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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
 
Núm.:   JGL2019/43 
Caràcter:  ordinària 
Data:   11 de desembre de 2019 
Horari:   de 09:00 fins a 09:36 
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. JGL2019/42 ordinària 04/12/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2019/1674   Aprovar la modificació de crèdit núm. 13/2019 per generació de crèdits 
per ingressos.- Exp. núm. 2019/2272  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2019/1649   Contractar la realització del Pla Estratègic pel Desenvolupament Local 
de Llagostera 2020-2025 Exp. núm. 2019/2212  



 

2 
 

 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.3.1. PRP2019/1676   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a XSLPE 2020. Exp. núm. 
2019/1442.- 
 
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. JGL2019/42 ordinària 04/12/2019 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2019/1674   Aprovar la modificació de crèdit núm. 13/2019 per generació de 
crèdits per ingressos.- Exp. núm. 2019/2272.  
En sessió de data 30 d’abril de 2019 el Ple de l’Ajuntament  va acordar delegar a la Diputació 
de Girona –XALOC la gestió de la recaptació en executiva de les quotes d’urbanització de la 
Canyera. 
Vist que a data d’avui s’han produït ingressos superiors als consignats en les previsions inicials  
d’ingressos del pressupost vigent, per recàrrecs d’executiva motivats per la recaptació 
d’aquestes quotes, el principal de les quals es transfereix a la Junta de Compensació La 
Canyera. 
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, que aniran destinats al 
pagament a XALOC del servei de recaptació en executiva. 
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 2019. 
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.  
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 unanimitat: 
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm.13/2019, del Pressupost vigent en 
la modalitat de generació de crèdits per ingressos, d'acord al següent detall: 
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Aplicació que genera els ingressos Import 
39211 Recàrrecs, pròrrogues i apressaments 21.000,00 € 
Aplicació de despesa  
04.932.22708 Serveis de recaptació 21.000,00  € 

 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2019/1649   Contractar la realització del Pla Estratègic pel Desenvolupament 
Local de Llagostera 2020-2025 Exp. núm. 2019/2212  
Vistos els pressupostos de la Corporació i davant la necessitat de contractar la realització del 
Pla Estratègic pel Desenvolupament Local de Llagostera 2020-2025,  
Vist el pressupost presentat per part de l’empresa U-TRANS TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS AVANÇATS I NOUS SERVEIS 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 01/12/2019. 
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 27/11/2019 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa U-TRANS TRANSFERENCIA DE RECURSOS AVANÇATS I 
NOUS SERVEIS S.L., mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, la realització del  
Pla Estratègic per al desenvolupament Local de Llagostera 2020-2025, pel preu de 10.500,00 
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 2019.12.430.22602 per un import total de 12.705,00 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. 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.3.1. PRP2019/1676   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a XSLPE 2020. Exp. núm. 
2019/1442.- 
Ateses les bases  reguladores i la convocatòria de sol·licitud de subvencions per a projectes i 
accions de promoció econòmica adreçada als ajuntaments i els ens de promoció econòmica 
municipals de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), per a l’any 2020  
de la Diputació de Girona, publicades al BOP núm. 185, de 26 de setembre de 2019, i núm. 
224, de 22 de novembre de 2019, respectivament, 
Vist que l’Ajuntament de Llagostera és membre de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica, a la qual es va adherir per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 10 de 
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juliol de 2019, adhesió aprovada per Resolució del president de la Diputació de Girona en 
sessió de 8 d’octubre 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 659/2019, de 25 de juny, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de subvencions per a projectes i accions de promoció 
econòmica adreçada als ajuntaments i els ens de promoció econòmica municipals de la Xarxa 
de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), per a l’any 2020  de la Diputació de 
Girona, amb l’activitat Millora formativa en l’àmbit ocupacional, amb un pressupost de 5.325,00 
€. 
Segon.- Sol·licitar una subvenció de 4.260,00-€, import màxim subvencionable, per a aquesta 
activitat. 
 
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. PRP2019/1688   Contractar treballs de pintura de les oficines de l'edifici de 
l'Ajuntament - Exp. núm. 2019/2279.  
Vistos els pressupostos de la Corporació i davant la necessitat de contractar la pintura de les 
oficines de l'edifici de l'Ajuntament (Pl. del Castell nº 1). 
Vistos  els pressupostos presentats per part de les empreses: 
- BERNARDO MARTINEZ BAUTISTA 
- LLUÍS LEÓN TARRÉ 
- ENPE REHABILITACIONS S.L. 
Vist l’informe de necessitat emès en data 09/12/2019. 
Vist l’informe d’intervenció emès en data 10/12/2019. 
Vist l’informe de secretaria emès en data 10/12/2019. 
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). 
yAtès 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 09/12/2019  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa BERNARDO MARTINEZ BAUTISTA, mitjançant la modalitat de 
contracte menor d’obres, els treballs de pintura de les oficines municipals de l'edifici de 
l'Ajuntament, pel preu de 10.200,00 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 2019.13.920.62200 per un import total de 12.342,00 euros, IVA 
inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
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Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari i a la resta de licitadors. 
 
