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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/30 
Caràcter:  ordinària 
Data:   7 de setembre de 2016 
Horari:   de 12:59 fins a 13:30 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU  
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sr. Sergi Miquel i Valentí, regidor de CiU 
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor de CiU 
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor de CiU 
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor de CiU 
 
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. Actes pendents d’aprovar 
1.1. JGL2016/29 ordinària 27/07/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/1371   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/29. Exp. núm. 2016/175  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
2.2.1. PRP2016/1352   Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic camping Ridaura - Exp. 
núm. 2016/852  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.3.1. PRP2016/1343   Contractar el programa formatiu Alfabetització d'adults. Exp. núm. 
2016/1239  
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2.3.2. PRP2016/1360   Contractar el programa Coloraines pel curs escolar 2016-2017. Exp. 
núm. 2016/1244  
2.3.3. PRP2016/1363   Contractar el programa Aprenem en família pel curs escolar 2016-2017. 
Exp. núm. 2016/1243  
2.3.4. PRP2016/1364   Contractar el programa formatiu Taller d'Estudi Assistit pel curs escolar 
2016-2017. Exp. núm. 2016/1223  
 
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. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. JGL2016/29 ordinària 27/07/2016 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2016/1371   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/29. Exp. núm. 2016/175  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/29, per un import total de 94.366,10.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2016/2253 fins al núm. F/2016/2266. 
- des del núm. F/2016/2268 fins al núm. F/2016/2274. 
- des del núm. F/2016/2276 fins al núm. F/2016/2284. 
- i els registres núm. F/2016/1917, F/2016/1926, F/2016/1929 i F/20161932 

 
2.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
2.2.1. PRP2016/1352   Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic càmping Ridaura - 
Exp. núm. 2016/852  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de Pla especial urbanístic càmping Ridaura,    en el 
veïnat de Panedes nº 17, redactat per l’arquitecte Ramon Sagué Nasarre, i que promou l’entitat 
CÀMPING RIDAURA S.L.U. 
 
Segon.- Exposar-lo al públic durant un mes, mitjançant anuncis a inserir al BOP, en un dels 
diaris de més divulgació, i al tauler d’edictes electrònic (e-Tauler) de la Seu electrònica de 
l'Ajuntament de Llagostera, als efectes d’examen i/o presentació d’al·legacions. 
 
Tercer.-  De  conformitat amb l’article 85  del TRLUC,  i simultàniament al tràmit d’informació 
pública i per a l’aprovació provisional, sol·licitar informe als següents organismes afectats per 
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raó de llur competència sectorial, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una 
disposició n’autoritzi un de més llarg:  
a) Informe de l’Institut Geològic de Catalunya, conforme no afecta cap jaciment paleontològic 

o punt d’interès geològic. 
b) Informe de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre de la Generalitat de 

Catalunya. 
c) Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
d) Informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

conforme no afecta ni interfereix les actuacions d’aquest departament a la zona i no està 
inclòs en cap Pla sectorial agrari.  

e) Informe del Departament de Cultura conforme no afecta restes arqueològiques d’interès 
declarat. 

f) Informe previ del Departament d’Empresa i Ocupació. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’entitat CÀMPING RIDAURA S.L.U. 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.3.1. PRP2016/1343   Contractar el programa formatiu Alfabetització d'adults. Exp. núm. 
2016/1239  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ACTIESCOLA, SLU (B17456336), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, la contractació del programa formatiu Alfabetització d'adults pel 
preu de 5.271,00 euros (més 10% d’IVA), segons el detall del pressupost presentat.  
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs pel període 
d’octubre a desembre de 2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016/08/231/22799, per 
un import total de 2.125,97 € (IVA inclòs). 
 
Tercer. Adoptar el compromís d’habilitar crèdit suficient en el pressupost de l’exercici 2017 per 
un import de 3.672,13 € (IVA inclòs), corresponent al període de gener a maig de 2017. 
 
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. 
 
2.3.2. PRP2016/1360   Contractar el programa Coloraines pel curs escolar 2016-2017. 
Exp. núm. 2016/1244  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ACTIESCOLA, SLU (B17456336), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, la contractació del programa Coloraines pel curs escolar 2016-
2017 pel preu de 7.530,00 euros (exempt d’IVA), segons el detall del pressupost presentat.  
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs pel període 
d’octubre a desembre de 2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016/08/231/22799, per 
un import total de 2.761,00 € (exempt d’IVA). 
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Tercer. Adoptar el compromís d’habilitar crèdit suficient en el pressupost de l’exercici 2017 per 
un import de 4.769,00 € (exempt d’IVA), corresponent al període de gener a maig de 2017. 
 
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. 
 
2.3.3. PRP2016/1363   Contractar el programa Aprenem en família pel curs escolar 2016-
2017. Exp. núm. 2016/1243  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ACTIESCOLA, SLU (B17456336), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, la contractació del programa Aprenem en família pel curs escolar 
2016-2017 pel preu de 3.765,00 euros (més 10% d’IVA), segons el detall del pressupost 
presentat.  
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs pel període 
d’octubre a desembre de 2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016/08/231/22799, per 
un import total de 1.518,55 euros (IVA inclòs). 
 
Tercer. Adoptar el compromís d’habilitar crèdit suficient en el pressupost de l’exercici 2017 per 
un import de 2.622,95 € (IVA inclòs), corresponent al període de gener a maig de 2017. 
 
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. 
 
2.3.4. PRP2016/1364   Contractar el programa formatiu Taller d'Estudi Assistit pel curs 
escolar 2016-2017. Exp. núm. 2016/1223  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ACTIESCOLA, SLU (B17456336), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, Contractació del programa formatiu Taller d'Estudi Assistit curs 
escolar 2016-2017 pel preu de 6.184,52 euros (exempt d’IVA), segons el detall del pressupost 
presentat.  
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs pel període 
d’octubre a desembre de 2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016.07.3231.22710, 
per un import total de 2.267,66 euros (exempt d’IVA). 
 
Tercer. Adoptar el compromís d’habilitar crèdit suficient en el pressupost de l’exercici 2017 per 
un import de 3.916,86 € (exempt d’IVA), corresponent al període de gener a maig de 2017. 
 
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. 
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I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts de dues del migdia  s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


