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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/42 
Caràcter:  ordinària 
Data:   12 de desembre de 2018 
Horari:   de 12:45 fins a 13:20 
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. 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. JGL2018/41 ordinària 05/12/2018 
 
2. 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  
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1.1. JGL2018/41 ordinària 05/12/2018 
 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2018/1906   Contractar el canvi de línies i llumeneres obsoletes del quadre AE 
del c/ Santiago Rusiñol - Exp. núm. 2018/1976  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 04/12/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L. (B17378621), mitjançant 
la modalitat de contracte menor d’obres, els treballs del canvi de línies i llumeneres obsoletes 
del quadre AE del carrer Santiago Rusiñol, pel preu de 39.595,01 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 2018.06.1721.61902 per un import total de 47.909,96 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. PRP2018/1919   Contractar treballs de neteja de passallisos de les rieres, neteja de 
les entrades i sortides dels tubs, arranjament dels talusos caiguts, etc. - Exp. núm. 
2018/2068.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 12/12/2018  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, els treballs de neteja de passallisos de les rieres, neteja de les entrades i 
sortides dels tubs, arranjament dels talusos caiguts, etc, pel preu de 6.600,00 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 2018.10.459.61900 per un import total de 7.986,00 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. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
2.2.1. PRP2018/1910   Aprovar la certificació nº 4 de les obres de reurbanització del c/ 
Constància - Exp. núm. 2018/445  
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Aprovar la certificació numero 4  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 26 de novembre de 2018, per import de 57.403,42 € (IVA inclòs). 
Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 57.403,42 € (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. 
 
2.2.2. PRP2018/1908   Aprovar inicialment la modificació de les clàusules primera i 
setena del conveni urbanístic de gestió per a l'execució del Pla especial de reforma d'un 
camí rural i soterrament d'una línia elèctrica de MT a can Balandrich-Vt. Gaià nº 2 - Exp. 
núm. 2016/1240. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar inicialment  la modificació de les clàusules primera i setena del 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, al veïnat de Gaià número 2 de Llagostera, 
en els següents termes: 
 
 

“Primera. – Objecte del Conveni. 
 
L’objecte del present Conveni és regular 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”. 
 
L’execució del susdit pla especial mitjançant l’aprovació del present conveni suposa la 
modificació de traçat del camí públic municipal de Can Balandrich Vell que travessa la 
propietat separant els camps anomenats C i D, que consten als plànols del Pla 
especial. 
 
El canvi de traçat del camí públic municipal de Can Balandrich Vell, quedarà com 
queda descrit a l’inventari de camins municipals de Llagostera aprovat definitivament 
pel Ple municipal en sessió del dia 25 de juliol de 2018. 
 
Segons els susdit inventari el camí públic municipal de Can Balandrich té el codi 053.  
 
El camí públic municipal de Can Balandrich Vell, en el tram colindant amb el rieró de 
Banyaloques, té una amplada de ferm de 3 metres i una amplada total mitja de 5 
metres que inclou ferm, cunetes i la franja intermitja entre la cuneta i el susdit rieró.  
 
Aquest canvi de traçat implica les següents actuacions: 
 
· Supressió del camí que separa els camps C i D, que figuren als plànols del Pla 

especial (plànol. núm.06 del Pla especial). 
 

· Creació d´un nou camí al sud de la finca D i fins l´antiga carretera de Cassà de la 
Selva. 

 

· Eixamplament i condicionament del camí públic que passa pel límit est de les 
finques C i D del plànol núm. 06 del Pla especial (Antiga carretera de Cassà, avui 
Camí de Can Balandrich Vell). 
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· Soterrament de la línia elèctrica aèria que creua la finca, tot seguint el contorn dels 
camins, fins connectar amb la línia aèria del nord de la finca B.” 

 
“Setena. – Descripció resultant de la modificació de traçat del camí públic 
municipal de Can Balandrich Vell. 
 
La descripció de la finca propietat del Sr. Jorge Pérez Marcote i de la Sra.Ester Pujo-
Busquets i Piñana, un cop executades les obres del Pla especial i, en particular, el 
canvi de traçat del camí  públic municipal Can Balandrich Vell, que separa els camps C 
i D, (plànol. núm. 06 del Pla especial) de la finca i l´eixamplament del camí públic que 
passa pel límit est de les finques C i D del plànol núm. 06 del Pla especial, és la que 
segueix: 
 

Rústica: Una casa llamada “CASA BALANDRICH”, señalada con el número 
dos (según numeración actual), que consta de planta baja y un piso, ocupando 
la superfície de doscientos trece metros, cincuenta y cinco decímetros 
cuadrados, con una pieza de tierra bosque alcornocal, de cabida veintitrés 
vesanas, seis dieciseisavos; Una pieza de cultivo llamada “El Quintà de la 
Casa” de quince vesanas diez dieciseisavos; y otra pieza de tierra cultiva 
conocida por “Camp Llach” de tres vesanas diez dieciseisavos, y otra pieza así 
bien cultiva, denominada “Camps Clavé” de ocho vesanas doce dieciseisavos, 
todo lo que forma una sola pieza unida de cabida real, según medición técnica, 
de DIEZ HECTÀREAS, TRENTA Y TRES AREAS, VEINTE CENTIAREAS, 
situada en el vecindario de Gayá, termino de la villa de Llagostera; lindante de 
por junto: Este y Sur con camino público municipal denominado  Camí de Can 
Balandrich Vell (Código 053 según inventario de caminos públicos del 
municipio de Llagostera); Oeste con riera de Banyaloques; Norte parte con 
bosque de Melchor Ferrer y parte con camino público municipal denominado 
“de Girona” (Código 052 según inventario de caminos públicos del municipio de 
Llagostera) y parte con tierras de Anna Aliu.  Esta finca se halla atravesada 
parcialmente por el camino público municipal denominado “de Girona” (Código 
052 según inventario de caminos públicos del municipio de Llagostera).” 

 
Segon.- Sotmetre  la modificació de les clàusules primera i setena del susdit conveni urbanístic 
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. 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.3.1. PRP2018/1916   Aprovar la relació de factures núm. F/2018/39. Exp. núm. 2018/216  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/39, per un import total de 140.832,97.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2018/3316 al núm. F/2018/3318 
- del núm. F/2018/3341 al núm. F/2018/3343 
- del núm. F/2018/3358 al núm. F/2018/3360 
- del núm. F/2018/3376 al núm. F/2018/3380 
- del núm. F/2018/3385 al núm. F/2018/3391 
- del núm. F/2018/3446 al núm. F/2018/3448 
- del núm. F/2018/3455 al núm. F/2018/3457 
- del núm. F/2018/3473 al núm. F/2018/3505 
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- i els registres núm. F/2018/3368, F/2018/3369, F/2018/3371, F/2018/3372, 
F/2018/3383, F/2018/3431, F/2018/3433, F/2018/3450, F/2018/3451 i F/2018/3453. 

 
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart i cinc minuts de 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. 
 