3.2. Altres 
 
3.2.1. PRP2019/1690   Aprovar preu públic del llibre "La recerca arqueològica a 
Llagostera" treball guanyador de la VIII Beca Esteve Fa. Exp. núm. 2019/2129  
Atesa la necessitat d’aprovar el preu públic per posar a la venda el llibre “La recerca 
arqueològica a Llagostera. De mossèn Josep Gelabert al Centre d’Estudis de Llagostera”, 
treball guanyador de la VIII Beca Esteve Fa, 
De conformitat amb la reglamentació dels preus públics prevista a l’Ordenança fiscal núm. 14 
Vista la memòria econòmico-financera emesa en data 9 de desembre de 2019 per l’arxivera 
municipal. 
Vist l’informe d’intervenció, emès en data 10 de desembre de 2019. 
Vist l’informe jurídic, emès en data 10 de desembre de 2019. 
Vist l’article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 12 de l’ordenança fiscal nº14 de 
Llagostera relativa a la reglamentació municipal dels preus públics municipals. 
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 unanimitat: 
Primer.- Aprovar el preu públic de 20€ pel llibre “La recerca arqueològica a Llagostera. De 
mossèn Josep Gelabert al Centre d’Estudis de Llagostera”. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.3.1. PRP2019/1691   Aprovar la relació de factures núm. F/2019/37. 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/2019/37, per un import total de 41.328,59.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2019/2789 al núm. F/2019/2792 
- del núm. F/2019/2905 al núm. F/2019/2915 
- del núm. F/2019/2917 al núm. F/2019/2933 
- del núm. F/2019/2937 al núm. F/2019/2945 
- i els registres núm. F/2019/2714, F/2019/2763, F/2019/2767, F/2019/2797, 

F/2019/2798, F/2019/2827, F/2019/2828 i F/2019/2835. 
 
3.4. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.4.1. PRP2019/1675   Encarregar els treballs per l'obra d'instal·lació del projecte Wifi4EU 
de l'Ajuntament de Llagostera. Exp. núm. 2018/928  
L’Ajuntament de Llagostera, en sessió de Junta de Govern Local de data 8 de maig de 2018 va 
acordar presentar sol·licitud i inscripció al projecte Wifi4Europe promogut per la Comissió 
Europea. 
En data 27/09/2019, mitjançant el decret d’Alcaldia 962/2019 es va aprovar col·laboració entre 
l’Ajuntament de Llagostera i l’Agència Executiva d’Innovació i Xarxes (INEA) depenent de la 
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Comissió Europea pel projecte “WIFI4EU, foment de la connectivitat a Internet de les entitats 
locals”. 
Vist que l’esmentat conveni estableix que l’Ajuntament de Llagostera és el beneficiari de 
l’actuació però per la execució de l’actuació, haurà de seleccionar una empresa d’instal·lació de 
wifi com a contractista en el sentit  de la clàusula II.9 del conveni, que haurà d’estar registrada 
en el portal Wifi 4EU, en tot cas, comprometent-se el beneficiari a cedir les obligacions 
derivades del present conveni a l’empresa seleccionada, respectant els requisits tècnics de 
l’annex I i una declaració per a cada xarxa wifi instal·lada en els termes de l’article 4.1a) del 
conveni. 
Vist que en la clàusula II.9 de l’annex II del Conveni regula el procediment a seguir per 
l’adjudicació del contracte per l’execució de l’acció Wifi 4EU, quina execució requereix la 
realització d’una obra que segons el pressupost del qual disposa l’Ajuntament el seu valor 
estimat inferior a 40.000 € IVA no inclòs. 
Vist que el conveni estableix que l’Ajuntament ha d’actuar com a poder adjudicador aplicant la 
normativa de contractació nacional, això és la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova 
la Llei de contractes del sector públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014 i que l’encàrrec o adjudicació es pot tramitar pel procediment menor. 
Vist que l’Ajuntament es va obligar en la clàusula 1.2 del conveni a transferir les obligacions 
derivades del present conveni a l’empresa instal·ladora. 
Vist que aquesta actuació no comporta cap despesa per l’Ajuntament atès que en resulta ser 
beneficiària de l’actuació i les obligacions del conveni es transfereixen a l’empresa instal·ladora. 
Vist que el pressupost presentat per l’empresa SINTELEC Informàtica, SL es considera l’oferta 
amb la millor relació qualitat-preu, el qual ascendeix a la quantitat de 12.391,50 € més la 
quantitat de 2.602,22 € , corresponents al 21% en concepte d’IVA. 
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 unanimitat: 
Primer.- Adjudicar a SINTELEC Informàtica SL l’actuació del projecte de la Agència Executiva 
d’Innovació i Xarxes (INEA) denominat  “WIFI4EU, foment de la connectivitat a Internet de les 
entitats locals”. 
Segon.- Transferir les obligacions del conveni signat entre l’Ajuntament de Llagostera i la 
Agència Executiva d’Innovació i Xarxes (INEA) per l’actuació “WIFI4EU, foment de la 
connectivitat a Internet de les entitats locals” a l’empresa SINTELEC Informàtica SL, juntament 
amb una còpia del conveni i dels seus annexos pel seu coneixement. 
Tercer.- Informar a l’empresa SINTELEC Informàtica SL, que d’acord amb la clàusula 5 del 
conveni, el pagament dels treballs s’efecutarà en el número de compte bancari que indiqui en el 
portal Wifi 4EU en format IBAN. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts de deu del matí i sis minuts s’aixeca la 
sessió de la qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho 
certifico. 
 


