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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/3 
Caràcter:  ordinària 
Data:   24 de gener de 2018 
Horari:   de 12:30 fins a 13:00 
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. Aprovació acta sessió anterior  
1.1. JGL2018/2 ordinària 17/01/2018 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2018/57   Aprovar el padró de la taxa de cementiri municipal any 2018. Exp. núm. 
2018/16  
2.1.2. PRP2018/59   Aprovar el padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica any 2018. 
Exp. núm. 2018/20  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.2.1. PRP2018/71   Contractar educadora infantil, a temps parcial, amb efectes del 29/01/2018 
i fins a finalitzar el curs 2017/2018. Exp. núm. 2018/114  
2.2.2. PRP2018/73   Contractar educadora infantil, a temps parcial, amb efectes del dia 
1/02/2018. Exp. núm. 2018/118  
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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. Aprovació acta sessió anterior  
 
1.1. JGL2018/2 ordinària 17/01/2018 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents).  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2018/57   Aprovar el padró de la taxa de Cementiri municipal any 2018. Exp. 
núm. 2018/16  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar el padró de la taxa de conservació de Cementiri de l’exercici 2018 per l’import 
de 54.171,11 €. 
Segon.- Exposar-lo al públic durant el període de 20 dies a efectes d’examen i reclamacions. 
Tercer.- Fixar el període de cobrament d’aquest padró des de l’1 de febrer al 3 d’abril de 2018. 
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 vigents. 
 
2.1.2. PRP2018/59   Aprovar el padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica any 
2018. Exp. núm. 2018/20  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar el padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de l’exercici 2018 
per l’import de 556.339,35 €. 
Segon.- Exposar-lo al públic durant el període de 20 dies a efectes d’examen i reclamacions. 
Tercer.- Fixar el període de cobrament d’aquest padró des de l’1 de febrer al 3 d’abril de 2018. 
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 vigents. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.2.1. PRP2018/71   Contractar educadora infantil, a temps parcial, amb efectes del 
29/01/2018 i fins a finalitzar el curs 2017/2018. Exp. núm. 2018/114  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Contractar, en règim laboral temporal, de durada determinada i per urgència, la Sra. 
RDT, amb DNI XXXXXXX, com a educadora infantil de les llars d’infants municipals per al curs 
2017/2018, amb una dedicació de 30 hores/setmanals i amb efectes del dia 29 de gener 2018 i 
fins el 31 de juliol de 2018. 
Segon.- Aprovar les retribucions d’aquest lloc de treball, que seran les equivalents a la plaça 
d’educadora infantil de la plantilla de personal de l’Ajuntament. 
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Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social. 
Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 
Cinquè.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
 
2.2.2. PRP2018/73   Contractar educadora infantil, a temps parcial, amb efectes del dia 
1/02/2018. Exp. núm. 2018/118  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Contractar, en règim laboral temporal, a temps parcial i per urgència, la Sra. ERP, 
amb DNI XXXXXXXXX, com a educadora infantil de les llars d’infants municipals per al curs 
2017/2018, amb una dedicació de 18 hores i 45 minuts/setmanals, amb efectes del dia 1 de 
febrer de 2018 i fins que la Sra. Lídia Real Sureda renunciï a la reducció de jornada al 50%. 
Segon.- Aprovar les retribucions d’aquest lloc de treball, que seran les equivalents a la plaça 
d’educadora infantil de la plantilla de personal de l’Ajuntament. 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social. 
Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 
Cinquè.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
 
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 Urbanisme 
 
3.1.1. PRP2018/84   Aprovar la certificació d'obres número 3, lot número 1 del contracte 
d'obres reurbanització dels carrers Joan Maragall, Onze de Setembre i Sant Feliu.  Exp. 
núm. 2017/1184  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la certificació numero 3 de l’obra “reurbanització dels carrers Joan Maragall, 
Onze de Setembre i Sant Feliu” del Lot numero 1, corresponent als carrers Joan Maragall i 
Onze de Setembre, expedida pel tècnic director de l’obra en data 10 de gener de 2018 per 
import de 19.884,29 € (Iva Inclòs). 
Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 19.884,29 € (Iva Inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 13.1532.61900. 
Tercer.- Ordenar el pagament d’aquesta certificació un cop presentada la corresponent factura 
a la Intervenció municipal de fons. 
 
3.1.2. PRP2018/88   Aprovar la certificació d'obra número 3 del lot numero 2 del contracte 
d'obres "reurbanització dels carrers Joan Maragall, Onze de Setembre i Sant Feliu.  Exp. 
núm. 2017/1184  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la certificació número 3 de l’obra “reurbanització dels carrers Joan Maragall, 
Onze de Setembre i Sant Feliu” del Lot numero dos, corresponent al carrer de Sant Feliu, 
expedida pel tècnic director de l’obra en data 22 de desembre de 2017 per import de 22.177,32 
€ (IVA inclòs). 
Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 22.177,32 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 13.1532.61900. 
Tercer.- Ordenar el pagament d’aquesta certificació un cop presentada la corresponent factura 
a la Intervenció municipal de fons. 



