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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: JGL2018/6
Caràcter: ordinària
Data: 14 de febrer de 2018
Horari: de 12:52 fins a 13:20
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

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. JGL2018/5 ordinària 07/02/2018

2. Propostes

2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda
2.1.1. PRP2018/66   Aprovar el padró de la taxa pel servei de recollida d'escombraries, guals i 
entrada de vehicles any 2018. Exp. núm. 2018/22 
2.1.2. PRP2018/68   Aprovar el padró d'animals de companyia (gossos i gats) any 2018. Exp. 
núm. 2018/31 

2.2. Assumptes relacionats amb Contractació
2.2.1. PRP2018/172   Contractar l'actuació d'Orquestra Maribel el dissabte 19 de maig de 2018 
a l'edifici Polivalent de Llagostera amb motiu de la Festa Major. Exp. núm. 2018/250 
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2.2.2. PRP2018/173   Contractar l'actuació d'Abbey Road el diumenge 20 de maig de 2018 a 
l'edifici Polivalent de Llagostera amb motiu de la Festa Major. Exp. núm. 2018/255 
2.2.3. PRP2018/180   Contractar l'actuació d'Els Catarres el divendres 18 de maig de 2018 a 
l'edifici Polivalent de Llagostera amb motiu de la Festa Major. Exp. núm. 2018/249 
2.2.4. PRP2018/207   Contractar Fundació Servei Gironí de pedagogia social (SER.GI) per a 
accions per a l'accés, el manteniment i la mediació de l'habitatge, a partir del 16 de febrer fins el 
15 de desembre de 2018.-.Exp. núm. 2018/289 

2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions
2.3.1. PRP2018/203   Adquirir el compromís d'habilitar crèdit en el pressupost 2019 per a l'obra 
"Connexió per abastament en alta als nuclis de Selva Brava i Font Bona" Exp. núm. 2017/890.-

2.4. Assumptes relacionats amb Recursos Humans
2.4.1. PRP2018/206   Adscriure el Sr. XGC en comissió de serveis, com a caporal de la 
Policia Local, amb efectes del dia 15 de febrer de 2018. Exp. núm. 2018/275 

2.5. Altres
2.5.1. PRP2018/215   Aprovar les bases reguladores de l'espai carpes de la Festa Major 2018. 
Exp. núm. 2018/175.

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. JGL2018/5 ordinària 07/02/2018
S’aprova per unanimitat. 

2. Propostes

2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda

2.1.1. PRP2018/66   Aprovar el padró de la taxa pel servei de recollida d'escombraries, 
guals i entrada de vehicles any 2018. Exp. núm. 2018/22. 

Vist el padró de la taxa pel servei de recollida d’escombraries, entrades de vehicles i guals 
permanents  de l’exercici 2018.
De conformitat amb el que estableixen els articles 102.3 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre,  
General Tributària; 24 del R.D. 939/2005 pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació i 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques,
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el padró de la taxa d’escombraries per a l’any 2018 per l’import de 660.067,04  
€.
Segon.- Aprovar el padró de Guals permanents per a l’any 2018 per l’import de 39.467,76 €.
Tercer.- Aprovar el padró d’entrada de vehicles per a l’any 2018 per l’import de 24.049,29 €.
Quart.- Exposar-los al públic durant el període de 20 dies a efectes d’examen i reclamacions.
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Cinquè.- Fixar el període de cobrament d’aquests padrons des de l’1 de març al 30 d’abril de 
2018.
Sisè.- 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. PRP2018/68   Aprovar el padró d'animals de companyia (gossos i gats) any 2018. 
Exp. núm. 2018/31 

Vist el padró de la taxa per  la tinença d’animals de companyia (gossos i gats) de l’exercici 
2018.
De conformitat amb el que estableixen els articles 102.3 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre,  
General Tributària; 24 del R.D. 939/2005 pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació i 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques,
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el padró per  la tinença d’animals de companyia (gossos i gats) per a l’any 
2018 per un import de 3.495,00 €.
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 de l’1 de març al 30 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 Contractació

