzar el corresponent 
contracte administratiu. 
Tercer.-. Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de contractació 
i no han estat excloses durant el procediment, amb indicació dels recursos pertinents. 
Quart.- Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim establert a 
l’article 151.4 TRLCSP, publicant aquest acord al perfil del contractant de la web municipal. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2018/1122   Contractar el subministrament de contenidors per a la selecció de 
les deixalles  (Exp. núm. 2018/1263) 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 29/06/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa ROS ROCA,SA (A25014382), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de subministraments, la compra de contenidors de 1.100, 360, 240 i 120 litres 
per a la selecció de residus, pel preu de 2.537,50 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 2018.10.1622.22699 per un import total de 3.070,38 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. PRP2018/1118   Sol·licitar pròrroga per a la justificació de la subvenció per a 
"Reurbanització del carrer Constància" del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de 
la Diputació 2017. Exp. núm. 2017/277. 
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una pròrroga, fins a 30 de novembre de 2018, per 
justificar la subvenció per a l’obra Reurbanització del carrer Constància, dins del Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural 2017. 
 
2.4. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.4.1. PRP2018/1117   Declarar desert el procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de 
tècnic mitjà social. Exp. núm. 2018/448  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Declarar desert el procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de tècnic mitjà social 
en règim de funcionari interí, així com la consegüent borsa de treball d’acord amb la 
convocatòria publicada en el BOP de Girona núm. 76, de 19 d’abril de 2018. 
Segon.- Notificar aquest acord a l’aspirant presentat. 
Tercer.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
2.5. Altres 
 
2.5.1. PRP2018/1064   Aprovar l'addenda modificativa al conveni urbanístic de gestió per 
a l'execució del Pla especial de reforma d'un camí rural  i soterrament d'una línia 
elèctrica  de mitja tensió a Can Balandrich del veïnat de Gaià de Llagostera.  Exp. núm. 
2016/1240  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar inicialment l’addenda al conveni urbanístic de gestió entre l’Ajuntament de 
Llagostera i el senyor Jorge Pérez Marcote i la Sra. Esther Pujol-Busquets Piñana per a  
l’execució del “Pla especial de reforma d’un camí rural i soterrament d’una línia elèctrica de 
mitja tensió a can Balandrich del veïnat de Gaià número 2 de Llagostera” 
Segon.- Sotmetre l’addenda al tràmit d’informació pública a través dels corresponents edictes 
al BOP de Girona, el diari “El Punt-Avui” i a l’e-Tauler pel termini d’un mes.” 
 
2.5.2. PRP2018/1115   Ratificar el Decret 732/2018 d'adhesió a la contractació 
centralitzada de Localret per a telecomunicacions. Exp. núm. 2018/1249. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar el següent Decret d’Alcaldia 732/2018, de 28 de juny: 
“El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats municipalistes, té 
atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació centralitzada i/o la gestió 
de la prestació de serveis de telecomunicacions, amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de 
comunicacions electròniques i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis.  
Que l’Ajuntament de Llagostera té coneixement que el Consorci Localret preveu iniciar un nou 
procediment de contractació centralitzada dels serveis de telecomunicacions següents: 

Veu i dades en ubicació fixa 

Telecomunicacions mòbils de veu i dades 
 
Vist l'interès de l’Ajuntament de Llagostera d’adherir-se a la contractació centralitzada de 
serveis de telecomunicacions,  i que té una despesa estimada de 50.000,00 € per a aquesta 
contractació. 
Vist que l’article 228.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
disposa que les entitats locals, així com els organismes i entitats dependents, podran adherir-



 

