
 

1 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
 
Núm.:   JGL2019/31 
Caràcter:  ordinària 
Data:   18 de setembre de 2019 
Horari:   de 09:25 fins a 09:40 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Antoni Navarro Robledo, alcalde i regidor d’ERC 
Sr. Enric Ramionet Lloveras, regidor de CUP-AxLL-AMUNT 
Sra. Sílvia Fà Cateura, regidora d’ERC 
Sra. Anna Viñas Roca, regidora de CUP-AxLL-AMUNT 
Sra. Glòria Malagón Aguilera, regidora d’ERC 
Sra. Núria Comas Ventura, secretària acctal.  
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sr. Eduard Díaz Capallera, regidor d’ERC 
Sr. David Parron Ojeda, regidor de CUP-AxLL-AMUNT 
 
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. JGL2019/30 ordinària 04/09/2019 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.1.1. PRP2019/1244    Contractar l'empresa  LA JUGANERA SCCL per a la gestió, formació i 
dinamització del centre de recursos tecnològics de Llagostera des de setembre de 2019 a juny 
de 2020. Exp. núm. 2019/1624  
2.1.2. PRP2019/1248   Aprovar l’ampliació d’hores del contracte de serveis de neteja dels 
edificis i serveis municipals i de les escoles Lacustària i Puig de les Cadiretes en relació a les 
llars d’infants municipals des del 4 de setembre de 2019 fins a 31 de juliol de 2020.- Exp. núm. 
2018/1203.  
 
2.2. Altres 
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2.2.1. PRP2019/1219   Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l'Ajuntament de Llagostera per a l'organització del projecte comarcal bus de nit a les Fires de 
Girona. Exp. núm. 2019/1425.  
 
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: 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació acta sessió anterior  
 