2.2.1. PRP2018/172   Contractar l'actuació d'Orquestra Maribel el dissabte 19 de maig de 
2018 a l'edifici Polivalent de Llagostera amb motiu de la Festa Major. Exp. núm. 2018/250 
Vistos els pressupostos de la Corporació i davant la necessitat de contractar l'actuació 
d'Orquestra Maribel el dissabte 19 de maig de 2018 a l'edifici Polivalent de Llagostera amb 
motiu de la Festa Major, 
Vist l’informe tècnic emès en data 2 de febrer de 2018.
Vist l’informe de d’intervenció emès en data 5 de febrer de 2018.
Vist l’informe de secretaria emès en data 5 de febrer de 2018.
De conformitat amb l’article 20 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, segons el qual el contracte té la 
consideració de contracte privat.
Atès el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i el 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 i atès que l'adopció 
d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut de les delegacions 
efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 2015/0620, de data 23 de juny de 2015.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Contractar a ACTURA 12 (B65758427), mitjançant contracte privat, l'actuació 
d'Orquestra Maribel el dissabte 19 de maig de 2018 a l'edifici Polivalent de Llagostera amb 
motiu de la Festa Major pel preu de 3.700,00 euros (més IVA).
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 2018.05.338.22610, per un import total de 4.477,00 euros (IVA 
inclòs).
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Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà l’actuació realitzada.
Quart.- Notificar-ho a l’interessat.

2.2.2. PRP2018/173   Contractar l'actuació d'Abbey Road el diumenge 20 de maig de 2018 
a l'edifici Polivalent de Llagostera amb motiu de la Festa Major. Exp. núm. 2018/255 
Vistos els pressupostos de la Corporació i davant la necessitat de contractar l'actuació d'Abbey 
Road el diumenge 20 de maig de 2018 a l'edifici Polivalent de Llagostera amb motiu de la Festa 
Major, 
Vist l’informe tècnic emès en data 2 de febrer de 2018.
Vist l’informe de d’intervenció emès en data 5 de febrer de 2018.
Vist l’informe de secretaria emès en data 5 de febrer de 2018.
De conformitat amb l’article 20 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, segons el qual el contracte té la 
consideració de contracte privat.
Atès el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i el 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 i atès que l'adopció 
d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut de les delegacions 
efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 2015/0620, de data 23 de juny de 2015.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Contractar a HOPEMUSIC S.L. (B66956079), mitjançant contracte privat, l'actuació 
d'Abbey Road el diumenge 20 de maig de 2018 a l'edifici Polivalent de Llagostera amb motiu de 
la Festa Major pel preu de 3.500,00 euros (més IVA).
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 2018.05.338.22610, per un import total de 4.235,00 euros (IVA 
inclòs).
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà l’actuació realitzada.
Quart.- Notificar-ho a l’interessat.

2.2.3. PRP2018/180   Contractar l'actuació d'Els Catarres el divendres 18 de maig de 2018 
a l'edifici Polivalent de Llagostera amb motiu de la Festa Major. Exp. núm. 2018/249 
Vistos els pressupostos de la Corporació i davant la necessitat de contractar l'actuació d'Els 
Catarres el divendres 18 de maig de 2018 a l'edifici Polivalent de Llagostera amb motiu de la 
Festa Major, 
Vist l’informe tècnic emès en data 2 de febrer de 2018.
Vist l’informe de d’intervenció emès en data 5 de febrer de 2018.
Vist l’informe de secretaria emès en data 5 de febrer de 2018.
De conformitat amb l’article 20 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, segons el qual el contracte té la 
consideració de contracte privat.
Atès el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i el 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 i atès que l'adopció 
d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut de les delegacions 
efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 2015/0620, de data 23 de juny de 2015.
S’acorda per unanimitat:
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Primer.- Contractar a ARTS MANAGERS S.L. (B60731767), mitjançant contracte privat, 
l'actuació d'Els Catarres el divendres 18 de maig de 2018 a l'edifici Polivalent de Llagostera 
amb motiu de la Festa Major pel preu de 15.000,00 euros (més IVA).
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 2018.05.338.22610, per un import total de 18.150,00 euros (IVA 
inclòs).
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà l’actuació realitzada.
Quart.- Notificar-ho a l’interessat.

