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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/33 
Caràcter:  ordinària 
Data:   10 d'octubre de 2018 
Horari:   de 13:00 fins a 13:25 
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. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
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. Aprovació acta sessió anterior  
1.1. JGL2018/32 ordinària 03/10/2018 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2018/1602   Contractar el serveis d'implantació de l’aplicació Simplifica d'Absis. Exp. 
núm. 2018/1611  
 
2.1.2. PRP2018/1615   Contractar FTR, per a la formació i dinamització del Centre de recursos 
tecnològics de Llagostera 2018-2019, a partir d'octubre a desembre 2018 i de gener a juny de 
2019.-Exp. núm. 2018/1742  
 
2.1.3. PRP2018/1620   Contractar treballs pintura façana edifici policia local - Exp. núm. 
2018/1453  
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2.1.4. PRP2018/1621   Contractar  redacció projecte per instal·lar ascensor a l'edifici de 
l'Ajuntament - exp. núm. 2018/1722  
 
2.1.5. PRP2018/1623   Contractar la restauració del parquet del pavelló municipal "Josep Mir" - 
Exp. núm. 2018/1712  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.2.1. PRP2018/1618   Sol·licitar subvenció exclosa de concurrència a la Diputació per al 
Showcooking 2018. Exp. núm. 2018/1753  
 
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. JGL2018/32 ordinària 03/10/2018 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2018/1602   Contractar el serveis d'implantació de l'aplicació Simplifica 
d'Absis. Exp. núm. 2018/1611.  
 
S’acorda per unanimitat:  
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 13/08/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa ABSIS - ABS INFORMÀTICA SLU (B59383596), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, els treballs d'implantació de l’aplicació Simplifica 3.0, 
pel preu de 4.180,00 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 2018.01.920.22706 per un import total de 5.057,80 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.  
 
2.1.2. PRP2018/1615   Contractar FTR, per a la formació i dinamització del Centre de 
recursos tecnològics de Llagostera 2018-2019, a partir d'octubre a desembre 2018 i de 
gener a juny de 2019.-Exp. núm. 2018/1742  
Vist el pressupost presentat per part de l’empresa: 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 04/10/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
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Segon.- Contractar l’empresa FTR (NIF XXXXXXXX), mitjançant la modalitat de contracte 
menor de serveis, per a la formació i dinamització del Centre de recursos tecnològics de 
Llagostera 2018-2019, a partir d'octubre a desembre de 2018, per un import total de 1.830,00 
euros (IVA exempt), i de gener a juny de 2019, pel preu de 3.660,00 euros (IVA exempt), 
segons el detall del pressupost presentat. 
Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs durant l’any 2018, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018.13.326.22799 per un import total de 1.830,00 
euros. 
Quart.- Adquirir el compromís d’habilitar crèdit suficient en el pressupost de l’any 2019, pels 
treballs realitzats de gener a juny de 2019, per un import total de 3.660,00 euros (IVA exempt). 
Cinquè.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, 
que detallarà les actuacions realitzades. 
Sisè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
2.1.3. PRP2018/1620   Contractar treballs pintura façana edifici policia local - Exp. núm. 
2018/1453.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 02/10/2018  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 de la façana de l'edifici de la policia local, pel preu de 3.710,00 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 2018.06.920.21200 per un import total de 4.489,10 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. 
 
2.1.4. PRP2018/1621   Contractar  redacció projecte per instal·lar ascensor a l'edifici de 
l'Ajuntament - exp. núm. 2018/1722.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 03/10/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa JCB, mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, la 
redacció del projecte bàsic i executiu, així com l'estudi de seguretat i salut corresponent, del 
projecte per instal·lar un ascensor a l'edifici de l'ajuntament, i direcció de l'obra, pel preu de 
10.000,00 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 12.100,00 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. 
 
2.1.5. PRP2018/1623   Contractar la restauració del parquet del pavelló municipal "Josep 
Mir" - Exp. núm. 2018/1712  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 01/10/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
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Segon.-  Adjudicar a l’empresa DECORESPORT, S.A. (), mitjançant la modalitat de contracte 
menor d’obres, la restauració del parquet del pavelló municipal "Josep Mir", pel preu de 
14.087,28 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 17.045,61 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 Subvencions 
 
2.2.1. PRP2018/1618   Sol·licitar subvenció exclosa de concurrència a la Diputació per al 
Showcooking 2018. Exp. núm. 2018/1753.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 1.500,00 € per al Showcoogking 
que tindrà lloc el 13 d’octubre de 2018, dins dels actes previs a la Fira del Bolet 2018. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1. PRP2018/1624   Contractar Meca Centre pel curs d'informàtica básica dins la 
programació de cursos ocupacionals tardor hivern 2018. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 27/09/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa MECA CENTRE SL  (B1733012), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, pel curs d'informàtica bàsica  i d’auxiliar administratiu, dins la 
programació de cursos ocupacionals tardor-hivern 2018, pel preu de 3.100 euros (exempt d’ 
IVA), segons el detall del pressupost presentat. 
Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.12.430.22699 per un import total de 3.100 euros, (exempt 
d’IVA). 
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. PRP2018/1638   Contractar els tastets al Casino per la Fira del Bolet 2018 Exp. núm. 
2018/1760.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 08/10/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa MARMA RESTAURADORS, SL (B17696832 ), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, els tastets per la Fira del Bolet 2018, pel preu de 
2.736,00 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 2018.12.432.22630 per un import total de 3.009,60 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.  
 
3.1.3. PRP2018/1633   Contractar les obres d'ampliació de voreres al c/ C.Colom - Exp. 
núm. 2018/1713  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 02/10/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa FIOLMA S.L. (B17393026), mitjançant la modalitat de contracte 
menor d’obres, les obres d'ampliació de voreres al carrer Cristòfol Colom pel preu de 12.172,35 
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 2018.06.450.21000 per un import total de 14.728,54 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. 
 
3.2. Altres 
 
3.2.1. PRP2018/1634   Aprovar els preus públics de material promocional de l'Àrea de 
Promoció Local per la Fira del Bolet. Exp. núm. 2018/1737  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar els preus públics corresponents al material promocional de la Fira del Bolet 
de l’Àrea de Promoció Econòmica. 
 

ARTICLE	 PREU	COST	 PREU	VENTA	PUBLIC	
GORRA	 4,34	€	 5,00	€	

DAVANTAL	INFANTIL	 1,93	€	 3,00	€	
 
3.3. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.3.1. PRP2018/1642   Aprovar la relació de factures núm. F/2018/32. Exp. núm. 2018/216  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/32, per un import total de 45.869,46.-euros 
i que comprèn els següents registres: 
 

- del núm. F/2018/2724 al núm. F/2018/2726 
- del núm. F/2018/2895 al núm. F/2018/2927 
- del núm. F/2018/2934 al núm. F/2018/2964 
- i els registres núm. F/2018/2728, F/2018/2731, F/2018/2738, F/2018/2880, 

F/2018/2881 i F/2018/2931. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts de dues menys cinc minuts 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. 
 


