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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/27 
Caràcter:  ordinària 
Data:   28 de juny de 2017 
Horari:   de 12:45 fins a 13:30 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora del PDeCAT 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Ha excusat la seva absència  la Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
Sr. Robert Montiel Molina, regidor del PDeCAT 
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor del PDeCAT 
 
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. JGL2017/26 ordinària 21/06/2017 
 
Propostes 
Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2017/841   Aprovar el padró de l'impost sobre activitats econòmiques corresponent a 
l'any 2017. Exp. 2017/55  
Assumptes relacionats amb Contractació 
2.2.1. PRP2017/856   Aprovar l'expedient de contractació i el Plec de clàusules administratives 
particulars que ha de regir la contractació de l'obra "Reurbanització dels carrers Marina, 
Lacustària i Baixada de la costa" Exp. núm. 2017/1183  
2.2.2. PRP2017/859   Aprovar l'expedient de contractació i el Plec de clàusules administratives 
particulars per l'execució dels projectes d'obres de "Reurbanització dels carrers Joan Maragall i 
Onze de setembre" i "Reurbanització del carrer Sant Feliu" . Exp. núm. 2017/1184  
 
Altres 
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2.3.1. PRP2017/858   Contractar la recollida i el transport dels residus especials de la 
deixalleria, de juny a desembre. (Exp. núm. 2017/1147)  
 
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. JGL2017/26 ordinària 21/06/2017 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents). 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2017/841   Aprovar el padró de l'impost sobre activitats econòmiques 
corresponent a l'any 2017. Exp. 2017/55  
 
S’acorda per majoria absoluta:  
Primer.- Aprovar el padró de l’Impost sobre l’Impost sobre Activitats Econòmiques  de l’exercici 
2017, per l’import següent: 

- Ajuntament………………. 55.005,70 € 
- Diputació…………………. 14.834,43 € 

TOTAL                             69.840,13 € 
Segon.- Exposar-los al públic durant el període de 20 dies a efectes d’examen i reclamacions. 
Tercer.- Fixar el període de cobrament d’aquests padrons des del 1 de setembre al 31 
d’octubre de 2017. 
Quart.- Transcorregut el període voluntari, els contribuents que no hagin satisfet els rebuts 
incorreran en el recàrrec del 20%, iniciant-se el procediment de cobrament per via 
d’apressament, de conformitat amb les disposicions legals vigents. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2017/856   Aprovar l'expedient de contractació i el Plec de clàusules 
administratives particulars que ha de regir la contractació de l'obra "Reurbanització dels 
carrers Marina, Lacustària i Baixada de la costa" Exp. núm. 2017/1183  
 
S’acorda per majoria absoluta: : 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres per l’execució del projecte d’obra 
local ordinària “Reurbanització dels carrers Marina, Lacustària i Baixada de la costa”, segons el 
projecte d’obra i documentació annexa, aprovat definitivament per la Junta de Govern Local en 
data 21 de juny de 2017, per un import de 599.803,28 € IVA Inclòs . 
Segon.-  Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació 
de l’obra “Reurbanització dels carrers Marina, Lacustària i Baixada de la costa”. 
Tercer.- Declarar la tramitació per urgència de l’expedient d’acord amb l’article 121 del 
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TRLCSP, reduint els terminis establerts per la licitació adjudicació i formalització a la meitat. 
Quart.-  Autoritzar la despesa per import de 599.803,28 € IVA Inclòs, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 13.1532.61900 del pressupost vigent. 
 
2.2.2. PRP2017/859   Aprovar l'expedient de contractació i el Plec de clàusules 
administratives particulars per l'execució dels projectes d'obres de "Reurbanització dels 
carrers Joan Maragall i Onze de setembre" i "Reurbanització del carrer Sant Feliu" . Exp. 
núm. 2017/1184  
 
S’acorda per majoria absoluta:: 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres per l’execució del projectes d’obra 
local ordinària “Reurbanització dels carrers Joan Maragall i onze de seembre” i “reurbanització 
del carrer Sant Feliu”, segons el projectes d’obra i documentació annexa, aprovats 
definitivament per la Junta de Govern Local en data 21 de juny de 2017, per un import total de 
726.801,34 € IVA Inclòs . 
Segon.-  Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació 
de l’obra “Reurbanització dels carrers Joan Maragall, Onze de setembre i Sant Feliu”. 
Tercer.- Declarar la tramitació per urgència de l’expedient d’acord amb l’article 121 del 
TRLCSP, reduint els terminis establerts per la licitació adjudicació i formalització a la meitat. 
Quart.-  Autoritzar la despesa per import de 726.801,34 € IVA Inclòs, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 13.1532.61900 del pressupost vigent. 
 
