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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/42 
Caràcter:  ordinària 
Data:   4 de desembre de 2019 
Horari:   de 09:00 fins a 09:30 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Enric Ramionet Lloveras, regidor de CUP-AxLL-AMUNT i alcalde accidental.  
Sra. Anna Viñas Roca, regidora de CUP-AxLL-AMUNT 
Sra. Glòria Malagón Aguilera, regidora d’ERC 
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Han excusat la seva absència el Sr. Antoni Navarro Robledo, alcalde i regidor d’ERC i la  Sra. 
Sílvia Fà Cateura, 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. JGL2019/41 ordinària 27/11/2019 
 
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  
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1.1. JGL2019/41 ordinària 27/11/2019 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents).  
 
2. Propostes urgents 
 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents), declarar la urgència 
i tractar els següents temes a la present sessió:   
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2019/1646   Contractar treballs diversos de repassar façanes de la Residència 
Josep Baulida per poder pintar-les - Exp. núm. 2019/2191.  
Vistos els pressupostos de la Corporació i davant la necessitat de contractar treballs de repàs 
de les façanes de la Residència "Josep Baulida" per poder pintar-les. 
Vist el pressupost presentat per part de l’empresa CONSTRUCCIONS CASES 2007, S.L.. 
Vist l’informe de necessitat emès en data 27/11/2019. 
Vist l’informe d’intervenció emès en data 28/11/2019. 
Vist l’informe de secretaria emès en data 02/12/2019. 
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 majoria absoluta: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 27/11/2019  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS CASES 2007, S.L., mitjançant la modalitat 
de contracte menor d’obres,  els treballs diversos de repassar les façanes de la Residència 
Josep Baulida per poder  pintar-les, pel preu de 7.110,00 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 2019.13.1532.61900 per un import total de 8.603,10 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. PRP2019/1648   Contractar els treballs de pintura de les façanes de la Residència 
"Josep Baulida" - Exp. núm. 2019/2192  
Vistos els pressupostos de la Corporació i davant la necessitat de contractar els treballs de 
pintura de les façanes de la Residència "Josep Baulida". 
Vist el pressupost presentat per part del pintor JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ RECHE. 
Vist l’informe de necessitat emès en data 27/11/2019. 
Vist l’informe d’intervenció emès en data 28/11/2019. 
Vist l’informe de secretaria emès en data 01/12/2019. 
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). 
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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 27/11/2019  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ RECHE, mitjançant la modalitat de 
contracte menor d’obres, els treballs de pintura de les façanes de la Residència “Josep 
Baulida”, pel preu de 6.627,50 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 2019.13.1532.61900 per un import total de 8.019,28 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. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.2.1. PRP2019/1662   Aprovar la relació de factures F/2019/36. 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/2019/36, per un import total de 180.160,49.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2019/2609 al núm. F/2019/2611 
- del núm. F/2019/2648 al núm. F/2019/2652 
- del núm. F/2019/2671 al núm. F/2019/2674 
- del núm. F/2019/2676 al núm. F/2019/2679 
- del núm. F/2019/2715 al núm. F/2019/2719 
- del núm. F/2019/2721 al núm. F/2019/2728 
- del núm. F/2019/2732 al núm. F/2019/2762 
- del núm. F/2019/2764 al núm. F/2019/2766 
- del núm. F/2019/2768 al núm. F/2019/2787 
- del núm. F/2019/2793 al núm. F/2019/2796 
- del núm. F/20192799/ al núm. F/2019/2826 
- del núm. F/2019/2829 al núm. F/2019/2834 
- del núm. F/2019/2840 al núm. F/2019/2873 
- del núm. F/2019/2879 al núm. F/2019/2882 
- i els registres núm. F/2019/2598, F/2019/2704, F/2019/2712, F/2019/2837, F/2019/2838 

i F/2019/2877. 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