1.1. JGL2019/30 ordinària 04/09/2019 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2019/1244    Contractar l'empresa  LA JUGANERA SCCL per a la gestió, 
formació i dinamització del centre de recursos tecnològics de Llagostera des de 
setembre de 2019 a juny de 2020. Exp. núm. 2019/1624. 
Vistos els pressupostos de la Corporació i davant la necessitat de contractar La Juganera 
SCCL per a la gestió, formació i dinamització del centre de recursos tecnològics de Llagostera 
d'octubre a desembre de 2019,  
Vist el pressupost presentat per part de l’empresa LA JUGANERA SCCL.  
Vist l’informe de necessitat emès en data 14/08/2019. 
Vist l’informe d’intervenció emès en data 29/08/2019. 
Vist l’informe de secretaria emès en data 04/09/2019. 
Atès que, d’acord amb l’article 118.1 de la LCSP de 2017, es considera contracte menor de 
serveis tot aquell que tingui un preu inferior a 15.000,00 € (IVA no inclòs). 
Atès el contingut de l’article 118.1 del LCSP, que estableix que en els contractes menors, la 
tramitació de l’expedient exigeix informe justificatiu de la necessitat de contractar emès per 
l’òrgan de contractació, el pressupost, I'aprovació de la despesa i la factura.   
Atès que, d’acord amb l’ article 29.8 del LCSP, la durada d'aquest contracte és inferior a un any 
i no serà objecte de pròrroga. 
Atès que l’import del contracte no supera el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost vigent 
de la corporació. 
I atès l’article 22 de les Bases d’Execució del Pressupost vigent de la corporació. 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 14/08/2019 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa LA JUGANERA SCCL, mitjançant la modalitat de contracte 
menor de serveis, els treballs de contractar a l'empresa  LA JUGANERA SCCL per a la gestió, 
formació i dinamització del centre de recursos tecnològics de Llagostera des d'octubre de 2019 
a juny de 2020, pel preu de 9.900,00 euros, (exempt d'IVA) segons el detall del pressupost 
presentat. 
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Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2019 7 326 22709 per un import total de 3.800,00 euros, (exempts 
d'IVA) pels mesos d'octubre a desembre de 2019 i adoptar el compromís d’habilitar crèdit 
suficient en el pressupost de l’exercici 2020, per al període de gener a juny, per un import total 
de 6.100,00 €. 
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. PRP2019/1248   Aprovar l’ampliació d’hores del contracte de serveis de neteja dels 
edificis i serveis municipals i de les escoles Lacustària i Puig de les Cadiretes en relació 
a les llars d’infants municipals des del 4 de setembre de 2019 fins a 31 de juliol de 2020.- 
Exp. núm. 2018/1203  
El passat dia 7 de desembre de 2018 es va adjudicar el contracte de serveis de neteja d’edificis 
i serveis municipals, i de les escoles Lacustària i Puig de les Cadiretes. El plec de prescripcions 
tècniques regula a cada dependència les hores i els treballadors que s’hauran de dedicar a 
realitzar el servei per part de l’empresa. Les llars d’infants de Llagostera són espais amb 
múltiples espais per a que els nadons puguin desenvolupar habilitats i desenvolupar la 
psicomotricitat del cos, fet que comporta la utilització de diferents espais en funció de l’activitat 
o taller programat per la llar. En aquest sentit, és difícil preveure quina serà la utilització que 
tindrà cada llar, atès que algun any només se n’ha obert una, o altres anys una ha estat oberta 
amb totes les aules i l’altre només en una part. Per tant, la rendibilitat en termes d’ús de la llar 
només es pot saber un cop s’han realitzat les inscripcions per cada curs. 
Atès aquesta fluctuació i variabilitat, comporta que sigui difícil poder preveure en un Plec de 
prescripcions tècniques quina serà la dedicació horària del personal de neteja per cada llar. Per 
això, en la configuració de l’expedient contractual es va preveure possibles modificacions per 
necessitat de l’Ajuntament (fins a un màxim del 20%) i que aquestes modificacions fossin a un 
preu tancat en quant a l’hora extraordinària (criteri objectiu de puntuació inclòs en l’annex 3 del 
PCAP). 
Vist l’informe tècnic, emès per la regidora d’educació, Sra. Sílvia Fà Cateura, de data 4 de 
setembre de 2019, 
Vist l’informe d’Intervenció, de data 4 de setembre de 2019, 
Vist l’informe de Secretaria, de data 6 de setembre de 2019, 
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) 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, per 
delegació de l’Alcaldia, mitjançant Decret 2019/0659, de 25 de juny de 2019, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar l’ampliació d’hores del contracte de serveis de neteja dels edificis i serveis 
municipals, i de les escoles Lacustària i Puig de les Cadiretes en relació a les llars d’infants 
municipals, des del 4 de setembre de 2019 fins el 31 de juliol de 2020, per un import total de 
6.367,50€ (IVA no inclòs). 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a la present ampliació d’hores de la part de 2019, 
per un import total de 2.739,44€ (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
corresponent, d’acord amb l’informe d’Intervenció. 
Tercer.- Adoptar el compromís d’habilitar crèdit suficient en el pressupost de l’any 2020, per al 
període de gener a juliol de 2020, per un import total de 4.965,24€. 
Quart.- Redistribuir les hores ampliades i les hores establertes en el Plec de prescripcions 
tècniques mentre sigui vigent la present ampliació, de la forma que a continuació es datalla: 
 
Llar d’infants “El Carrilet” 
8 hores diàries, 40 hores setmanals 
6 hores setmanals (suport, els dimecres, dijous i divendres) 
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A la llar d’infants El Niu, per necessitats del servei, i fins a la finalització del curs seria: 
 
Llar d’infants “El Niu” 
2 hores diàries, 10 hores setmanals (segons Plec). 
2 hores diàries, 10 hores setmanals (ampliació servei) 
4 hores setmanals (dimarts i divendres, redistribució procedent del Carrilet) 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a Manteniment i neteges ALSI,SL. 
 