2.2.4. PRP2018/207   Contractar Fundació Servei Gironí de pedagogia social (SER.GI) per 
a accions per a l'accés, el manteniment i la mediació de l'habitatge, a partir del 16 de 
febrer fins el 15 de desembre de 2018.-.Exp. núm. 2018/289 
Atès que la regidoria d'Acció Social necessita disposar del servei d'accions per a l'accés, el 
manteniment i la mediació de l'habitatge, servei que no es pot prestar amb personal propi de 
l'Ajuntament, 
Vist que el pressupost previst és de 5.565,00 euros (IVA exempt) i que, per tant, és inferior a 
18.000 euros,
Vist el pressupost presentat per part de l’empresa:
FUNDACIÓ SERVEI GIRONÍ DE PEDAGOGIA SOCIAL (SER.GI)
Vist l’informe tècnic emès en data 7 de febrer de 2018.
Vist l’informe de d’intervenció emès en data 6 de febrer de 2018.
Vist l’informe de secretaria emès en data 7 de febrer de 2018.
Atès que, d’acord amb l’article 138 del 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), es considera 
contracte menor de serveis tot aquell que tingui un preu inferior a 18.000,00 € (IVA no inclòs).
Atès el contingut de l’article 111 del TRLCSP, que estableix que en els contractes menors 
definits a l’article 138.3 del TRLCSP, la tramitació de l’expedient només exigeix el pressupost, 
l’aprovació de la despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent.
Atès que, d’acord amb l’article 23.3 del TRLCSP, la durada d'aquest contracte és inferior a un 
any i no serà objecte de pròrroga, ni de revisió de preus.
Atès que l’import del contracte no supera el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost vigent 
de la corporació.
I atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 2015/0620, de data 23 de juny 
de 2015.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Contractar l’empresa Fundació Servei Gironí de pedagogia social (SER.GI) 
(G17148693), mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, per a accions per a 
l'accés, el manteniment i la mediació de l'habitatge, partir del 16 de febrer fins el 15 de 
desembre de 2018 (5h/dia els divendres al matí), pel preu de 5.560,00 euros (IVA exempt), 
segons el detall del pressupost presentat. 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.08.231.22790, per un import total de 5.560,00 euros (IVA 
exempt).
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.

2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions
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2.3.1. PRP2018/203   Adquirir el compromís d'habilitar crèdit en el pressupost 2019 per a 
l'obra "Connexió per abastament en alta als nuclis de Selva Brava i Font Bona" Exp. 
núm. 2017/890.-
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió de 10 de maig de 2017, de concórrer a la 
convocatòria TES/430/2017 de subvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) amb 
l’actuació Connexió per abastament en alta als nuclis de Selva Brava i Font Bona, amb un 
pressupost de 519.374,59 € (més IVA),
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió de 20 de setembre de 2017, d’acceptar la 
resolució provisional de l’Agència Catalana de l’Aigua, publicada al tauler electrònic de la 
Generalitat en data 14 de setembre de 2017, per la qual s’atorgava una subvenció de 
276.741,76 € a l’actuació presentada, i d’adquirir el compromís d’habilitar crèdit suficient per 
finançar l’execució de l’obra en el pressupost de l’exercici 2018,
Atès que l’Ajuntament no ha complert aquest compromís d’habilitar crèdit suficient en el 
pressupost municipal per finançar l’execució de l’obra durant l’exercici 2018, donat que s’ha 
planificat executar aquesta actuació l’any 2019, juntament amb una altra de complementària 
(Connexió de l’abastament d’aigua potable de la urbanització de Font Bona des del dipòsit de 
Selva Brava), per a la qual l’Ajuntament també ha sol·licitat subvenció a l’ACA (Junta de 
Govern Local de 24 de gener de 2018 TES/2725/2017),
Atès que la base 1.5 de la Resolució TES/430/2017, de 2 de març, per la qual es fa pública la 
convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a 
l’execució d’actuacions d’abastament en alta, preveu que les inversions objecte de subvenció 
s’han d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2017 i l’1 de novembre de 2019,
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) 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, per 
delegació de l’Alcaldia mitjançant el Decret 620/2015, de 23 de juny,
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Modificar l’acord pres per la Junta de Govern Local, en sessió de 20 de setembre de 
2017, i adquirir el compromís d’habilitar crèdit suficient per finançar l’execució de l’obra 
Connexió per abastament en alta als nuclis de Selva Brava i Font Bona: 628.443,25 € (IVA 
inclòs) en el pressupost municipal de l’exercici 2019.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua.

2.4. Assumptes relacionats amb Recursos Humans

2.4.1. PRP2018/206   Adscriure el Sr. XGC en comissió de serveis, com a caporal de la 
Policia Local, amb efectes del dia 15 de febrer de 2018. Exp. núm. 2018/275 Vist que a la 
Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Llagostera, que va ser aprovada inicialment pel 
Ple, juntament amb el Pressupost de 2018, en sessió del dia 20/12/2017 i aprovada 
definitivament en data 19/01/2018 i publicada al BOP núm. 17 de 24/01/2018, hi ha vacant 
una plaça de caporal de la Policia Local de la plantilla de personal funcionari.
Vist l’informe del Sergent-Cap de la Policia Local, emès en data 6 de febrer de 2018.
Atès que el Sr. XGC, agent de la Policia Local, funcionari de carrera, ha demostrat 
aptituds adequades i suficients per desenvolupar les tasques pròpies d’un lloc de 
responsabilitat, com és el lloc de treball de caporal de la Policia Local.
Atès el que disposa l’article 88 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel que s’aprova 
la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en 
matèria de funció pública, relatiu a la situació de serveis actiu del personal funcionari de 
carrera.
Atès el que disposen els articles 185, 186, 187, 188 i 189 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel que s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, relatiu a l’adscripció 
del personal funcionari.

Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web

Codi Segur de Validació e10f4a852fc5488db9bcf436c690346d001

Url de validació http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=e10f4a852fc5488db9bcf436c690346d001


7

Atès que correspon a l’Alcalde la competència per al nomenament de personal, d’acord amb 
l’article 55.i) del Decret 214/1990, competència que ha estat delegada en la Junta de Govern, 
segons resolució de l’Alcaldia 620/2015, de 23 de juny de 2015.
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) 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, per 
delegació de l’Alcaldia,
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Adscriure el Sr. XGC, amb NIF XXXXXXXXXX, en comissió de serveis, com a 
caporal de la policia Local, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis 
Especials, grup C2, nivell 14, plaça vacant a la plantilla del personal funcionari, amb efectes 
del dia 15 de febrer de 2018. Aquest nomenament és provisional per un període màxim de dos 
anys o fins a la provisió definitiva de la plaça pel sistema de promoció interna.
Segon.- Assignar les retribucions que consten a la plaça de caporal de la plantilla de personal 
funcionari aprovada juntament amb el Pressupost 2018.
Tercer.- Comunicar-ho al Sr. XGC.

2.5. Altres

2.5.1. PRP2018/215   Aprovar les bases reguladores de l'espai carpes de la Festa Major 
2018. Exp. núm. 2018/175 
Atesa la necessitat de regular la participació de les entitats i associacions de Llagostera a 
l’espai carpes de la Festa Major 2018. 
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) 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, per 
delegació de l’Alcaldia.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar les bases reguladores de la participació de les entitats i associacions de 
Llagostera a l’espai carpes de la Festa Major 2018, les quals consten a l’expedient.

3. Propostes urgents

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. PRP2018/231   Aprovar la relació de factures núm. F/2018/3. Exp. núm. 2018/216 
Vista la relació de factures presentada per Intervenció,
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) 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, 
I atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 2015/0620 
de data 23 de juny de 2015. 
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/3, per un import total de 59.467,52.-euros i 
que comprèn els següents registres:

- del núm. F/2018/129 al núm. F/2018/131
- del núm. F/2018/138 al núm. F/2018/140
- del núm. F/2018/145 al núm. F/2018/147
- del núm. F/2018/175 al núm. F/2018/177
- del núm. F/2018/191 al núm. F/2018/195
- del núm. F/2018/198 al núm. F/2018/200
- del núm. F/2018/212 al núm. F/2018/214
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- del núm. F/2018/267 al núm. F/2018/280
- i els registres núm. F/2018/4, F/2018/112, F/2018/119, F/2018/120, F/2018/125, 

F/2018/126, F/2018/136, F/2018/179, F/2018/209, F/2018/210, F/2018/234, 
F/2018/237, F/2018/265, F/2018/282, F/2018/285, F/2018/286 i F/2018/357.

3.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme

3.2.1. PRP2018/228   Aprovar la certificació d'obres número 4, lot número 1, del contracte 
d'obres  “reurbanització dels carrers Joan Maragall, 11 de setembre i Sant Feliu”.  Exp. 
núm. 2017/1184 .
Vist que en data 23 d’agost de 2017, mitjançant decret d’alcaldia 874/2017 es va adjudicar el 
contracte d’obres “reurbanització dels carrers Joan Maragall, Onze de Setembre i Sant Feliu”, 
lot número 1, corresponent als carrers Joan Maragall i Onze de Setembre per import de
338.250,68 € (IVA Inclós), a la mercantil “Mirfer SA”.
Vista la certificació número 4 de l’obra “reurbanització dels carrers Joan Maragall, Onze de 
Setembre i Sant Feliu”, lot número 1, de data 7 de febrer de 2018 expedida pel tècnic director 
de l’obra per import de 33.876,60 € (IVA Inclòs).
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 12 de febrer de 2018 informant 
favorablement les certificacions d’obra presentades, atès que les unitats d’obra certificades es 
corresponen amb l’obra executada d’acord amb les unitats del projecte d’obra aprovat 
definitivament en data 21 de juny de 2017, i els imports unitaris amb els imports del pressupost 
d’execució.
Vist l’article 216 del Real decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
refós de la llei de contractes del sector públic, en relació al pagament del preu.
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) 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, per 
delegació de l’Alcaldia.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant decret 620/2015, de data 23 de juny de 
2015.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la certificació número 4 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 7 de febrer de 2018 per 
import de  33.876,60 € (Iva Inclòs).
Segon.- Reconèixer l’obligació per import de  33.876,60 € (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.
Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa Mirfer, SA

I no havent-hi més temes per tractar, a un quart 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.
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