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2.3.1. PRP2019/1661   Ratificar el DA 1194/2019 de sol·licitud de subvenció a l'ACA per a 
obres de connexió de l'abastament d'aigua de la urb. Font Bona des del dipòsit de Selva 
Brava. Exp. núm. 2019/2247.-  
Atesa la necessitat urgent de concórrer a la convocatòria de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(Resolució  TES/2455/2019, de 19 de setembre), per la qual es fa pública la convocatòria per a 
la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals 
per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta, publicada al 
DOGC núm. 7970, de 30 de setembre de 2019, el termini de la qual finalitzava el 2 de 
desembre de 2019, 
Atès que, per complir el termini de presentació de sol·licituds, ha calgut aprovar concórrer a la 
convocatòria mitjançant el Decret d’Alcaldia 1194/2019, de 2 de desembre, malgrat que l’òrgan 
competent per fer-ho és la Junta de Govern Local, tal com disposa el Decret d’Alcaldia 
659/2019, de 25 de juny, pel qual l’alcalde efectua delegacions genèriques en la Junta de 
Govern Local, 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 1194/2019, de 2 de desembre, que es reprodueix a 
continuació: 
DECRET D’ALCALDIA 1194/2019 
Vista la Resolució  TES/604/2019, de 8 de març, per la qual es fa públic l’Acord del Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua pel qual s’aproven les bases d’una línia de 
subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució 
d’actuacions d’abastament en alta i es deleguen en la direcció les facultats per a l’aprovació de 
les corresponents convocatòries i per resoldre l’atorgament de les subvencions, publicada al 
DOGC núm. 7830, de 14 de març de 2019,  
Vista la Resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua  TES/2455/2019, de 19 de setembre, per la 
qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució 
d’actuacions d’abastament en alta, publicada al DOGC núm. 7970, de 30 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 efectuat en l’acord segon del Decret d’Alcaldia 659/2019, de 25 de juny, 
RESOLC 
Primer.- Aprovar la següent memòria valorada, redactada per l’enginyer municipal Carles 
Casaponsa Vila: 
Obres de connexió de l’abastament d’aigua potable de la urbanització Font Bona des del dipòsit 
de Selva Brava, amb un pressupost de 400.266,87 € (més IVA). 
Segon.- Concórrer a la convocatòria de subvencions per a la realització d’inversions per a 
l’execució d’actuacions d’abastament en alta convocada per l’ACA amb la següent actuació: 
Obres de connexió de l’abastament d’aigua potable de la urbanització Font Bona des del 
dipòsit de Selva Brava  
Pressupost: 400.266,87 € (més IVA) 
Subvenció sol·licitada: 319.391,21 € 
Tercer.- Adquirir el compromís d’habilitar crèdit suficient per a l’import no subvencionat. 
Quart.- Elevar aquesta Resolució a la Junta de Govern Local perquè la ratifiqui. 
Manat i signat per l'alcalde a Llagostera a la data de la signatura electrònica. 
 
2.3.2. PRP2019/1659   Sol·licitar a la Diputació bestreta subvenció caldera biomassa.  
Exp. núm. 2019/856. 
Vist l’Edicte de la Diputació de Girona d’aprovació de les bases específiques reguladores de 
subvencions a ajuntaments per instal·lar calderes i xarxes de calor de biomassa, publicat al 
BOP número 235, de 10 de desembre de 2018, 
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Vist l’Edicte de la Diputació de Girona d’aprovació de la convocatòria de les subvencions a 
ajuntaments per instal·lar calderes i xarxes de calor de biomassa, publicat al BOP número 21, 
de 30 de gener de 2019, 
Vista la notificació de la Diputació de Girona (RE 2019/5459, de 27 de novembre) per la qual es 
concedeix a l’Ajuntament de Llagostera una subvenció de 63.319,05 € per a instal·lació d’una 
caldera de biomassa a l’escola Lacustària, 
Atès que la base 8a de la convocatòria preveu la possibilitat que el beneficiari sol·liciti una 
bestreta del 95% de l’import de la subvenció, 
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1 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 majoria absoluta: 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una bestreta del 95% de la subvenció concedida 
per a la Diputació de Girona a l’Ajuntament de Llagostera per a la instal·lació d’una caldera de 
biomassa a l’escola Lacustària. 