2.2. Altres 
 
2.2.1. PRP2019/1219   Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l'Ajuntament de Llagostera per a l'organització del projecte comarcal bus de nit a les 
Fires de Girona. Exp. núm. 2019/1425  
Atès que l’Ajuntament de Llagostera té interès en poder establir un conveni de col·laboració 
amb el Consell Comarcal del Gironès per a l'organització del projecte comarcal bus de nit a les 
Fires de Girona. 
Vista la proposta de conveni presentada pel Consell Comarcal del Gironès. 
Vist que en data 17 de juliol de 2019 s’ha posat de manifest mitjançant la memòria justificativa 
de l'alcalde Antoni Navarro Robledo la necessitat d’establir la col·laboració amb CONSELL 
COMARCAL DEL GIRONÈS 
Vist l’informe d’Intervenció de data 13 d'agost sobre l’existència de crèdit i consignació 
pressupostària suficient i adequat per fer front a les despeses pròpies del conveni. 
Vist l’informe de Secretaria de data 28 d'agost de 2019 sobre l'adequació a la legislació vigent i 
el procediment legalment aplicables per establir la col·laboració  
De conformitat amb el què es disposa a l'article 57 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de 
les bases de règim local (LRBRL), als articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
règim jurídic del sector públic, als article 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim 
jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, als articles 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels 
ens locals, 
Atès el règim competencial establert en l'article 53.1.g) 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, 
correspon a l’alcalde l’aprovació del citat conveni de col·laboració. 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS i 
l’Ajuntament de Llagostera, que es reprodueix en l’annex de la present resolució. 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent per un import màxim total de 230 € per a l’any 2019, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm 2019 14 337 22609 
Tercer.- Facultar l’alcalde per a la formalització dels documents necessaris per a l’execució 
d’aquest acord. 
Quart.- Notificar aquest acord al CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. 
Cinquè.-  Donar publicitat d’aquest conveni mitjançant la inserció del corresponent anunci al 
DOGC, i la tramesa d’aquesta resolució i una còpia del conveni signat a la Direcció General 
d’Administració Local i al Registre de convenis de col•laboració i cooperació de la Generalitat 
de Catalunya.  
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
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3.1.1. PRP2019/1271   Aprovar la relació de factures núm. F/2019/27. Exp. núm. 2019/182  
Vista la relació de factures presentada per Intervenció, 
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) 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,  
I atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 2019/659, 
de data 25 de juny de 2019.  
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2019/27, per un import total de 385.867,01.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2019/1897 al núm. F/2019/1900 
- del núm. F/2019/1908 al núm. F/2019/1920 
- del núm. F/2019/1931 al núm. F/2019/1938 
- del núm. F/2019/1940 al núm. F/2019/1943 
- del núm. F/2019/1969 al núm. F/2019/1975 
- del núm. F/2019/1990 al núm. F/2019/1994 
- del núm. F/2019/2012 al núm. F/2019/2016 
- del núm. F/2019/2079 al núm. F/2019/2082 
- del núm. F/2019/2130 al núm. F/2019/2132 
- del núm. F/2019/2134 al núm. F/2019/2139 
- del núm. F/2019/2146 al núm. F/2019/2213 
- del núm. F/2019/2215 al núm. F/2019/2223 
- i els registres núm. F/2019/1795, F/2019/1810, F/2019/1811, F/2019/1866, 

F/2019/1867, F/2019/1878, F/2019/1884, F/2019/1885, F/2019/1890, F/2019/1891, 
F/2019/1902, F/2019/1903, F/2019/1922, F/2019/1923, F/2019/1966, F/2019/1977, 
F/2019/2006, F/2019/2035, F/2019/2088, F/2019/2090 i F/2019/2095 . 

 
3.1.2. PRP2019/1272   Aprovar la modificació de crèdit núm. 9/2019 per generació de 
crèdits.- Exp. núm. 2019/1741  
La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per a l’actualització del Pla Local d’Habitatge, 
ingrés no previst inicialment en el pressupost. 
Atès que amb aquest ingrés es generaran nous ingressos no previstos en el pressupost de 
l’exercici 2019, la qual cosa permet generar nous crèdits a despeses. 
Vist l’informe de Secretaria. 
Vist l’informe favorable d’Intervenció. 
D’acord amb l’article 7.4, 7.5 i 7.6 de la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. 
De conformitat amb l’article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, que aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, i amb l’article 8 de les Bases d’execució del pressupost 
municipal per a l’any 2016. 
D’acord amb l’article 43.a) i 44.a) del Reial Decret  500/1990, podran generar crèdit l’existència 
formal del compromís ferm d’aportació de persones físiques o jurídiques per finançar, 
juntament amb l’Entitat local, despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els 
seus fins.  
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm.9/2019, del Pressupost vigent en la 
modalitat de generació de crèdits per ingressos, d'acord al següent detall: 
 

Aplicació que genera els ingressos Import 
46107 Diputació -Habitatge 10.000,00 € 
Aplicació de despesa  
08.1521.22706 Actualització  Pla Local Habitatge 13.500,00 € 
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08.1521.20200 Lloguer mesa emergència habitatge -3.500,00 € 
 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts menys cinc minuts de deu del matí s’aixeca 
la sessió de la qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que 
ho certifico. 