5 
 

se a sistemes d’adquisició centralitzada d’altres entitats del sector públic incloses en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta llei, 
RESOLC 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Llagostera al procediment de contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions que durà a terme el Consorci Localret, tot 
assumint el compromís de complir les obligacions que se’n derivin. 
Segon.- Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci Localret perquè, en nom i representació 
de l’Ajuntament de Llagostera, pugui obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les 
seves dades de facturació i consum. A tal efecte, aquest ens facilitarà a  Localret les claus 
d’accés per a la consulta telemàtica de l’esmentada informació. 
La documentació i la informació obtingudes, així com la informació d’accés a les plataformes 
d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte de reproducció total 
o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni 
transmetre-les a tercers fora de l’estricte àmbit d’execució d’aquest procediment de 
contractació. 
La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en l’acord 
primer. 
Tercer. Establir que la despesa màxima anual que l’Ajuntament de Llagostera preveu destinar 
a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme Localret serà 
d’un import de 46.800,00 €, IVA inclòs, per als lots que tot seguit es detallen: 
 

Adhesió Lot Import/any (€) 

    X 1 Veu i dades en ubicació fixa € 15.912,00 

    X 2 Telecomunicacions mòbils de veu i dades € 30.888,00 

Total € 46.800,00 
 
Quart.- Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació pressupostària 
suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats per aquesta contractació 
centralitzada (que previsiblement s’iniciarà a finals de l’any 2018  i tindrà una durada inicial de 2 
anys) en el pressupost municipal.  
Cinquè.- Facultar àmpliament i expressa el Sr. Fermí Santamaria Molero, alcalde-president de 
l’Ajuntament de Llagostera, per realitzar els tràmits i adoptar les resolucions necessàries per 
executar els presents acords. 
Sisè.- Ratificar aquesta Resolució en la propera sessió que tingui la Junta de Govern Local.” 
 
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. PRP2018/1137   Aprovar la relació de factures F/2018/21. Exp. núm. 2018/216.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/21, per un import total de 144.969,68.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2018/1543 al núm. F/2018/1547 
- del núm. F/2018/1584 al núm. F/2018/1590 
- del núm. F/2018/1600 al núm. F/2018/1671 
- del núm. F/2018/1676 al núm. F/2018/1680 
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- del núm. F/2018/1952 al núm. F/2018/1966 
- del núm. F/2018/1971 al núm. F/2018/1973 
- del núm. F/2018/1983 al núm. F/2018/1987 
- del núm. F/2018/1996 al núm. F/2018/1998 
- del núm. F/2018/2010 al núm. F/2018/2015 
- del núm. F/2018/2019 al núm. F/2018/2026 
- del núm. F/2018/2037 al núm. F/2018/2043 
- i els registres núm. F/2018/1579, F/2018/1580, F/2018/1582, F/2018/192, F/2018/1682, 

F/2018/1683, F/2018/1686, F/2018/1976, F/2018/1977, F/2018/2032 i F/2018/2033. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.2.1. PRP2018/1130   Ajut econòmic a l'AMPA CEE Font de l'Abella, per cobrir les 
despeses d'inscripció de la Nora Toledo Agea, a un casal destinat a infants i joves 
discapacitats (estiu 2018).-Subvencions a tercers 2018/1258  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’AMPA CEE FONT DE L'ABELLA (G17089343)  i 
atorgar  una subvenció  de 500,00 € per cobrir les despeses d'inscripció de la Nora Toledo 
Agea, a un casal destinat a infants i joves discapacitats (estiu 2018). 
Segon.- Fer avinent que: 
- El termini per justificar les despeses, amb el formulari corresponent, finalitzarà el 15 de 

setembre de 2018, 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. 

- 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.  
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3.3. Altres 
 
3.3.1. PRP2018/1135   Acordar la pròrroga forçosa del contracte de neteja d'edificis i 
serveis municipals i les escoles Puig de les Cadiretes i Lacustària per raons d'interès 
públic.  Exp. núm. 2015/351  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la pròrroga forçosa del contracte de serveis de neteja de per la neteja 
d’edificis i serveis municipals i de les escoles Puig de les Cadiretes i Lacustària de Llagostera 
fins a l’inici de prestació del servei del nou adjudicatari. 
Segon.- Notificar aquest acord a la mercantil Ilunion, limpieza y medioambioente S.A. 
Tercer.- Ratificar el present acord en la propera sessió del Ple que es celebri. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts de dues 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. 
 