 
2.3.3. PRP2019/1663   Ratificar el DA de sol·licitud de subvenció a l'ACA per a 
abastament en alta als nuclis de Selva Brava i Font Bona. Exp. núm. 2019/2246. 
Atesa la necessitat urgent de concórrer a la convocatòria de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(Resolució  TES/2455/2019, de 19 de setembre), per la qual es fa pública la convocatòria per a 
la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals 
per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta, publicada al 
DOGC núm. 7970, de 30 de setembre de 2019, el termini de la qual finalitzava el 2 de 
desembre de 2019, 
Atès que, per complir el termini de presentació de sol·licituds, ha calgut aprovar concórrer a la 
convocatòria mitjançant el Decret d’Alcaldia 1194/2019, de 2 de desembre, malgrat que l’òrgan 
competent per fer-ho és la Junta de Govern Local, tal com disposa el Decret d’Alcaldia 
659/2019, de 25 de juny, pel qual l’alcalde efectua delegacions genèriques en la Junta de 
Govern Local, 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 1193/2019, de 2 de desembre, que es reprodueix a 
continuació: 
DECRET D’ALCALDIA 1193/2019 
Vista la Resolució  TES/604/2019, de 8 de març, per la qual es fa públic l’Acord del Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua pel qual s’aproven les bases d’una línia de 
subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució 
d’actuacions d’abastament en alta i es deleguen en la direcció les facultats per a l’aprovació de 
les corresponents convocatòries i per resoldre l’atorgament de les subvencions, publicada al 
DOGC núm. 7830, de 14 de març de 2019,  
Vista la Resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua  TES/2455/2019, de 19 de setembre, per la 
qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució 
d’actuacions d’abastament en alta, publicada al DOGC núm. 7970, de 30 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 efectuat en l’acord segon del Decret d’Alcaldia 659/2019, de 25 de juny, 
RESOLC 
Primer.- Aprovar la següent memòria valorada, redactada per l’enginyer municipal Carles 
Casaponsa Vila: 
Connexió per a abastament en alta als nuclis de Selva Brava i Font Bona, amb un pressupost 
de 519.374,59 € (més IVA). 
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Segon.- Concórrer a la convocatòria de subvencions per a la realització d’inversions per a 
l’execució d’actuacions d’abastament en alta convocada per l’ACA amb la següent actuació: 
Connexió per abastament en alta als nuclis de Selva Brava i Font Bona 
Pressupost: 519.374,59 € (més IVA) 
Subvenció sol·licitada: 426.834,53 € 
Tercer.- Adquirir el compromís d’habilitar crèdit suficient per a l’import no subvencionat. 
Quart.- Elevar aquesta Resolució a la Junta de Govern Local perquè la ratifiqui. 
Manat i signat per l'alcalde a Llagostera a la data de la signatura electrònica 
 
2.3.4. PRP2019/1642   Sol·licitar a l'ARC pròrroga per executar i justificar la subvenció 
per a la Redacció del PLP i 1a Fase del Projecte de reutilització a la deixalleria municipal. 
