
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/28 
Caràcter:  ordinària 
Data:   5 de setembre de 2018 
Horari:   de 12:30 fins a 13:00 
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. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Ha excusat la seva absència la Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sr. Robert Montiel Molina, 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. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2018/27 ordinària 25/07/2018 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.1.1. PRP2018/1249   Adquirir senyalització informativa en motiu de la reurbanització del C/ 
Constància. Exp. núm. 2018/1331  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.2.1. PRP2018/1394   Declarar el Sr. CEG en situació d'excedència voluntària amb efectes de 
l'1/08/2018.  Exp. núm. 2018/1523  
 
2.2.2. PRP2018/1397   Nomenar la Sra. VCI com a educadora ambiental, funcionària interina, 
amb efectes del dia 12/09/2018. Exp. núm. 2018/1563  
 
2.2.3. PRP2018/1403   Nomenar el Sr. JMGM com a agent interí de la policia local, amb 
efectes del dia 01/08/2018. Exp. núm. 2018/1564  
 
2.3. Altres 
2.3.1. PRP2018/1401   Ratificar íntegrament el contingut del Decret d'Alcaldia 977/2018. Exp. 
núm. 2018/686  



 
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. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. JGL2018/27 ordinària 25/07/2018 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents) 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2018/1249   Adquirir senyalització informativa en motiu de la reurbanització del 
C/ Constància. Exp. núm. 2018/1331  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 13/07/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa SEÑALES GIROD, SL (B60070505), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de subministraments, els treballs de Adquisició de senyalització informativa en 
motiu de la reurbanització del C/ Constància., pel preu de 2.512,02 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 2018.03.1531.62500 per un import total de 3.039,54 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. PRP2018/1394   Declarar el Sr. CEG en situació d'excedència voluntària amb 
efectes de l'1/08/2018.  Exp. núm. 2018/1523  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Donar per extingida la comissió de serveis del Sr. CEG, amb DNI XXXXXXXX, amb 
efectes de 31 de juliol de 2018. 
Segon.- Declarar el Sr. CEG, amb DNI XXXXXXXXXX, en situació d’excedència voluntària per 
incompatibilitat, amb efectes del dia 1 d’agost de 2018. 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
2.2.2. PRP2018/1397   Nomenar la Sra. VCI coma educadora ambiental, funcionària 
interina, amb efectes del dia 12/09/2018. Exp. núm. 2018/1563  
Vist el resultat del procés selectiu convocat per al nomenament d’un educador ambiental 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 

CI,V XXXXXXXX 67,95 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Nomenar la Sra. VCI, amb DNI XXXXXXXXXX, com a educadora ambiental, en règim 
de funcionària interina, de l’Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, subgrup C2, 
d’acord amb la convocatòria publicada en el BOP de Girona núm. 121, del 22 de juny de 2018, 



amb efectes del dia 12 de setembre 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 d’educador 
ambiental de la plantilla de l’Ajuntament. 
Tercer.- Publicar aquest acord en el BOP. 
Quart.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
2.2.3. PRP2018/1403   Nomenar el Sr. JMGM com a agent interí de la Policia Local, amb 
efectes del dia 01/08/2018. Exp. núm. 2018/1564  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Nomenar el senyor JMGM, amb DNI XXXXXXXX, com a agent interí de la Policia 
Local, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Policia Local, 
categoria agent, amb efectes des del dia 1 d’agost de 2018 i fins que es cobreixi en propietat 
aquesta plaça mitjançant un procés selectiu o fins a l’amortització d’aquesta. 
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.- Publicar aquest acord en el BOP. 
Quart.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
 
2.3. Altres 
 
2.3.1. PRP2018/1401   Ratificar íntegrament el contingut del Decret d'Alcaldia 977/2018. 
Exp. núm. 2018/686  
Vist el Decret d’Alcaldia número 977/2018 de data 31 d’agost de 2018, el qual és del tenor 
literal següent: 
De conformitat amb la reglamentació dels preus públics prevista a l’Ordenança fiscal núm. 14. 
Vista la memòria econòmica-financera emesa pel tècnic de Cultura, la qual consta a 
l’expedient. 
Vist l’informe d’intervenció, emès en data 4 d’abril de 2018. 
Vist l’informe jurídic, emès en data 12 d’abril de 2018. 
Atès que en l’article 12 de l’Ordenança fiscal núm. 14 l’Ajuntament en Ple, amb l’aprovació 
d’aquesta reglamentació, fa ús d’allò que estableix l’article 232.) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i l’article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de les hisendes locals, i delega l’establiment o la 
modificació dels preus públics a la Junta de Govern Local. 
RESOLC 
Primer.- Aprovar el preus públics corresponents a les activitats i cursos de les Àrees de Cultura 
i Joventut: 
 
Escola Municipal d’Art Pere Mayol Preu 
Tastart  80.-€/trimestre 
Dibuix i pintura  90.-€/trimestre 
Arquitectura efímera i art urbà 90.-€/trimestre 
Pintura i escultura (adults) 135.-€/trimestre (2 dies a la setmana) 

