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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/2 
Caràcter:  ordinària 
Data:   17 de gener de 2018 
Horari:   de 12:30 fins a 12:50 
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. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
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. Aprovació acta sessió anterior  
1.1. JGL2018/1 ordinària 10/01/2018 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
2.1.1. PRP2018/33   Ratificar el decret d'alcaldia 08/2018 d'adjudicació d'un contracte d'obres. 
Exp. núm. 2017/1963  
 
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: 
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1. Aprovació acta sessió anterior  
 
1.1. JGL2018/1 ordinària 10/01/2018 
S’aprova per unanimitat  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
2.1.1. PRP2018/33   Ratificar el decret d'alcaldia 08/2018 d'adjudicació d'un contracte 
d'obres. Exp. núm. 2017/1963  
 
1.- Vist que en data 4 de gener de 2018, es va dictar el decret d’alcaldia 08/2018 que es 
transcriu a continuació de forma literal: 
“Decret d’alcaldia 08/2018 
Vist que mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 13 de desembre de 2017, es va 
aprovar la relació classificada i valorada, per ordre decreixent de les ofertes presentades que 
no han estat declarades sota el supòsit de baixa desproporcionada o anormal per l’adjudicació 
de l’obra “Reurbanització dels carrers Marina, Lacustària i Baixada de la Costa”, mitjançant 
procediment negociat amb el tràmit d’urgència. 
Vist que la oferta amb millor puntuació , amb subjecció al plec de clàusules administratives i 
tècniques aprovats al seu dia, es la presentada per Aglomerats Girona SA per import de 
476.868,39 € i 100.142, 36 € en concepte d’IVA. 
- Relació classificada de les proposicions no declarades desproporcionades o anormals: 

 
En data 22 de desembre de 2017 l’empresa requerida va presentar el justificant d’ingrés a la 
Tresoreria municipal  de la garantia definitiva corresponent al 5% del preu d’adjudicació del 
contracte (23.843,42 €) 
Vist que la legislació aplicable és la següent: 

-  Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 
- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 
- Decret llei 3/2016, de 31 de maig de mesures urgents en la contractació pública. 
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no 
contradigui a la LCSP 
- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
- Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
- Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya. 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 

Ordre Ofertant: Oferta 
Econòmica 

Termini de 
garantia 

Mesures finalització 
dins del termini 

Total 

1 Aglomerats Girona SA 60 20 20 100 
2 Xavier Alsina SA 58,01 20 14,28 92,29 
3 Agustí Y Masoliver SA. 58,99 15 11,43 85,42 
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de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció. 
Un cop presentada la documentació assenyalada, l’òrgan de contractació adjudicarà el 
contracte dins dels 5 dies hàbils següents al de la recepció de la documentació.  
L’adjudicació del contracte serà motivada i es notificarà als licitadors en el termini màxim dels 
10 dies hàbils següents al dia en què hagi estat acordada. Simultàniament es publicarà en el 
perfil del contractant de l’Ajuntament. El contingut de l’acord i notificació de l’adjudicació s’haurà 
d’ajustar a l’article 151.4 del TRLCSP. 
L’article 156 del TRLCSP disposa que la formalització del contracte s’efectuarà, en termes 
generals, no més tard dels 15 dies hàbils següents a aquell que es rebi la notificació de 
l'adjudicació als licitadors i candidats en la forma prevista en l'article 151.4. 
El contracte constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant això, el 
contractista podrà sol•licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, en aquest cas, són a 
càrrec seu les corresponents despeses.  
No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització. 
RESOLC: 
Primer.-  Adjudicar a l’empresa Aglomerats Girona SA, el contracte per a l’execució de l’obra 
“Reurbanització dels carrers Marina, Lacustària i Baixada de la Costa”, per import de 
364.462,81€ i 76.537,19 € en concepte d’IVA, termini dexecució 8 mesos, amb reducció de 4 
setmanes  i ampliació a cinc anys del termini de garantía per l’oferiment de les millores 
gratuites.  
El motiu d’adjudicació és el següent: 
És l’empresa que ha obtingut la millor puntuació en els criteris de valoració automàtics 
mitjançant fórmula, oferint el millor preu, l’ampliació del termini de garantia a 5 anys i en la fase 
de negociació es ratifica en les mesures de finalització dins del termini incloses en la seva 
oferta que a continuació es detallen: 

- Disponibilitat per treballar dissabtes, diumenges i altres festius si fos necessari. 
- Augment del número d’hores de la jornada laboral de 8h/dia a 10/h dia. 
- 2 equip més de demolicions i terres. 
- 2 equips més de muntatge de sanejament i col·lectors 

  - 2 equips més d’instal·lació d’aigua potable, xarxa de distribució elèctric, xarxa de 
telefonia i d’enllumenat públic. 
- 4 equips més de pavimentació. 
- 3 equips més de senyalització. 

Segon.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè en el termini de 5 dies, a comptar des de 
l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixin a formalitzar el corresponent contracte 
administratiu i en el termini de 8 dies presenti el Pla de seguretat i salut en el treball i el pla de 
gestió de residus de l’obra, de conformitat amb la clàusula 28 del PCAP. 
Tercer.-. Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de contractació 
i no han estat excloses durant el procediment, amb indicació dels recursos pertinents. 
Quart.- Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim establert a 
l’article 151.4 TRLCSP, publicant aquest acord al perfil del contractant de la web municipal. 
Cinquè.- Ratificar el contingut del present decret en la propera sessió de Junta de Govern 
Local que es celebri.” 
2.- Vist que d’acord amb el Decret 620/2015 de 23 de juny de delegació de competències de 
l’Alcaldia, l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local. 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar íntegrament el contingut del decret d’Alcaldia 08/2018 de data 4 de gener de 
2018. 
Segon.- Deixar-ne constància en el seu expedient amb l’expedició del corresponent certificat 
de l’acord adoptat. 
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3. Propostes urgents 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar el següent tema a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1. PRP2018/45   Contractar Editorial Gavarres pel servei de disseny, maquetació i 
proves del llibre de Pla de Barris de Llagostera 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa EDITORIAL GAVARRES SL (B17947011), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis de disseny, maquetació i proves del llibre de Pla de 
Barris de Llagostera pel preu de 3.900,00 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 2018.13.924.22602, per un import total de 4.719,00 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. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts i cinc minuts d’una 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. 
 