Exp. núm. 2016/1276. 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 14 de setembre de 2016, va acordar concórrer 
a la convocatòria de l’Agència de Residus de Catalunya (Resolució TES/1769/2016 de 8 de 
juliol) i sol·licitar  una subvenció per a l’actuació ”Redacció del PLP i 1a Fase del projecte de 
reutilització a la deixalleria municipal”, 
Atès que en data 27 de desembre de 2016 l’Agència de Residus de Catalunya va notificar a 
l’Ajuntament de Llagostera la concessió de la subvenció anteriorment esmentada (Ref.: 
Q0301/2016/26), que incloïa, com a actuació del PLP, la construcció d’una nau de reutilització 
per a la deixalleria municipal de Llagostera, amb un termini d’execució de 24 mesos a comptar 
des de la data d’atorgament, amb una possible pròrroga de fins la meitat del termini previst (12 
mesos), 
Atès que en data 25 de juliol de 2018 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Pla de Prevenció de 
Residus de Llagostera (PLP), que incloïa l’obertura d’un espai de reutilització a la deixalleria, 
Atès que en data 25 de setembre de 2018 (RS 2018-2729) l’Ajuntament va sol·licitar a l’ARC 
una pròrroga per executar i justificar les actuacions fins al 20 de desembre de 2019 i fins al 20 
de març de 2020 respectivament, que va ser concedida el 10 de desembre de 2018 mitjançant 
resolució del Director de l’Agència de Residus de Catalunya, 
Atès que en data 6 de març de 2019 l’Ajuntament va aprovar inicialment el projecte de 
construcció d’una nau sense ús específic a la deixalleria municipal de Llagostera, redactat per 
l’enginyer Xavier Planella Pujol, per un import d’execució per contracta de 46.352,67 € (més 
IVA), projecte que va esdevenir aprovat definitivament (BOP Girona 100 de 24 de maig) sense 
que s’haguessin presentat reclamacions en el període d’exposició al públic, 
Atès que en data 21 de juny de 2019, mitjançant el Decret d’Alcaldia 649/2019, es va aprovar 
l’expedient de contractació de les obres per a la construcció d’una nau sense ús específic per a 
la deixalleria municipal de Llagostera, i també els Plecs corresponents i la convocatòria de la 
licitació, 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 24 de juliol de 2019, va acordar adjudicar el 
contracte d’obres a la mercantil Excavaciones Ampurdan 2000 SL, la qual en data 21 de 
setembre va renunciar a l’adjudicació, atès que l’oferta que va presentar resultava ser 
manifestament insuficient per satisfer, sense canvis en el projecte i en els Plecs de clàusules, 
l’objecte del contracte. En data 24 de setembre de 2019, mitjançant Decret d’Alcaldia 959/2019, 
es va acceptar la renúncia presentada per la mercantil Excavaciones Ampurdan 2000 SL. 
Vist que el projecte d’obres aprovat establia que l’obra tindria un termini d’execució de 2 mesos 
a comptar des de l’acta de signatura del replanteig, i que no era possible adjudicar el contracte 
a una altra empresa atès que l’oferta presentada per la mercantil Excavaciones Ampurdan 
2000 SL. era l’única oferta presentada,  
Vist que en el supòsit d’iniciar una nova licitació no es podria finalitzar l’obra abans del 20 de 
desembre de 2019 i, per tant, no es podria justificar la subvenció dins de termini i l’obra s’hauria 
de pagar amb recursos propis municipals, en data 8 d’octubre de 2019, mitjançant el Decret 
d’Alcaldia 1018/2019, es va acordar desistir d’adjudicar l’obra d’execució del projecte tècnic de 
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les instal·lacions, distribució interior i tancament d’obertures d’una nau per a l’activitat d’espai 
de reutilització multifuncional a la deixalleria municipal de Llagostera, 
Atès que, a més de les incidències exposades en el procediment de licitació de l’obra, 
l’Ajuntament ha hagut de fer front a la manca d’empreses interessades a presentar 
pressupostos d’obra, a la falta de personal per baixes laborals i permís de maternitat, no s’ha 
pogut executar l’actuació de construir la nau de reutilització a la deixalleria municipal vinculada 
al PLP de Llagostera abans d’esgotar el termini de la pròrroga de subvenció concedida, 
Atès que l’Ajuntament considera que el projecte de construcció d’una nau sense ús específic a 
la deixalleria municipal de Llagostera és de gran interès social i ambiental, perquè convertiria la 
deixalleria en un centre ambiental on es fomentaria la reutilització i l'autoreparació de tot tipus 
d'objectes i materials, i que contribuiria que els ciutadans canviessin el concepte de residu a 
recurs, 
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1 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 majoria absoluta: 
Primer.- Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya una ampliació fins al 17 de juny de 
2020 de la pròrroga d’execució del projecte de construcció d’una nau sense ús específic a la 
deixalleria municipal de Llagostera, pels motius que consten a la part expositiva. 
Segon.- Adquirir el compromís, en cas que la sol·licitud d’ampliació de pròrroga sigui 
concedida, de recalcular el projecte d’obra de construcció d’una nau sense ús específic a la 
deixalleria municipal i obrir una nova licitació per executar-la i iniciar l’activitat abans del 17 de 
juny del 2020. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts 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. 
 


