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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/33 
Caràcter:  ordinària 
Data:   2 d'octubre de 2019 
Horari:   de 09:00 fins a 09:50 
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 
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Ha excusat la seva absència Sra. Glòria Malagón Aguilera, regidora d’ERC.  
 
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. JGL2019/32 ordinària 25/09/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2019/1340   Contractar Audifilm Consulting per a actualització del Pla Local 
d'Habitatge.  
 
3. Acords d’urgència.  
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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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. JGL2019/32 ordinària 25/09/2019 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents)  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2019/1340   Contractar Audifilm Consulting per a actualització del Pla Local 
d'Habitatge.  
Vistos els pressupostos de la Corporació i davant la necessitat de contractar els serveis per 
l'actualització del Pla d'Habitatge del municipi de Llagostera,  
Vist el pressupost presentat per part de l’empresa AUDIFILM CONSULTING SL, a data 15 
d’Abril de 2019.  
Vist l’informe de necessitat emès en data 25/09/2019. 
Vist l’informe d’intervenció emès en data 25/09/2019. 
Vist l’informe de secretaria emès en data 25/09/2019. 
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 majoria absoluta: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 25/09/2019 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa AUDIFILM CONSULTING SL, mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, els treballs d’actualització del Pla Local d’Habitatge de Llagostera, 
pel preu de 10.875,00 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 08.1521.22706 per un import total de 13.158,75 euros, IVA inclòs. 
Quart.- Que aquest contracte estarà sotmès a les següents condicions: 

- Que el pagament es fraccionarà a raó de dos fases d’execució;  
o Amb la presentació de la documentació relativa a la primera fase amb termini a 

31 d’Octubre de 2019 on s’efectuarà el 35% del pagament de l’import total de 
la factura. 

o Amb la presentació de la documentació relativa a la segona fase amb termini a 
8 de Novembre de 2019 on s’efectuarà el 65% del pagament de l’import total 
de la factura. 
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- Que Audifilm Consulting, es compromet a complir les clàusules exigides per la 
Diputació de Girona en relació a la convocatòria de la subvenció per a l’actualització del 
Pla Local d’Habitatge de Llagostera. 

 
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 Urbanisme 
 
3.1.1. PRP2019/1360   Aprovar inicialment el projecte per instal·lar una plataforma 
elevadora puja-escales a l'edifici de l'Ajuntament - Exp. núm. 2019/1860  
Vist el projecte per a la instal·lació d’una plataforma elevadora puja-escales a l’edifici de 
l’Ajuntament (Pl. del Castell nº 1), redactat pels serveis tècnics municipals i firmat per 
l’arquitecte Sr. Carles Soler Ripol,  amb un pressupost d’execució per contracte de 38.199,00 
euros (IVA exclòs). 
El projecte proposa la instal·lació d’una plataforma elevadora per millorar l’accessibilitat a la 
planta primera de la casa consistorial, que correspon a l’antic castell que forma part de l’antiga 
fortificació medieval.  
Vist l’informe de Secretaria emès en data 2.10.2019. 
Atès el que disposen:  
- Els articles 234 i següents 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. 
- Els articles 8 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals (ROAS). 
- Els articles 21.1.o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local (LRBRL). 
- Els articles 231 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic. 
- Els articles 121 i següents del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
Atès que aquest projecte està subvencionat en un 75% pel Pla de Barris, per poder fer efectiva 
la subvenció és necessari que l’obra estigui pagada abans de 31 de desembre de 2019, 
procedeix la tramitació d’urgència prevista a l’article 33 de la Llei 39/2015 de PAC. 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte per a la instal·lació d’una plataforma elevadora puja-
escales a l’edifici de l’ajuntament, redactat pels serveis tècnics municipals,  amb un pressupost 
d’execució per contracte de 38.199,00 euros (IVA exclòs). 
Segon.- Aprovar la tramitació per urgència d’acord amb l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, del 
procediment per a l’aprovació d’aquest projecte.  
Tercer.- Sotmetre a informació pública el projecte, durant un termini de quinze (15) 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. 
Quart.- 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’rticle 38 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya. 

 
3.2. Assumptes relacionats amb Hisenda 
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3.2.1. PRP2019/1359   Aprovar la relació de factures núm. F/2019/29. 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 majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2019/29, per un import total de 52.431,52.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2019/2261 al núm. F/2019/2265 
- i els registres núm. F/2019/2117, F/2019/2118, F/2019/2121, F/2019/2125, 

F/2019/2126, F/2019/2133, F/2019/2226, F/2019/2238, F/2019/2249, F/2019/2251, 
F/2019/2252 i F/2019/2260. 

 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts i 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. 
 