80.-€/trimestre (1 dia a la setmana) 
Dibuix i pintura (adults) 135.-€/trimestre (2 dies a la setmana) 

80.-€/trimestre (1 dia a la setmana) 
Model viu 110.-€/trimestre 

55.-€/trimestre (si l’alumne està inscrit a pintura i 
escultura per a adults) 

Aula d’Art per a persones amb NEE Gratuït 
Aula d’artistes 50.-€/trimestre 
Curs de costura 100.-€/trimestre 
Ceràmica 100.-€/trimestre 
Iniciació a la cal·ligrafia 60.-€/curs sencer 
Fotografia I 90.-€/curs sencer 
Fotografia II 90.-€/curs sencer 



Photoshop 80.-€/curs sencer 
Serigrafia sobre tèxtil i paper 135.-€/curs sencer 
Taller de pals de tió 3.-€/infant 

5.-€ (2 germans) 
8.-€ (3 germans) 

Taller de mones de Pasqua 10.-€/infant 
Creactiva’t amb nosaltres! (Nadal) 65.-€/casal sencer 
Creactiva’t amb nosaltres! (Set. Santa) 55.-€/casal sencer 
Cultura Preu 
Escriu! (Narrativa creativa) 40.-€/curs sencer 
Aprenem a fer ratafia 10.-€/curs sencer 
Taller de plantes de test i jardineres 10€/taller sencer 
Informàtica per a gent gran 54.-€/trimestre 
Xerrades sobre literatura i cinema Gratuït 
Llagostera va al Liceu! 80.-€ (entrada i autobús) 
Espai Jove CLV Preu 
Taller de beatbox 50.-€/ taller (Gratuït amb el carnet CLV) 
Taller de composició musical 50.-€/taller (Gratuït amb el carnet CLV) 
Taller de xapes 50.-€/taller (Gratuït amb el carnet CLV) 
Master xef 50.-€/taller (Gratuït amb el carnet CLV) 
Curs de premonitors 120.-€/curs (90.-€/curs amb el carnet CLV) 
Taller d’edició de vídeo low cost 50.-€/taller (Gratuït amb el carnet CLV) 
Tast de gintònics 10.-€/taller (5.-€ amb el carnet CLV) 
Tast de cerveses 10.-€/taller (5.-€ amb el carnet CLV) 
Halloween 5.-€ (Gratuït amb el carnet CLV) 
Cupcakes i tallers del temps 10.-€ /taller (Gratuït amb el carnet CLV) 
Cine-fòrum 20.-€ (Gratuït amb el carnet CLV) 
Taller de grafitti 50.-€/taller (Gratuït amb el carnet CLV) 
Tardes de Hip Hop 20.-€ (Gratuït amb el carnet CLV) 
IV Campionat d’Scooters 30.-€ (Gratuït amb el carnet CLV) 
Sortida a Port Aventura 60.-€ (50.-€ amb el carnet CLV) 
Esquiada a la Masella-Puigcerdà 60.-€ (50.-€ amb el carnet CLV) 
 
Segon.- Ratificar el present acord en la propera sessió de Junta de Govern Local que se 
celebri. 
Atès que és competència de la Junta de Govern l’adopció i modificació dels preus públics 
municipals d’acord amb l’article 12 de l’Ordenança fiscal número 14 de Reglamentació general 
dels preus públics municipals. 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Ratificar íntegrament el contingut del Decret d’Alcaldia 977/2018 de 31 d’agost de 
2018. 
Segon.- Deixar-ne constància en l’expedient mitjançant l’expedició del corresponent certificat 
de l’acord adoptat. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents) declarar la urgència i 
tractar els següents temes a la present sessió:   
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1. PRP2018/1428   Contractar la instal·lació d'un cremador nou (ROCA CRONO 25 L-2) 
a la caldera de gasoil del pavelló - Exp. núm. 2018/1562  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 03/09/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 



Segon.-  Adjudicar a l’empresa FPG mitjançant la modalitat de contracte menor d’obres, la 
instal.lació d'un cremador nou (ROCA CRONO 25 L--2) a la caldera de gasoil del pavelló, pel 
preu de 2.701,10 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 2018.11.342.62200 per un import total de 3.268,33 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. 
 
3.1.2. PRP2018/1430   Contractar la instal·lació d'un nou equipament per a l'estació base 
del campanar, enllaç campanar amb ajuntament i punt exterior wifi amb cobertura a la 
zona del skatepark i exterior institut - Exp. núm. 2018/1372. 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 04/09/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa SINTELEC INFORMÀTICA S.L. (B61161022), mitjançant la 
modalitat de contracte menor d’obres, la instal·lació d'un nou equipament per a l'estació base 
del campanar, enllaç campanar amb ajuntament i punt exterior WIFI amb cobertura a la zona 
del skatepark i exterior institut, pel preu de 4.603,50 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 2018.12.450.61900 per un import total de 5.570,24 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. 
 
