
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/1 
Caràcter:  ordinària 
Data:   9 de gener de 2019 
Horari:   de 12:30 fins a 13:15 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i 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 
 
Ha excusat la seva absència el Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT. 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sr. Robert Montiel Molina, 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. JGL2018/43 ordinària 19/12/2018 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
2.1.1. PRP2019/9   Aprovar la certificació nº 8 i última de les obres de reurbanització dels 
carrers Marina, Lacustària i Bda. de la Costa - Exp. núm. 2017/1963  
 
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. JGL2018/43 ordinària 19/12/2018 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents). 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 



 
2.1.1. PRP2019/9   Aprovar la certificació nº 8 i última de les obres de reurbanització dels 
carrers Marina, Lacustària i Bda. de la Costa - Exp. núm. 2017/1963  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 8 i última de de l’obra “reurbanització dels carrers Marina, 
Lacustària i Baixada de la Costa”, expedida pel tècnic director de l’obra en data 10 de 
desembre de 2018,  per import de 10.101,94 € (IVA inclòs). 
Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 10.101,94  € (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 aquesta resolució a la mercantil Aglomerats Girona SA. 
 
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. PRP2019/10   Contractar el subministrament de 2 rètols per al carrer Ridaura i 
plaques de numeració de la urbanització la Canyera. Exp. núm. 2019/23  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 03/01/2019 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa GAVI TECNOLOGY, S.L., mitjançant la modalitat de contracte 
menor de subministraments, els treballs de Rètols de carrer Ridaura i plaques numeració 
urbanització la Canyera, pel preu de 3.887,50 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 núm. 06.450.21000 per un import total de 4.703,50 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 Recursos Humans 
 
3.2.1. PRP2019/12   Disposar el trasllat en comissió de serveis del Sr. JAMM com a agent 
de la Policia Municipal de Girona, amb efectes del dia 15/01/2019. Exp. núm. 2018/2096  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Disposar el trasllat en comissió de serveis del Sr. JAMM, amb DNI XXXXXXXX, agent 
de la Policia Local de Llagostera, per ocupar una plaça de funcionari de carrera, subgrup C2, 
en la categoria d’agent de la Policia Municipal de Girona, durant el termini d’un any, prorrogable 
fins a un màxim de dos anys, amb efectes del dia 15 de gener de 2019. 
Segon.-  Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Girona i al Sr. JAMM. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart 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. 
 


