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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/11 
Caràcter:  ordinària 
Data:   20 de març de 2019 
Horari:   de 11:00 fins a 11:25 
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. 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. JGL2019/10 ordinària 13/03/2019 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2019/383   Contractar l'actuació de la Companyia Elèctrica Dharma el diumenge 9 
de juny de 2019 a l'edifici Polivalent amb motiu de la Festa Major. Exp. núm. 2019/585  
 
2.2. Altres 
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2.2.1. PRP2019/393   Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de comunicació i difusió 
institucional, entorn digital, transparència  bon govern i participació ciutadana. Exp. núm. 
2017/986  
 
2.2.2. PRP2019/396   Aprovar la retribució variable per l'any 2019 del contracte de serveis de 
recollida d'escombraries d'acord amb la clàusula 38 i l'annex 7 del Plec de clàusules 
administratives particulars. Exp. núm. 2018/1104  
 
 
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. JGL2019/10 ordinària 13/03/2019 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2019/383   Contractar l'actuació de la Companyia Elèctrica Dharma el 
diumenge 9 de juny de 2019 a l'edifici Polivalent amb motiu de la Festa Major. Exp. núm. 
2019/585.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar a PASCUAL ARTS MUSIC SLU (B17887894), mitjançant contracte privat, 
l'actuació de la Companyia Elèctrica Dharma el diumenge 9 de juny de 2019 a l'edifici Polivalent 
amb motiu de la Festa Major 2019 pel preu de 8.000,00 euros (més IVA). 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 2019.05.338.22610, per un import total de 9.680,00 euros (IVA 
inclòs). 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà l’actuació realitzada. 
Quart.- Notificar-ho a l’interessat. 
 
2.2. Altres 
 
2.2.1. PRP2019/393   Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de comunicació i 
difusió institucional, entorn digital, transparència  bon govern i participació ciutadana. 
Exp. núm. 2017/986.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de comunicació i difusió institucional, 
entorn digital, transparència, bon govern i participació ciutadana de Llagostera per termini d’un 
any. 
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Segon.- Notificar aquest acord a la mercantil Notidig, S.L, indicant que la present pròrroga 
s’iniciarà el proper dia 1 de setembre i finalitzarà el 31 d’agost  de 2020. 
Tercer.- Comunicar el present acord als serveis de tresoreria municipal. 
 
2.2.2. PRP2019/396   Aprovar la retribució variable per l'any 2019 del contracte de serveis 
de recollida d'escombraries d'acord amb la clàusula 38 i l'annex 7 del Plec de clàusules 
administratives particulars. Exp. núm. 2018/1104.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Donar-se per assabentada del present informe. 
Segon.- Notificar a l’empresa concessionària que la retribució variable a aplicar l’any 2019 serà 
la corresponent al 100% de la retribució, atès que no és procedent aplicar cap penalització ni 
increment per objectius assolits. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Recursos Humans. 
 
3.1.1. PRP2019/402   Declarar deserta la convocatòria per cobrir una plaça de tècnic mitjà 
social. Exp. núm. 2018/1626.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Declarar desert el procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de tècnic mitjà social 
en règim de funcionari interí, així com la consegüent borsa de treball d’acord amb la 
convocatòria publicada en el BOP de Girona núm. 241, de 18 de desembre de 2018. 
Segon.- Notificar aquest acord als aspirants presentats. 
Tercer.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.2.1. PRP2019/400   Aprovar inicialment el projecte de millora de la il·luminació del camp 
de futbol municipal - Exp. núm. 2019/638  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de millora de la il·luminació del camp de futbol 
municipal, promogut pel propi Ajuntament i redactat per l’enginyer industrial Teodor Pulido 
Sureda, amb un pressupost d’execució per contracta de 39.991,48 euros, IVA exclòs. 
Segon.-  Sotmetre a informació pública el projecte, durant el termini de trenta dies, mitjançant 
anuncis que s’inseriran al BOP i al tauler d’edictes electrònic (e-Tauler) de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Llagostera, als efectes d’examen i presentació d’al·legacions.  
Tercer.- En cas que no es formuli cap al·legació, l’aprovació inicial del projecte quedarà 
elevada a definitiva sense necessitat d’ulterior acord exprés i es procedirà a la corresponent 
publicació, de conformitat amb l’article 38 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activats i serveis de les entitats locals de Catalunya. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.3.1. PRP2019/412   Aprovar la relació de factures F_2019_7.- Exp. núm. 2019/182  
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2019/7, per un import total de 67.629,08 9euros i 
que comprèn els següents registres: 
- del núm. F/2019/393 al núm. F/2019/395 
- del núm. F/2019/402 al núm. F/2019/410 
- del núm. F/2019/451 al núm. F/2019/453 
- del núm. F/2019/459 al núm. F/2019/460 
- del núm. F/2019/466 al núm. F/2019/469 
- del núm. F/2019/498 al núm. F/2019/499 
- del núm. F/2019/520 al núm. F/2019/531 
- del núm. F/2019/535 al núm. F/2019/537 
- del núm. F/2019/565 al núm. F/2019/636 
- i els registres núm. F/2019/399, F/2019/433, F/2019/441, F/2019/445, F/2019/446, 
F/2019/449, F/2019/551, F/2019/555 i F/2019/641. 
 
3.4. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.4.1. PRP2019/405   Sol·licitar pròrroga per executar i l'obra i justificar la subvenció. 
Exp. núm. 2018/160. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una pròrroga d’1 any per executar i justificar 
la subvenció de 29.593,02 € concedida per a l’obra Rehabilitació del pou núm. 11 per 
augmentar-ne el rendiment (SV18000258). 
 
3.4.2. PRP2019/406   Sol·licitar pròrroga per executar i justificar la subvenció per a les 
"Obres de construcció de canonada d'abastament en alta fins al nucli de Mont Rei i la 
Mata". Exp. núm. 2018/142. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una pròrroga d’1 any per executar i justificar 
la subvenció de 59.693,54 € per a l’obra Construcció de canonada d’abastament en alta fins al 
nucli urbà de Mont Rei i la Mata (SV18000256). 
 
3.4.3. PRP2019/409   Sol·licitar a l'ACA pròrroga per executar i justificar la subvenció per 
a "Abastament en alta als nuclis de Selva Brava i Font Bona". Exp. núm. 2017/890. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una pròrroga de 2 anys per executar i 
justificar la subvenció de 276.741,79 € per a Abastament en alta als nuclis de Selva Brava i 
Font Bona (SV17000164). 
 
3.4.4. PRP2019/408   Sol·licitar pròrroga a l'ACA per executar i justificar les "Obres de 
connexió de l'abastament d'aigua potable de la urbanització Font Bona des del dipòsit de 
Selva Brava". Exp. núm. 2018/135.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una pròrroga d’1 any per executar i justificar 
la subvenció de 123.299,55 € per a les Obres de connexió de l’abastament d’aigua potable de 
la urbanització Font Bona des del dipòsit de Selva Brava (SV18000239). 
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I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts menys cinc minuts de dotze 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. 
 