 

4 
 

Quart.- Notificar aquest de a resolució a la mercantil Aglomerats Girona SA. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.2.1. PRP2018/91   Contractar FTR per la formació i dinamització del Centre de recursos 
de robòtica de Llagostera del mes de gener a juny de 2018 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Adjudicar a FTR mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis de formació i 
dinamització del centre de recursos de robòtica de Llagostera de febrer a juny de 2018 pel preu 
de 4.398,00 euros (exempt d’ IVA), segons el detall del pressupost presentat.  
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 13.326.22799, per un import total de 4.398,00 euros  (exempt d’IVA). 
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. 
 
3.2.2. PRP2018/97   Contractar Meca Centre per la realització de cursos ocupacionals 
dins la programació hivern-primavera 2018 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa MECA CENTRE SL (B17330127), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, per la realització de cursos ocupacionals hivern-primavera 2018 
pel preu de 6.060,00 euros (exempt d’ IVA), segons el detall del pressupost presentat.  
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.13.430.22602, per un import total de 6.060,00 euros ( exempt 
d’IVA). 
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. 
 
3.2.3. PRP2018/95   Contractar ACM per la realització de cursos ocupacionals dins la 
programació hivern-primavera 2018 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ACM, mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, per 
la realització de cursos ocupacionals dins la programació hivern-primavera 2018 pel preu de 
2.850,00 euros (exempt d’IVA), segons el detall del pressupost presentat.  
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.13.430.22602, per un import total de 2.850,00 euros ( exempt 
d’IVA). 
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. 
 
3.2.4. PRP2018/85   Contractar els serveis de control de plagues al municipi i edificis 
municipals per a l'any 2018. Exp. núm.  2018/126  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa PREVENPLAG, SL (B17977752), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, els serveis de control de plagues al municipi i edificis municipals 
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per a l'any 2018 pel preu de 8.651,11 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 2018.09.311.22700, per un import total de 10.467,84 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. 
 
3.2.5. PRP2018/104   Contractar els serveis preventius amb dotació d'ambulància a 
activitats culturals i partits de futbol de la U.E. Llagostera per a l'any 2018. Exp. núm.  
2018/127  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa CREU ROJA LLAGOSTERA (Q2866001G), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, els serveis preventius amb dotació d’ambulància a les 
activitats culturals per a l'any 2018 relacionades al pressupost, pel preu de 3.147,15 euros (més 
IVA), segons el detall del pressupost presentat.  
Segon.- Adjudicar a l’empresa CREU ROJA LLAGOSTERA (Q2866001G), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, els serveis preventius amb dotació d’ambulància 
partits de futbol de la U.E. Llagostera per a l'any 2018, pel preu de 2.578,80 euros (més IVA), 
segons el detall del pressupost presentat.  
Tercer.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.09.311.22706, per un import total de 6.928,40 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. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.3.1. PRP2018/90   Sol·licitar subvenció a l'ACA per a la construcció de canonada 
d'abastament en alta fins al nucli urbà de Mont Rei i la Mata. Exp. núm. 2018/142.- 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la següent memòria valorada, redactada per l’enginyer municipal Jordi 
Colomer Payet: 
Construcció de canonada d’abastament en alta fins al nucli urbà de Mont Rei i la Mata, amb un 
pressupost de 80.852,73 € (més IVA). 
Segon.- Concórrer a la convocatòria de subvencions per a la realització d’inversions per a 
l’execució d’actuacions d’abastament en alta convocada per l’ACA amb la següent actuació: 
Construcció de canonada d’abastament en alta fins al nucli urbà de Mont Rei i la Mata. 
Pressupost: 80.852,73 € (més IVA) 
Subvenció sol·licitada: 61.237,11 € 
Tercer.- Condicionar la realització de l’actuació i la despesa que se’n derivi a l’existència de 
crèdit suficient i a l’obtenció de la subvenció sol·licitada. 
 
3.3.2. PRP2018/86   Sol·licitar subvenció a l'ACA per a la connexió de l’abastament 
d’aigua potable de la urbanització de Font Bona des del dipòsit de Selva Brava. Exp. 
núm. 2018/135.- 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
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Primer.- Aprovar la següent memòria valorada, redactada per Òscar Soria Garcia, de 
l’empresa ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting SL: 
Connexió de l’abastament d’aigua potable de la urbanització de Font Bona des del dipòsit de 
Selva Brava, amb un pressupost de 400.266,87 € (més IVA). 
Segon.- Concórrer a la convocatòria de subvencions per a la realització d’inversions per a 
l’execució d’actuacions d’abastament en alta convocada per l’ACA amb la següent actuació: 
Connexió de l’abastament d’aigua potable de la urbanització de Font Bona des del dipòsit de 
Selva Brava 
Pressupost: 400.266,87 € (més IVA) 
Subvenció sol·licitada: 319.391,21 € 
Tercer.- Condicionar la realització de l’actuació i la despesa que se’n derivi a l’existència de 
crèdit suficient i a l’obtenció de la subvenció sol·licitada. 
 
