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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/9 
Caràcter:  ordinària 
Data:   6 de març de 2019 
Horari:   de 13:00 fins a 13:15 
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. Jesús Malagón i Granados, 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. JGL2019/8 ordinària 27/02/2019 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
2.1.1. PRP2019/313   Aprovar inicialment el projecte modificat de construcció d'una nau sense 
ús específic a la deixalleria municipal - Exp. núm. 2018/1545.  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.2.1. PRP2019/311   Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions 
per a actuacions en matèria forestal (línia 1d) durant l'any 2019, amb l'actuació "Actualització 
del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals de Llagostera".-Exp. núm. 2019/517  
 
2.3. Altres 
2.3.1. PRP2019/306   Aprovar la revisió de preus del contracte de serveis de recollida 
d'escombraries de Llagostera d'acord amb la variació corresponent de l'IPC. Exp. núm. 
2018/1104  
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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. JGL2019/8 ordinària 27/02/2019 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
2.1.1. PRP2019/313   Aprovar inicialment el projecte modificat de construcció d'una nau 
sense ús específic a la deixalleria municipal - Exp. núm. 2018/1545  
Atès que no ha estat possible contractar les obres del Projecte de construcció d’una nau sense  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de construcció d’una nau sense ús específic  a la 
deixalleria municipal del c/ Migjorn nº 7, redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr Xavier 
Planella Pujol, per encàrrec d’aquest Ajuntament, amb un pressupost d’execució de 
contractede 46.352,67 euros (IVA exclós). 
Segon.-  Sotmetre a informació pública el projecte per un termini de trenta dies, mitjançant 
anuncis que s’inseriran al BOP de Girona i en el 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. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.2.1. PRP2019/311   Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona de 
subvenvions per a actuacions en matèria forestal (línia 1d) durant l'any 2019, amb 
l'actuació "Actualització del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals de Llagostera".-Exp. 
núm. 2019/517  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions per a 
actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals (línia 1d) durant l’any 2019, 
amb l’actuació Actualització del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPIF), amb un 
pressupost de 5.929,00€. 
Segon.- Sol·licitar una subvenció de 5.336,10€, import màxim subvencionable, per a aquesta 
actuació. 
 
2.3. Altres 
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2.3.1. PRP2019/306   Aprovar la revisió de preus del contracte de serveis de recollida 
d'escombraries de Llagostera d'acord amb la variació corresponent de l'IPC. Exp. núm. 
2018/1104. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició de l’empresa concessionària del servei de recollida d’escombraries  
URBASER,SA i aplicar la revisió de preus d’acord amb la clàusula 58 del Plec de clàusules 
administratives del contracte. 
Segon.- Aprovar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019.10.1621.22700 l’increment anual 
del contracte per un import de 4.346,89 € + 10% d’IVA resultant la quantitat total de 4.781,58 €, 
amb efectes del dia 1 de gener de 2019 fins el 31 de desembre de 2019. 
Tercer.- Reservar el crèdit corresponent a l’import total resultant de l’actualització de preus per 
l’anualitat 2019 per import de 335.686,80 €. 
Quart.- Notificar l’acord a l’empresa interessada.  
 
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. PRP2019/323   Contractar les obres del projecte d'ampliació de la pista d'skate 
existent, per a la construcció d'un "bowl" - Exp. núm. 2019/491.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 06/03/2019  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa JOAQUIM COMAS CORRIUS, SL, mitjançant la modalitat de 
contracte menor d’obres, l'ampliació de la pista d'skate existent, per a la construcció d'un 
"bowl", pel preu de 28.965,17 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 2019.11.342.62200 per un import total de 35.047,86 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. PRP2019/318   Contractar la Sra. Eva López Fernández com a educadora infantil 
amb efectes del 05/03/19 i fins el 02/04/19. Exp. núm. 2019/513.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar, en règim laboral de durada determinada i per urgència, la Sra. ELF, amb 
NIF XXXXXXXXXX, com a educadora infantil de les llars d’infants municipals per al curs 
2018/2019, amb una dedicació de 37,5 hores/setmanals i amb efectes del dia 5 de març de 
2019 i fins el 2 d’abril de 2019. 
Segon.- Aprovar les retribucions d’aquest lloc de treball, que seran les equivalents a la plaça 
d’educadora infantil 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 a la Sra. ELF. 
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3.2.2. PRP2019/320   Aprovar les bases i la convocatòria per seleccionar un enginyer 
tècnic, en règim de funcionari interí. Exp. núm. 2018/2073  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Declarar la situació excepcional i la necessitat urgent i inajornable d’incorporar 
interinament personal funcionari de la categoria enginyer tècnic, subgrup A2. 
Segon.- Aprovar les “Bases reguladores del procediment de selecció, per oposició lliure, per 
cobrir amb caràcter interí una plaça d’enginyer tècnic, vacant a la plantilla de personal 
funcionari de l’Ajuntament de Llagostera “. 
Tercer.- Convocar el procés selectiu mitjançant oposició lliure, i obrir el termini de presentació 
d’instàncies per prendre part en el procediment de selecció, de conformitat amb el contingut de 
les bases referenciades. 
Quart.- Publicar el text íntegre de les bases en el BOP de Girona i en la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Llagostera. 
 
3.2.3. PRP2019/321   Contractar en règim laboral temporal el Sr. DCG com a conserge del 
pavelló d'esports, amb efectes del 07/03/2019. Exp. núm. 2019/456  
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar, en règim laboral temporal i per urgència, el Sr. DCG, amb DNI XXXXXXX, 
com a conserge de les instal·lacions esportives municipals, amb una dedicació de 37,5 
hores/setmanals, amb efectes del dia 7 de març de 2019 i fins a la cobertura definitiva de la 
plaça o amortització d’aquesta. 
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 el present acord al Sr. Dídac Cortés Gurnés. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.3.1. PRP2019/324   Aprovar la relació de factures núm. F/25019/5. Exp. núm. 2019/182  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2019/5, per un import total de 152.585,05.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2019/462 al núm. F/2019/465 
- del núm. F/2019/470 al núm. F/2019/497 
- del núm. F/2019/500 al núm. F/2019/513 
- del núm. F/2019/515 al núm. F/2019/517 
- i els registres núm. F/2019/31, F/2019/116, F/2019/119, F/2019/158, F/2019/179, 

F/2019/183, F/2019/194, F/2019/224, F/2019/225, F/2019/267, F/2019/336 i 
F/2019/367. 

 
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. 
 


