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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2020/5 
Caràcter:  ordinària 
Data:   29 de gener de 2020 
Horari:   de 09:00 fins a 09:49 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sra. Sílvia Fà Cateura, regidora d’ERC, que presideix la sessió. 
Sra. Anna Viñas Roca, regidora de CUP-AxLL-AMUNT 
Sra. Glòria Malagón Aguilera, regidora d’ERC 
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Ha excusat la seva absència el Sr. Antoni Navarro Robledo, alcalde i regidor d’ERC 
i el Sr. Enric Ramionet Lloveras, regidor de CUP-AxLL-AMUNT. 
 
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. JGL2020/4 ordinària 22/01/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2020/87   Resoldre les sol·licituds de subvenció (Exp. núm. 2019/1939) pel foment 
de l'agricultura i la ramaderia ecològica a Llagostera, any 2019  
 
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. JGL2020/4 ordinària 22/01/2020 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents). 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2020/87   Resoldre les sol·licituds de subvenció (Exp. núm. 2019/1939) pel 
foment de l'agricultura i la ramaderia ecològica a Llagostera, any 2019.  
Atesa la necessitat de resolució de la subvenció per al foment de l’agricultura i ramaderia 
ecològica a Llagostera per l’any 2019, 
Vistes les bases que regulen el procediment per l’atorgament dels ajuts per al foment de 
l’agricultura i ramaderia ecològica a Llagostera per l’any 2019 incloses com a annex en els 
pressupostos generals de l’ajuntament, aprovats pel Ple de l’ajuntament en sessió de 21 de 
gener de 2019, aprovades de forma definitiva i publicades al BOP Girona núm. 208, el 30 
d’octubre de 2019,  
Vista la convocatòria de les bases de subvenció aprovada per la Junta de Govern Local el 23 
d’octubre de 2019, i publicada al BOP Girona núm. 216, de 12 de novembre de 2019, 
Vist que els articles 4 i 7 de les bases reguladores defineixen que la comissió avaluadora és 
l’òrgan competent per a la instrucció del procediment d’atorgament dels ajuts, i que està 
constituïda pels següents membres: president (regidor de medi ambient), vocal (tècnica de 
medi ambient) i secretaria (interventora municipal), 
Vistos els acords presos per la Comissió de valoració en la sessió tinguda en data 24 de gener 
de 2020,  
Vist que en l’article 7 de les bases reguladores de la subvenció es descriu que l’òrgan 
competent per a la resolució de l’expedient de concessió de la subvenció és la junta de Govern 
Local. 
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.- Estimar les següents sol·licituds de subvenció per al foment de l’agricultura i 
ramaderia ecològica a Llagostera per l’any 2019, amb els imports especificats: 
 

Interessat/da DNI Despeses subvencionables Import 
subvencionat 

Joan Pagès Masó xxx1518xx Quota certif. 194,04€ (100%) 
Quota prod. emparat 147,11€ (50%) 

267,60€ 

Laia Masats Canals xxx8758xx Quota certif. 194,04€ (100%) 
Quota prod. emparat 129,94€ (50%) 

259,01€ 

 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent d’import 526,61 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2019.10.419.47900 del pressupost municipal vigent. 
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Tercer.- Comunicar aquest acord nominalment als interessats i concedir-los un termini de 10 
dies naturals des de la notificació per presentar-hi al·legacions. Si no s’hi presenten 
al·legacions, l’acord quedarà elevat a definitiu sense necessitat d’acord exprés. 
 
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 Contractació 
 
3.1.1. PRP2020/104   Contractar el servei de manteniment de l'enllumenat públic per un 
període de 3 mesos (febrer i març i abril). 
Vistos els pressupostos de la Corporació i davant la necessitat de contractar el servei de 
manteniment de l'enllumenat públic per un període de 3 mesos,  
Vistos els pressupostos presentats per part de les empreses ENLLUMENATS COSTA BRAVA, 
SL i INSTAL·LACIONS FEC, SL.  
Vist l’informe de necessitat emès en data 28/01/2020, per l’enginyer municipal, on consta que: 
“Vistos els pressupostos de la corporació i davant la necessitat de contractar els treballs pel 
servei de manteniment de l’enllumenat públic del municipi de llagostera durant els mesos de 
febrer, març i abril de 2020, que inclou: 

• Servei de guàrdia 24H. 
• 8 Hores a la setmana (1 dia) de: 

o Oficial. 
o Ajudant en camió cistella. 
o Material necessari pel normal funcionament de les instal·lacions. 

