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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/37 
Caràcter:  ordinària 
Data:   30 d'octubre de 2019 
Horari:   de 09:00 fins a 10:15 
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 
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
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. JGL2019/36 ordinària 23/10/2019 
 
2. 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. JGL2019/36 ordinària 23/10/2019 
S’aprova per unanimitat.  
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2. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2019/1483   Contractar el subministrament i col·locació d'una plataforma 
elevadora puja-escales a l'edifici de l'Ajuntament - Exp. núm. 2019/2024  
Vistos els pressupostos de la Corporació i davant la necessitat de contractar el 
subministrament i col·locació d'una plataforma elevadora puja-escales a les oficines municipals 
de la plaça del Castell nº 1, que correspon al capítol 7 del projecte. 
El capítol número 7 del pressupost del projecte aprovat correspon al subministrament i 
instal·lació de la plataforma puja-escales, amb un import d’execució material previst de 
14.074,74 €, que un cop incrementat amb el 13% de despeses generals i el 6% de benefici 
industrial representa un import total per contracte de 16.748,94 €. 
Vist el pressupost presentat per part de l’empresa VALIDA SOLUTIONS S.L.. 
Vist l’informe de necessitat emès en data 29/10/2019. 
Vist l’informe d’intervenció emès en data 29/10/2019. 
Vist l’informe de secretaria emès en data 29/10/2019. 
Atès que, d’acord amb l’article 118.1 de la LCSP de 2017, es considera contracte menor 
d’obres tot aquell que tingui un preu inferior a 40.000,00 € (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 29/10/2019  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa VALIDA SOLUTIONS S.L., mitjançant la modalitat de contracte 
menor d’obres, els treballs per a la instal·lació d'una plataforma elevadora puja-escales a les 
oficines municipals, pel preu de 16.748,94 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 2019.13.920.62200 per un import total de 18.423,83 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. PRP2019/1484   Contractar les obres per portar a terme els capítols 1, 2, 3, 4, 5 i 8 
del projecte per a la instal·lació d'una plataforma elevadora puja-escales a l'edifici de 
l'Ajuntament - Exp. núm. 2019/2026.  
Vistos els pressupostos de la Corporació i davant la necessitat de contractar les obres per 
portar a terme els capítols 1, 2, 3, 4, 5, i 8 del projecte per a la instal·lació d'una plataforma 
elevadora puja-escales a l'edifici de l'Ajuntament. 
Vistos els pressupostos presentats per part de les empreses CONSTRUCCIONS CARLAJULIA 
S.L.. i JOAQUIM COMAS CORRIUS S.L. 
Vist l’informe de necessitat emès en data 29/10/2019. 
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Vist l’informe d’intervenció emès en data 29/10/2019. 
Vist l’informe de secretaria emès en data 29/10/2019. 
Atès que, d’acord amb l’article 118.1 de la LCSP de 2017, es considera contracte menor 
d’obres tot aquell que tingui un preu inferior a 40.000,00 € (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 29/10/2019  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS CARLAJULIA S.L., mitjançant la modalitat 
de contracte menor d’obres, les obres per portar a terme els capítols 1, 2, 3, 4, 5 i 8 del projecte 
per a la instal·lació d'una plataforma elevadora puja-escales a l'edifici de l'Ajuntament, pel preu 
de 14.218,06 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 2019.13.920.62200 per un import total de 17.203,85 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 i a la resta de licitadors. 
 
2.1.3. PRP2019/1490   Contractar VINCLE per a les tasques assignades a tècnica social 
municipal, a partir del 4 de novembre de 2019 fins el 30 d'abril de 2020.-Exp. núm. 
2019/2030.  
Vistos els pressupostos de la Corporació, i davant la necessitat de contractar el servei per a les 
tasques assignades a la tècnica social municipal, la qual està de baixa per malaltia, i a 
continuació una llicència per maternitat, a partir del 4 de novembre de 2019 fins el 30 d'abril de 
2020. 
Vist el pressupost presentat per l’empresa VINCLE (Associació per la recerca i l’acció social) 
amb NIF G63375786, d’import total 12.742,06€ (exempt d’IVA).  
Vist l’informe de necessitat emès en data 30/10/2019. 
Vist l’informe d’intervenció emès en data 29/10/2019. 
Vist l’informe de secretaria emès en data 30/10/2019. 
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 30/10/2019, que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
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Segon.- Contractar VINCLE(Associació per la recerca i l’acció social) amb NIF G63375786, per 
a les tasques assignades a la tècnica social municipal (detallades a continuació), a partir del 4 
de novembre de 2019 fins el 30 d'abril de 2020, amb horari de dilluns a divendres, de 9h a 15h, 
pel preu de 12.742,06 euros (IVA exempt), segons el detall del pressupost presentat. 
Tasques: 
-. Secretaria del consell social del municipi 
-. Planificar i gestionar les polítiques municipals d’immigració. 
-. Desenvolupar les tasques relacionades amb l’acollida de les persones nouvingudes: 
assessorament sobre els processos d’acollida i tramitació dels informes d’estrangeria. 
-. Definir i coordinar actuacions en l’àmbit de la Solidaritat i la Cooperació Internacional des de 
l’Ajuntament de Llagostera i, en general, programes solidaris i de cooperació. 
-. Subvencions de l’Estat, la Generalitat i altres administracions supramunicipals: Elaboració de 
la documentació tècnica per la sol·licitud i justificació de subvencions relatives a immigració, 
habitatge i igualtat. 
-. Planificar i gestionar polítiques d’habitatge. 
-. Planificar i gestionar polítiques d’igualtat. 
-. Planificar, impulsar i desenvolupar les actuacions del Pla d’Igualtat. 
-. Recepció i estudi de les famílies nouvingudes amb infants en edat escolar. 
-. Prevenció de l’absentisme escolar. 
Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2019.08.231.22799, per al període de novembre a desembre de 
2019, per un import total de 4.179,21 euros (IVA exempt). 
Quart.- Adoptar el compromís de consignar crèdit suficient en el pressupost de 2020, per al 
període de gener a a abril de 2020, per un import total de 8.562,85 euros (exempts d’IVA). 
Cinquè.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, 
que detallarà les actuacions realitzades. 
Sisè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.2.1. PRP2019/1485   Aprovar la relació de factures núm. F/2019/32. 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/2019/32, per un import total de 69.026,49.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2019/2356 al núm. F/2019/2358 
- del núm. F/2019/2371 al núm. F/2019/2373 
- del núm. F/2019/2389 al núm. F/2019/2404 
- del núm. F/2019/2408 al núm. F/2019/2410 
- del núm. F/2019/2420 al núm. F/2019/2425 
- del núm. F/2019/2427 al núm. F/2019/2437 
- del núm. F/2019/2439 al núm. F/2019/2471 
- i el registres núm. F/2019/2248, F/2019/2254, F/2019/2266, F/2019/2271, F/2019/2275, 

F/2019/2276, F/2019/2278, F/2019/2295, F/2019/2297, F/2019/2299, F/2019/2300, 
F/2019/2305, F/2019/2353, F/2019/2384, F/2019/2387, F/2019/22406 i F/2019/2413. 
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I no havent-hi més temes per tractar, a un quart d’onze 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. 
 


