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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/35 
Caràcter:  ordinària 
Data:   24 d'octubre de 2018 
Horari:   de 12:30 fins a 13:05 
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. JGL2018/34 ordinària 17/10/2018 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.1.1. PRP2018/1677   Aprovar l'oferta pública d'ocupació de 3 places d'agent de la Policia 
Local. Exp. núm. 2018/1046.  
 
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. JGL2018/34 ordinària 17/10/2018 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.1.1. PRP2018/1677   Aprovar l'oferta pública d'ocupació de 3 places d'agent de la 
Policia Local. Exp. núm. 2018/1046  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Llagostera, per a l’exercici 
2018, segons el quadre que figura tot seguit: 
 
Denominació grup Nbre. vacants Forma d’accés 
Agent policia local C2 3 Concurs-oposició lliure 

 
Segon.- Publicar l’Oferta Pública d’Ocupació al BOP, al DOGC, i trametre còpia a la Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern de 
l’Estat. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.1.1. PRP2018/1692   Aprovar la certificació núm. 2 de les obres de reurbanització del c/ 
Constància - Exp. núm. 2018/445  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la certificació numero 2  de l’obra “Reurbanització del carrer Constància entre 
el passeig Tomàs d’A. Boada i el carrer Barcelona”, expedida pel tècnic director de l’obra en 
data 30 de setembre de 2018, per import de 21.644,42 € (IVA inclòs). 
Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 21.644,42 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.450.619002. 
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. 
 
3.2. Altres 
 
3.2.1. PRP2018/1699   Adjudicar el contracte de serveis de manteniment dels ascensors i 
aparells elevadors de l'Ajuntament a Citylift SA d'acord amb l'acord marc de l'ACM i 
CCDL. Exp. núm. 2018/1814  
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S’acorda per unanimitat: 
Primer.-  Assumir l’informe de necessitat de contractació dels serveis tècnics municipals. 
Segon.-  Adjudicar el servei de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements 
substitutius segons l’acord marc de l’Associació Catalana de Municipis i el Consorci Català pel 
Desenvolupament Local en relació al LOT número 6: Comarques Gironines, a l’empresa “Citylif 
SA” amb NIF A17735135, d’acord amb el PCAP i el PPT, per un període de dos anys a 
comptar des de la data de signatura del contracte, amb la possibilitat d’establir dues pròrrogues 
anuals potestatives per ambdues parts  sense  que es pugui produir el seu consentiment tàcit 
per un import de  7.560 € (3.780 €/ any) Iva no inclòs. 
Tercer.-  Autoritzar la despesa i reconèixer la present obligació per la l’exercici 2018 de la 
següent forma: 
 
Aparell Ubicació Preu 

Trimestral 
Partida 

Ascensor RAE170009287 Ràdio i Jutjat 254,10 € 
 

01.920.213.00 

Ascensor RAE 500017341-N Biblioteca c/ Lleo I, 2 254,10 € 05.330.212.00 
Ascensor RAE 14-1004206- G Casa de les Vídues-Pl. 

Llibertat 1 
254,10 € 05.330.212.00 

Plataforma- No Rae Policia. Ctra Tossa 3 148,83 € 03.132.213.00 
Plataforma –No Rae Arxiu. Pl Mercat 5 83,49 € 05.330.212.00 
Muntacàrregues – No Rae Arxiu. Pl Mercat 1 83,49 € 05.330.212.00 
 
Es condiciona de forma suspensiva a l’existència de crèdit adequat i suficient per els exercicis 
posteriors d’acord amb els imports trimestrals del quadre anterior. 
Quart.-  Facultar a l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per tal de formalitzar el 
servei amb l’empresa Citylift SA. 
Cinquè.- Comunicar el present acord a l’adjudicatari per tal de formalitzar el corresponent 
contracte administratiu i notificar-lo a la central de contractació de l’ACM i al CCDL. 
Sisè.- Publicar l’acord d’adjudicació en el perfil del contractant juntament amb tota la 
documentació preceptiva. 
 
3.2.2. PRP2018/1698   Deixar sense efecte l'aprovació inicial de l'addenda modificativa 
del conveni urbanístic de gestió per a l'execució del Pla especial de reforma d'un camí 
rural i soterrament de la línia elèctrica de mitja tensió a "Can Balandrich. Exp. núm. 
2016/1240  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Deixar sense efecte l’aprovació inicial de l’addenda de modificació 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. 
Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades de l’expedient, advertint que 
serà necessari procedir a la redacció d’una nova addenda modificativa i iniciar la tramitació 
corresponent. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.3.1. PRP2018/1709   Aprovar la relació de factures núm. F/2018/33. Exp. núm. 2018/216  
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/33, per un import total de 59.254,15.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2018/2732 al núm. F/2018/2739 
- del núm. F/2018/2776 al núm. F/2018/2779 
- del núm. F/2018/2782 al núm. F/2018/2784 
- del núm. F/2018/2990 al núm. F/2018/3014 
- del núm. F/2018/3022 al núm. F/2018/3025 
- del núm. F/2018/3030 al núm. F/2018/3041 
- i els registres núm. F/2018/2769, F/2018/2975, F/2018/2976, F/2018/3027 i 

F/2018/3028. 
I no havent-hi més temes per tractar, a la una i cinc minuts 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. 
 