• Reparació dels següents punts de llum: 
 

1	 C/ Ciceró, Núm. 21	 AP2 008	
2	 C/ Pompeu	 AP2 021	
3	 C/ Virgili, Núm. 16	 AP2 025	
4	 C/ Escicpió	 AP2 005	
5	 C/ Iluro, Núm. 5	 AP2 013	
6	 C/ Maiena, Núm. 21	 No té numeració	
7	 C/ Músic Aguiló X C/ Rafael Mas	 No té numeració	
8	 Av. Canigó	 No té numeració	
9	 C/ Fonollerons X C/ Lluis Companys	 No té numeració	

10	 Av. Gironès X C/ Maria Gay	 No té numeració	
11	 C/ Romaní X C/ Ricard Casademont	 No té numeració	
12	 C/ Almedinilla	 AV1 020	
13	 C/ Mas Sec	 No té numeració	
14	 C/ Tulipa	 A55 027	
15	 C/ Londres	 A55 032	
16	 C/ Luxemburg	 A53 013	
17	 Av. Catalunya	 A52 001	
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18	 Av. Holanda, Núm. 21	 No té numeració	
19	 Passatge Holanda	 A54 010	
20	 C/ Doctor Fleming	 AE4021	
21	 C/ Concepció	 AH3 014	
22	 C/ Santiago Rusiñol X C/ Major	 No té numeració	
23	 Focus situats a sobre de la pantalla	 No té numeració	
24	 Focus entre façana Ajuntament i muralla	 No té numeració	
25	 C/ Barcelona, Núm. 25	 A13 008	
26	 C/ Tossa Núm. 55	 A11 091	
27	 C/ Tossa Núm. 11	 A11012	
28	 Focus davant de comissaria	 No té numeració	
29	 C/ Sant Narcís	 AL2 001	
30	 C/ Sant Narcís	 AL2 012	
31	 C/ del Porxo	 AM2 010	
32	 C/ del Porxo	 AM2 011	
33	 C/ del Rec	 AM1 019	
34	 Carril bici, davant de Can Coromines	 -	
35	 Travessera Sant Feliu	 -	
36	 Aparcament Can Gandol	 -	
37	 Avinguda Gironès X Carrer Riudaura	 -	
38	 Avinguda Gironès - Davant del Parc	 -	

 
L’empresa Enllumenats Costa Brava S.A. presenta un pressupost de 13.065,00 euros (més 
IVA).” 
Vist l’informe d’intervenció emès en data 28/01/2020. 
Vist l’informe de secretaria emès en data 28/01/2020. 
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 28/01/2020 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa ENLLUMENATS COSTA BRAVA, SL, mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, els treballs de manteniment de l'enllumenat públic per un període 
de 3 mesos, pel preu de 13.065,00 euros (més IVA), en els termes establerts a l’informe de 
necessitat  emès per l’enginyer municipal. 
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Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 06.165.21300 per un import total de 15.808,65 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. 
 
3.1.2. PRP2020/101   Contractar PERE VILA SOLER, per a la docència del PTT (Pla de 
Transició al Treball) de gener a juny de 2020. Exp. núm. 2020/54.  
Vistos els pressupostos de la Corporació i davant la necessitat de contractar PERE VILA 
SOLER, per a la docència del PTT (Pla de Transició al Treball), des del febrer fins al juny de 
2020.,  
Vist el pressupost presentat per part de l’empresa PERE VILA SOLER.  
Vist l’informe de necessitat emès en data 09/01/2020. 
Vist l’informe d’intervenció emès en data 21/01/2020. 
Vist l’informe de secretaria emès en data 28/01/2020. 
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 09/01/2020 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a PERE VILA SOLER, mitjançant la modalitat de contracte menor de 
serveis, els treballs de docència del PTT (Pla de Transició al Treball), des del febrer fins al juny 
de 2020, pel preu de 8.960,00 euros, segons el detall del pressupost presentat. 
Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2020.07.326.22799 per un import total de 8.960,00 euros. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.2.1. PRP2020/107   Aprovar la relació de factures núm. F/2020/1. Exp. núm. 2020/219  
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/2020/1, per un import total de 31.088,68.-euros i 
que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2020/27 al núm. F/2020/29 
- del núm. F/2020/81 al núm. F/2020/104 
- del núm. F/2020/116 al núm. F/2020/132 
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- i els registres núm. F/2020/6, F/2020/15, F/2020/20, F/2020/25, F/2020/31, F/2020/51 I 
F/2020/52. 

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


