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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/4 
Caràcter:  ordinària 
Data:   30 de gener de 2019 
Horari:   de 12:30 fins a 13:44 
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. 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. JGL2019/3 ordinària 23/01/2019 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2019/74   Contractar el projecte de publicitat "Les ciutats són capitals" per 
l'Ajuntament de Llagostera. 
 
2.1.2. PRP2019/75   Contractar el diari de Girona per la publicitat del 2019. 
 
2.2. Altres 
 
2.2.1. PRP2019/107   Aprovar la primera pròrroga del contracte de serveis de càtering de les 
llars d'infants municipals de l'Ajuntament de Llagostera. Exp. núm. 2017/1082  
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2.2.2. PRP2018/1958   Aprovar la despesa dels serveis fixos i variables per aquest any 2018, 
per a la prestació dels serveis socials bàsics encomanada al Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt- Exp. núm. 2018/2080  
 
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. JGL2019/3 ordinària 23/01/2019 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2019/74   Contractar el projecte de publicitat "Les ciutats són capitals" per 
l'Ajuntament de Llagostera.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 16/01/2019 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa HERMES COMUNICACIONS SA, mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, els treballs de Contractar el Grup Hermes, per la publicitat del 
projecte "Les Ciutats són Capitals" per l'Ajuntament de Llagostera, pel preu de 7.067,00 euros 
(IVA inclòs), segons el detall del pressupost presentat. 
Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària  per un import total de 7.067,00 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. 
 
2.1.2. PRP2019/75   Contractar el diari de Girona per la publicitat del 2019 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 16/01/2019 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa DIARI DE GIRONA S.A., mitjançant la modalitat de contracte 
menor de serveis, els treballs de Contractar el Diari de Girona per la publicitat de l'any 2019, pel 
preu de 5.500,00 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  per un import total de 6.655,00 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. Altres 
 



 

3 
 

2.2.1. PRP2019/107   Aprovar la primera pròrroga del contracte de serveis de càtering de 
les llars d'infants municipals de L'Ajuntament de Llagostera. Exp. núm. 2017/1082  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de càtering de les llars d’infants 
municipals de Llagostera per termini d’un any. 
Segon.- Notificar aquest acord a la mercantil CAPGIR GESTIO DE SERVEIS, S.L., indicant 
que la present pròrroga s’iniciarà el proper dia 2 de setembre i finalitzarà el 31 de juliol de 2020. 
Tercer.- Comunicar el present acord als serveis de tresoreria municipal i a la Directora de les 
llars d’infants. 
 
2.2.2. PRP2018/1958   Aprovar la despesa dels serveis fixos i variables per aquest any 
2018, per a la prestació dels serveis socials bàsics encomanada al Consorci de Benestar 
Social Gironès-Salt- Exp. núm. 2018/2080  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la següent despesa corresponent a serveis fixos per a l’any 2019: 
ANY 2019 
 Cost directe atenció primària: 45.832,93€ 
 Cost indirecte ordinari i administració: 42.255,72€ 
 Fitxa 2 8.591,69€ 
 Total 96.680,34€ 
 
Segon.- Aprovar la següent despesa corresponent a serveis variables per a l’any 2019: 
 Servei d’Atenció Domiciliària -2019- (import màxim) 25.000,00€ 
Tercer.- Les despeses aprovades en els punts anteriors aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària núm. 08.231.46500 del pressupost municipal de l’exercici 2019. 
Quart.- Per tal de fer efectiva la despesa dels serveis d’atenció a domicili, les altes que els 
tècnics sol·licitin respecte als serveis de l’any 2018 hauran de tenir el vistiplau previ de la 
regidora d’Acció Social. 
Cinquè.- Notificar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. 
 
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. PRP2019/121   Contractar els serveis de control de plagues al municipi i edificis 
municipals per a l'any 2019. Exp. núm.  2019/202.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 28/01/2019 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa PREVENPLAG, SL, mitjançant la modalitat de contracte menor 
de serveis, els serveis de control de plagues al municipi i edificis municipals per a l'any 2019, 
pel preu de 8.824,14 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 2019.09.311.22700 per un import total de 10.677,21 euros, IVA 
inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
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Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.2.1. PRP2019/122   Aprovar el trasllat per mobilitat funcional de la Sra. Lourdes Ruiz 
Ordóñez, amb efectes del dia 01/02/2019. Exp. núm. 2019/223.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la mobilitat funcional de la treballadora Sra. LRO, amb DNI XXXXXXX, que 
passarà a ocupar la plaça vacant d’administrativa de serveis generals, grup C1, nivell 14, amb 
efectes del dia 1 de febrer de 2019, en règim laboral fix. 
Segon.- Reconèixer a la Sra. LRO els serveis prestats a l’Organisme Autònom i computar la 
seva antiguitat amb efectes del dia 03-11-2003.  
Tercer.-  Les retribucions d’aquest lloc de treball seran les equivalents a la plaça 
d’administrativa de la plantilla de l’Ajuntament. 
Quart.- Notificar aquest acord a la Sra. LRO i a l’Organisme Autònom Patronat Municipal 
Residència Josep Baulida. 
 
3.2.2. PRP2019/116   Contractar en règim laboral temporal, a temps parcial i per urgència 
el Sr. José Manuel Molina López com a conserge de caps de setmana del camp de futbol, 
amb efectes del dia 02/02/2019. Exp. núm. 2019/222.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar en règim laboral temporal, a temps parcial i per urgència, el Sr. JMML, 
amb DNI XXXXXXXX, com a conserge de caps de setmana de les instal·lacions esportives 
municipals, amb una dedicació horària de 25 hores/setmanals, amb efectes del dia 02/02/2019 
i fins que finalitzi la baixa per IT del Sr. PSB i es reincorpori al seu lloc de treball. 
Segon.- Aprovar les retribucions d’aquest lloc de treball, que seran les equivalents a la plaça 
de conserge de la plantilla de personal de l’Ajuntament. 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social. 
Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 
Cinquè.- Notificar aquest acord al Sr. JMML 
 
3.3. Altres 
 
3.3.1. PRP2019/118   Aprovar bases del 23è Concurs Literari Sant Jordi 2019. Exp. núm. 
2019/190.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar les bases que regiran el 23è Concurs Literari Sant Jordi 2019 que consten a 
l’expedient. 
 
3.4. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.4.1. PRP2019/119   Sol·licitar subvenció al Departament de Cultura en espècie per a 
l'adquisició de novetats editorials en català. Exp. núm. 2019/228.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual 
s’obre la convocatòria en l’àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions en 
espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l’adquisició de novetats editorials 
destinades a biblioteques per a l’any 2019. 
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Segon.- Sol·licitar una subvenció en espècie de 6.000,00 €, import màxim subvencionable. 
 
3.4.2. PRP2019/117   Sol·licitar subvenció a l'OSIC del Departament de Cultura per a 
l'adquisició de llibres i diaris per a la Biblioteca. Exp. núm. 2019/229. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual 
s’obre la convocatòria en l’àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència no competitiva, per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a 
biblioteques per a l’any 2019. 
Segon.- Aprovar el projecte per al qual se sol·licita la subvenció i que s’adjunta a l’expedient. 
Tercer.- Sol·licitar una subvenció de 3.000,00 €, import màxim subvencionable. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts menys un minut 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. 
 


