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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/5 
Caràcter:  ordinària 
Data:   7 de febrer de 2018 
Horari:   de 12:30 fins a 13:35 
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. Ramon Soler i Salvadó, regidor del PDeCAT 
Sr. Jesús Malagón i Granados, 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. JGL2018/4 ordinària 31/01/2018 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.1.1. PRP2018/160   Contractar obres de reforma dels locals 2 i 3 vinculats a la casa de les 
Vídues - Exp. núm. 2018/170  
 
2.2. Altres 
2.2.1. PRP2018/146   Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i Femarec per a la 
realització de cursos ocupacionals 
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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. JGL2018/4 ordinària 31/01/2018 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2018/160   Contractar obres de reforma dels locals 2 i 3 vinculats a la casa de 
les Vídues - Exp. núm. 2018/170  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa JOAQUIM COMAS CORRIUS, SL (B17034265), mitjançant la 
modalitat de contracte menor d’obres, pel preu de 30.700,80 euros (més IVA), segons el detall 
del pressupost presentat, les obres de reforma dels locals 2 i 3 vinculats a la casa de les 
Vídues. 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.13.1532.61900 per un import total de 37.147,97 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.  
 
2.2. Altres 
2.2.1. PRP2018/146   Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i Femarec 
per a la realització de cursos ocupacionals 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar l’acord amb Femarec Departament de Formació Continuada (F59197996) per 
a la cessió d’un espai per la realització de formació prèviament programada juntament per 
l’Ajuntament de Llagostera mitjançant conveni. 
Segon.- Les instal·lacions s’hauran de conservar en bon estat i no s’utilitzaran per a finalitats 
diferents a les establertes a l’acord. La utilització d’aquest espai en cap cas podrà interferir en 
l’activitat normal de l’aula de formació, i tindran prioritat sobre aquesta autorització les activitats 
programades. 
Tercer.- En cas de trobar alguna anomalia o desperfecte a la sala en el moment d’entrar 
s’haurà de comunicar d’immediat. 
Quart.- La neteja de la sala durant el temps que se’n faci ús i la recollida de sòlids i deixalles (llaunes, 
papers, capses...) va a càrrec de Femarec. 
Cinquè.- El sol·licitant queda exempt del cost del servei de calefacció, donat l’interès social de l’activitat. 
Sisè.- Notificar-ho a l’interessat. 
 
3. Propostes urgents  
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S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2018/193   Aprovar la relació de factures núm. F/2018/2. Exp. núm. 2018/216  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/2, per un import total de 48.238,82.-euros i 
que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2018/159 al núm. F/2018/74 
- del núm. F/2018/180 al núm. F/2018/190 
- del núm. F/2018/202 al núm. F/2018/206 
- del núm. F/2018/215 al núm. F/2018/233 
- del núm. F/2018/238 al núm. F/2018/264 
- i els registres núm. F/2018/106, F/2018/115, F/2018/118, F/2018/121, F/2018/123 i 

F/2018/266. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.2.1. PRP2018/181   Contractar el Diari de Girona per la publicitat de l'Ajuntament de 
Llagostera per l'any 2018. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa DIARI DE GIRONA S.A. (A61135521), mitjançant la modalitat 
de contracte menor de serveis, de la publicitat de l'Ajuntament de Llagostera per l'any 2018 pel 
preu de 5.500,00 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 2018.12.432.22602, per un import total de 6.655,00 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. 
 
3.2.2. PRP2018/182   Contractar el Grup Hermes per la proposta de publicitat "Les ciutats 
són capitals" per l'Ajuntament de Llagostera 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa HERMES COMUNICACIONS SA (A17374547), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, la proposta de publicitat del projecte "Les Ciutats són 
Capitals" per l'ajuntament de Llagostera pel preu de 7.067,00 euros (IVA inclòs), segons el 
detall del pressupost presentat.  
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.12.432.22602, per un import total de 7.067,00 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 dos quarts i cinc minuts 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. 
 