3.3.3. PRP2018/101   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a projectes singulars : 
"Activa't en cooperativa". Exp. núm. 2018/148.- 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de l’Àrea de Promoció Econòmica-Diplab de la Diputació 
de Girona de subvencions de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic, amb 
l’actuació “Activa’t en cooperativa”, amb un pressupost de 14.000,00 € (IVA inclòs). 
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 10.500,00 €, import màxim 
subvencionable. 
Tercer.- Condicionar la realització de l’actuació i la despesa que se’n derivi a l’existència de 
crèdit suficient i a l’obtenció de la subvenció sol·licitada. 
 
3.3.4. PRP2018/98   Sol·licitar a l'ACA subvenció per a "Control dels nivells piezomètrics 
dels pous de captació d'aigua al servei municipal d'abastament d'aigua potable de 
Llagostera". Exp. núm. 2018/146.- 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la següent memòria valorada, redactada per Aqualia, empresa concessionària 
del servei municipal d’abastament: 
Control dels nivells piezomètrics dels pous de captació d’aigua al Servei municipal 
d’abastament d’aigua potable de Llagostera, amb un pressupost de 29.875,32 € (més IVA). 
Segon.- Concórrer a la convocatòria de subvencions per a la realització d’inversions per a 
l’execució d’actuacions d’abastament en alta convocada per l’ACA amb la següent actuació: 
Control dels nivells piezomètrics dels pous de captació d’aigua al Servei municipal 
d’abastament d’aigua potable de Llagostera 
Pressupost: 29.875,32 € (més IVA) 
Subvenció sol·licitada: 13.443,89 € 
Tercer.- Condicionar la realització de l’actuació i la despesa que se’n derivi a l’existència de 
crèdit suficient i a l’obtenció de la subvenció sol·licitada. 
 
3.4. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.4.1. PRP2018/112   Acceptar la renúncia al seu lloc de treball com a mestra de les llars 
d'infants de la Sra. TRP. Exp. núm. 2018/153  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Acceptar la renúncia al lloc de treball com a mestra de les llars d’infants municipals de 
la Sra. TRP, amb DNI XXXXXXXXX, amb efectes administratius del dia 23 de gener de 2018. 
Segon.- Procedir a tramitar la baixa en el règim general de la Seguretat Social. 
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Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
3.5. Altres 
 
3.5.1. PRP2018/120   Sol·licitar subvenció a l'ACA per rehabilitar el pou 11. Exp. núm. 
2018/160.- 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la següent memòria valorada, redactada per Aqualia, empresa concessionària 
del servei municipal d’abastament: 
Rehabilitació del pou 11 del Servei municipal d’abastament d’aigua potable de Llagostera, amb 
un pressupost de 76.768,14 € (més IVA). 
Segon.- Concórrer a la convocatòria de subvencions per a la realització d’inversions per a 
l’execució d’actuacions d’abastament en alta convocada per l’ACA amb la següent actuació: 
Rehabilitació del pou 11 del Servei municipal d’abastament d’aigua potable de Llagostera  
Pressupost: 76.768,14 € (més IVA). 
Subvenció sol·licitada: 34.545,66 € 
Tercer.- Condicionar la realització de l’actuació i la despesa que se’n derivi a l’existència de 
crèdit suficient i a l’obtenció de la subvenció sol·licitada. 
 
3.5.2. PRP2018/111   Aprovar la despesa dels serveis fixos i variables per aquest any 
2018, per a la prestació dels serveis socials bàsics encomanada al Consorci de Benestar 
Social Gironès-Salt.- Exp. núm. 2018/144  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la següent despesa corresponent a serveis fixos per a l’any 2018: 
Cost directe atenció primària: 40.965,93€ 
Cost indirecte ordinari i administració: 45.166,83€ 
Total 86.132,76€ 
Segon.- Aprovar la següent despesa corresponent a serveis variables per a l’any 2018. 
Servei d’atenció a domicili: establir per a l’any 2018 una despesa màxima de 20.000€. 
Tercer.- Les despeses aprovades en els punts anteriors aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària núm. 08.231.46500 del pressupost municipal de l’exercici 2018. 
Quart.- Per tal de fer efectiva la despesa dels serveis d’atenció a domicili, les altes que els 
tècnics sol·licitin respecte als serveis de l’any 2017 hauran de tenir el vistiplau previ de la 
regidora d’Acció Social. 
Cinquè.- Notificar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. 
 
3.5.3. PRP2018/115   Aprovar l'addenda AD03-02021-002-18 al conveni amb el Consorci 
de Normalització Lingüística per a un curs de català B1 de gener a març 2018. Exp. núm. 
2015/1592.- 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar l’Addenda AD03-02021-002-18 al Conveni marc C863-02021-007-16, d’1 de 
juliol de 2016, entre l’Ajuntament de Llagostera i el Consorci per a la Normalització Lingüística 
per al desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment lingüístic, vigent fins a 30 de 
juny de 2020, amb un grup de nivell B1 de 45 hores de 16 de gener a 22 de març de 2018. 
Segon.- Aprovar la despesa de 2.790,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
13.231.46700 del pressupost municipal de l’exercici 2018. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a la 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. 
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