3.1.3. PRP2018/1429   Contractar treballs arranjament de diversos camins forestals - Exp. 
núm. 2018/1509  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 29/08/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa ALAMEDA-TORRENT S.L.U. (B17652728), mitjançant la 
modalitat de contracte menor d’obres, els treballs d'arranjament de diversos camins forestals, 
pel preu de 10.323,97 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 2018.10.454.61901 per un import total de 12.492,00 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. 
 
3.1.4. PRP2018/1423   Contractar la instal.lació d'un dipòsit de gasoil nou al pavelló 
Josep Mir - Exp. núm. 2018/1561  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 30/08/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa FPG mitjançant la modalitat de contracte menor d’obres, la 
instal·lació d'un dipòsit de gasoil nou al pavelló Josep Mir, pel preu de 3.203,00 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 2018.11.342.62200 per un import total de 3.875,63 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. 
 
3.1.5. PRP2018/1421   Contractar treballs de pintura a parets interiors de l'oficina de 
turisme - Exp. núm. 2018/1560  



 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 31/08/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa JJRR mitjançant la modalitat de contracte menor d’obres, els 
treballs de pintura a parets interiors de l'oficina de turisme, pel preu de 2.907,00 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 2018.01.920.62200 per un import total de 3.517,47 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. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.2.1. PRP2018/1427   Aprovar la certificació núm. 6 de les obres d'urbanització del SUD-
10 - Exp. núm. 2017/1041  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la certificació numero 6 de l’obra ”Urbanització del sector SUD-10, Domingo 
Pascual Carbó”, expedida pel tècnic director de l’obra en data 30 de juny de 2018 per import de 
37.088,26 € (IVA inclòs). 
Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 37.088,26  € (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. 
 
3.3. Altres 
 
3.3.1. PRP2018/1424   Aprovar els preus públics per activitats esportives i utilització dels 
equipaments esportius municipals, temporada 2018/2019. Exp. núm. 2018/1477  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar els preus públics per a l’assistència a activitats esportives i utilització dels 
equipaments esportius municipals, per a la temporada 2018/2019. 
 
 

Concepte Preu 

Activitats de temporada regular – TEMPORADA 2018/2019  

      Escola de l’esport – nascuts entre 2009 i 2014 148,50 € 

      Escola de l’esport – nascuts  2007 i 2008 165,00 € 

      Escola d’atletisme – nascuts entre 2009 i 2012 148,50 € 

      Escola d’atletisme – nascuts  2005 i 2008 165,00 € 

      Escola d’atletisme – nascuts  2003 i 2004 192,50 € 

      Gimnàstica per a adults (2 dies a la setmana) 11,00 €/mes 

Utilització d’equipaments esportius (exclosos clubs locals)  

     Camp de futbol i pavelló d’esports ( per grup i hora) 35,00 € 

     Pistes de tennis  10,00 €/hora 



      Pistes de tennis (amb il·luminació) 12,00 €/hora 

     Abonament pistes de tennis – anual general 75,00 € 

     Abonament pistes de tennis – mensual 20,00 € 

      Abonament pistes de tennis – temporada d’estiu 40,00 € 

     Utilització rocòdrom amb llicència de la FEEC 44,00 €/temporada 

 
3.3.2. PRP2018/1434   Aprovar el conveni entre l'Ajuntament i i el Consell Comarcal del 
Gironès (CCG), per a la prestació del servei d'assistència tècnica, a partir del dia 13 de 
setembre de 2018 fins el 30 d'abril de 2019.-  Exp. núm. 2018/1566  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Llagostera i el Consell Comarcal del Gironès 
(CCG), per a la prestació del servei d’assistència tècnica a l’àrea de Medi Ambient, a partir del 
13 de setembre de 2018 fins el 30 d’abril de 2019, el text del qual consta a l‘expedient. 
Segon.- Aprovar la despesa de 4.212,00 € per a l’any 2018 amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2018.10.1621.46500. 
Tercer.- Adquirir el compromís de consignar crèdit suficient en el pressupost municipal de 
l’exercici 2019 per un import de 6.260,80 €, corresponent al cost del conveni per a l’any 2019. 
Quart.- Facultar l’alcalde per a la formalització dels documents necessaris per a l’execució 
d’aquest acord. 
Cinquè.- Donar publicitat d’aquest conveni mitjançant la inserció del corresponent anunci al 
DOGC, i la tramesa d’aquesta resolució i una còpia del conveni signat a la Direcció General 
d’Administració Local i al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
3.4. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.4.1. PRP2018/1436   Aprovar la relació de factures núm. F/2018/28. Exp. núm. 2018/216  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/28, per un import total de 75.501,23.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2018/2224 al núm. F/2018/2226 
- del núm. F/2018/2665 al núm. F/2018/2676 
- del núm. F/2018/2679 al núm. F/2018/2701 
- i els registres núm. F/2018/2044, F/2018/2196, F/2018/2229, F/2018/2282, 

F/2018/2285, F/2018/2286, F/2018/2334, F/2018/2336, F/2018/2392, F/2018/2481, 
F/2018/2482, F/2018/2565 i F/2018/2644. 

 
I no havent-hi més temes per tractar, a la una 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. 
 


