
 

1 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/32 
Caràcter:  ordinària 
Data:   21 de setembre de 2016 
Horari:   de 12:30 fins a 13:15 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU  
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Ha excusat la seva absència el Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU i la Sra. 
Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU.  
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors:   
Sr. Sergi Miquel i Valentí, regidor de CiU 
Sr. Ramon Soler i Salvadó, 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. JGL2016/31 ordinària 14/09/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/1409   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/31.  Exp. núm. 2016/175.  
 
2.2. Altres 
2.2.1. PRP2016/1406   Aprovar el Conveni marc per a la prestació del servei de recollida i 
acollida de gossos i gats abandonats, perduts o ensalvatgits a la comarca del Gironès entre el 
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Llagostera. Exp. núm. 2016/1301. 
2.2.2. PRP2016/1408   Aprovar el Conveni per a l’accés a la base de dades d’identificació 
d’animals de companyia entre el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya i l’Ajuntament 
de Llagostera. Exp. núm. 2016/1304. 
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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. JGL2016/31 ordinària 14/09/2016 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents).  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2016/1409   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/31.  Exp. núm. 2016/175  
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/31, per un import total de113.885,43.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2016/1980 fins al núm. F/2016/2005. 
- des del núm. F/2016/2007 fins al núm. F/2016/2047. 
- des del núm. F/2016/2361 fins al núm. F/2016/2366. 
- des del núm. F/2016/2369 fins al núm. F/2016/2428. 
- des del núm. F/2016/2433 fins al núm. F/2016/2437. 
- i els registres núm. F/2016/2241, F/2016/2252, F/2016/2275 i F/2016/2291. 

 
2.2. Altres 
 
2.2.1. PRP2016/1406   Aprovar el Conveni marc per a la prestació del servei de recollida i 
acollida de gossos i gats abandonats, perduts o ensalvatgits a la comarca del Gironès 
entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Llagostera. Exp. núm. 2016/1301. 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni marc per a la prestació del servei de recollida i acollida de gossos i 
gats abandonats, perduts o ensalvatgits a la comarca del Gironès entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Llagostera. 
 
Segon.- Aprovar l’Annex al Conveni marc per a la prestació del servei de recollida i acollida de 
gossos i gats abandonats, perduts o ensalvatgits a la comarca del Gironès entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Llagostera, pel qual l’ajuntament de Llagostera podrà 
sol·licitar la prestació del servei de control de colònies de gats. 
 
Tercer.- Aprovar una despesa màxima de 959,71 € per a l’any 2016 amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2016.9.311.46500. 
 
Quart.- Adquirir el compromís de consignar crèdit suficient en el pressupost de l’exercici 2017, 
amb un màxim de 8.000,00 €, per a les despeses derivades de l’aprovació del conveni. 
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Cinquè.- Adquirir el compromís de consignar crèdit suficient en els pressupostos dels exercicis 
successius, mentre no finalitzi la vigència del conveni, que tindrà vigència d’un any, prorrogable 
anualment si una de les parts no el denuncia amb 2 mesos d’antelació. 
 
Sisè.- Publicar el Conveni a la web de l’Ajuntament, als efectes de la legislació en matèria de 
transparència. 
 
Setè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès. 
 
2.2.2. PRP2016/1408   Aprovar el Conveni per a l’accés a la base de dades d’identificació 
d’animals de companyia entre el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya i 
l’Ajuntament de Llagostera. Exp. núm. 2016/1304. 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni per a l’accés a la base de dades de l’arxiu d’identificació d’animals 
de companyia entre el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya i l’Ajuntament de 
Llagostera. 
 
Segon.- Aprovar una despesa màxima de 95,88 € (IVA inclòs) per a l’any 2016 amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016.9.311.22699. 
 
Tercer.- Adquirir el compromís de consignar crèdit suficient en el pressupost de l’exercici 2017, 
amb un màxim de 400,00 € (IVA inclòs), per a les despeses derivades de l’aprovació del 
conveni. 
 
Quart.- Adquirir el compromís de consignar crèdit suficient en els pressupostos dels exercicis 
successius, mentre no finalitzi la vigència del conveni, que tindrà vigència d’un any, prorrogable 
anualment si una de les parts no el denuncia amb 2 mesos d’antelació. 
 
Cinquè.- Publicar el Conveni a la web de l’Ajuntament, als efectes de la legislació en matèria 
de transparència. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord al Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents), 
declarar la urgència i tractar el següent tema a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1. PRP2016/1427   Desestimar el recurs de reposició de Gestió Ambiental de Residus 
SL a l'acord de Ple d'adjudicació del contracte de recollida d'escombraries a Urbaser 
SA.- 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents: 
 
Primer.- Desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat per Gestió Ambiental de 
Residus SL (RE núm. 184, de data 18 de gener de 2016), contra l’acord del Ple municipal de 
data 22 de desembre de 2015, relatiu a l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de 
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recollida d’escombraries de Llagostera, mitjançant modalitat de concessió, amb procediment 
obert (diversos criteris d’adjudicació), a l’empresa Urbaser SA. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a Gestió Ambiental de Residus SL i a Urbaser SA. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart de dues s’aixeca la sessió de la qual s’estén 
aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