2.3. Altres 
 
2.3.1. PRP2017/858   Contractar la recollida i el transport dels residus especials de la 
deixalleria, de juny a desembre. (Exp. núm. 2017/1147)  
 
S’acorda per majoria absoluta:  
Primer.- Adjudicar a l’empresa BIDONES J.P. GARCIA S.L. (B60192937), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, la recollida i transport dels residus especials en 
petites quantitats de la deixalleria municipal pel període de juny a desembre de 2017, per un 
preu màxim de 6.845,05 euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat.  
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2017.10.1622.22799, per un import total de 8.282,51 euros (IVA 
inclòs). 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
3. Propostes urgents 
S’acorda per majoria absoluta declarar la urgència i tractar els següents temes a la present 
sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2017/877   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/18. Exp. núm. 2017/329  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/18, per un import total de 65.983,24.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2017/1637 al núm. F/2017/1639. 
- del núm. F/2017/1642 al núm. F/2017/1684. 
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- del núm. F/2017/1686 al núm. F/2017/1690. 
- i  els registres núm. F/2017/1293, F/2017/1339, F/2017/1352, F/2017/1354 i 

F/2017/1694. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.2.1. PRP2017/882   Contractar els serveis de premsa, comunicació, web, canals 2.0, 
participació i actualització del Portal de transparència. Exp. núm. 2017/1188  
 
S’acorda per majoria absoluta:  
Primer.- Adjudicar a l’empresa NOTIDIG, SL (B64984420), mitjançant la modalitat de contracte 
menor,  els serveis de premsa, comunicació, web, canals 2.0, participació i actualització del 
Portal de transparència. (Juliol i Agost 2017). pel preu de 5.580,00 euros (més IVA), segons el 
detall del pressupost presentat.  
Segon.-  Establir que pel desenvolupament i execució del present contracte, l’adjudicatari 
haurà de prestar el servei d’acord amb les especificacions tècniques regulades en el Plec de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per Junta de Govern 
Local de data 19 de novembre de 2015 que regeixen en el servei actual, i que l’adjudicatari 
coneix. 
Tercer.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2017.12.920.22706, per un import total de 6.751,80 euros (IVA 
inclòs). 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari  
 
3.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.3.1. PRP2017/883  Accedir a la petició de jubilació anticipada voluntària del Sr. AMN, 
amb efectes del dia 01/07/2017. Exp. núm. 2017/1212  
 
S’acorda per majoria absoluta:  
Primer.- Accedir a la petició de jubilació anticipada voluntària del Sr. AMN amb NIF. 
XXXXXXXX, caporal de la Policia Local, en règim funcionarial, amb efectes del dia 1 de juliol de 
2017. 
Segon.- Rescindir a tots els efectes la relació funcionarial de l’interessat amb l’ajuntament, amb 
efectes del dia 30 de juny de 2017, i cursar el preceptiu comunicat de baixa a la Seguretat 
Social. 
 
3.4. Altres 
 
3.4.1. PRP2017/867   Esmenar error en l'acord de la Junta de Govern Local, de 11 de 
febrer de 2016, d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l'Ajuntament de Llagostera. 
 
S’acorda per majoria absoluta:  
Primer.- Esmenar l’error detectat en l’acord de la Junta de Govern Local, de 11 de febrer de 
2016, on s’acorda aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Llagostera en matèria de promoció turística 2016-2017, en el sentit que la 
despesa correspon a l’import de 3.870 per a l’any 2016 i 3.870 per a l’any 2017. 
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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. 
 


