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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/2 
Caràcter:  ordinària 
Data:   21 de gener de 2016 
Horari:   de 13:15 fins a 13:30 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU 
Sr. Sergi Miquel i Valentí, regidor de CiU 
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU   
Sr. Josep Rovira i Jofre, secretari de la Corporació 
 
Ha excusat la seva absència el Sr. Fermí Santamaria Molero, alcalde i regidor de CiU.  
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU 
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor de CiU 
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor de CiU 
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor de CiU 
 
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. JGL2016/1 ordinària 14/01/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/46   Aprovar el padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica any 2016. 
2.1.2. PRP2016/48   Aprovar el padró de la taxa de conservació del cementiri municipal any 
2016. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
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2.2.1. PRP2015/1349   Subvencionar l'Associació Juvenil Esplai El Papu-Tisores per cobrir les 
despeses de les activitats previstes per l'entitat durant els darrers mesos de l'any 2015. Exp. 
núm.  2015/1220  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.3.1. PRP2016/44   Contractar en règim laboral d'interès social el Sr. MOA, amb efectes del 
dia 21 de gener de 2016. Exp. núm. 2016/98  
 
2.4. Altres 
2.4.1. PRP2016/52   Aprovar les bases que regiran el XX Concurs Literari de Sant Jordi. Exp. 
núm. 2016/118  
 
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. JGL2016/1 ordinària 14/01/2016 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents). 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2016/46   Aprovar el padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica any 
2016. 
Vist el padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de l’exercici 2016, 
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 86 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
Primer.- Aprovar el padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de l’exercici 2016 
per l’import de 550.750,87 euros. 
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 1 d’abril de 2016. 
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. PRP2016/48   Aprovar el padró de la taxa de conservació del cementiri municipal 
any 2016. 
Vist el padró de la taxa de conservació de Cementiri  de l’exercici 2016, 
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 86 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
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Primer.- Aprovar el padró de la taxa de conservació de Cementiri  de l’exercici 2016 per 
l’import de 53.789,35 €. 
Segon.- Exposar-lo al públic durant el període de 15 dies a efectes d’examen i reclamacions. 
Tercer.- Fixar el període de cobrament d’aquest padró des de l’1 de febrer al 1 d’abril de 2016. 
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. PRP2016/44   Contractar en règim laboral d'interès social el Sr. MOA, amb efectes 
del dia 21 de gener de 2016. Exp. núm. 2016/98. 
Atès que per resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat s’ha acordat 
atorgar l’Ajuntament de Llagostera una subvenció per a la realització d’accions ocupacionals 
incloses a Treball als Barris 2015, programa d’experienciació laboral, subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya- Fons Social Europeu, contractant un dinamitzador juvenil, durant el 
període de 6 mesos, número expedient GTB-036/15 i número d’oferta 09-2016-699. 
Atès que el Sr. MOA, amb DNI XXXXXXXX,  reuneix els requisits i ha estat validat pel SOC. 
Atès que l’article 15-1 a) del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, permet la celebració de contractes de 
durada determinada per a la realització d’una obra o servei. 
Atès que l’article 291-1 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, estableix que el personal interí i el 
personal laboral no permanent són seleccionats mitjançant convocatòria pública i pel sistema 
de concurs, tret dels casos de màxima urgència. 
Atès que a l’empara de l’article 53-1 i) del Decret Legislatiu, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, l’Alcalde és l’òrgan competent per 
a la contractació del personal, competència que va ser delegada en la Junta de Govern Local, 
per resolució de l’Alcaldia, de data 23 de juny de 2015. 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
Primer.- Contractar en règim laboral d’interès social de durada determinada, amb efectes del 
dia 21 de gener de 2016 i fins el dia 20 de juliol de 2016, el Sr. MOA, amb NIF XXXXXXXX, 
com a dinamitzador juvenil, amb contracte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya de 
la Generalitat de Catalunya – Fons Social Europeu en el marc del Projecte treball als barris 
2015, pel període de 6 mesos, número d’expedient GTB-036/15 i número d’oferta 09-2016-699. 
Segon.- Assignar la retribució mensual bruta, per tots els conceptes inclòs el prorrateig de 
pagues extraordinàries i les vacances, equivalent a les places de la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Llagostera. 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social.  
Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 
 
2.3. Altres 
 
2.3.1. PRP2016/52   Aprovar les bases que regiran el XX Concurs Literari de Sant Jordi. 
Exp. núm. 2016/118. 
Atesa la necessitat de convocar el XXI Concurs Literari Sant Jordi 2016.  
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 majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
Primer.- Aprovar les bases que regiran el XXI Concurs Literari Sant Jordi 2016, que consten a 
l’expedient.  
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3. Acords d’urgència. 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents, 
incloure els següents punts a la present sessió:   
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1. PRP2016/59   Contractar Albert Costa i Marsé per la realització de cursos 
ocupacionals dins la programació hivern-primavera 2016. 
Vistos els pressupostos de la corporació i davant la necessitat de contractar Reptes per la 
realització del curs de Cambrer/a de Sala dins la programació de cursos ocupacionals 
primavera-hivern 2016,  
Vist l’informe tècnic emès en data 20 de gener de 2016. 
Vist l’informe de d’intervenció emès en data 20 de gener de 2016. 
Vist l’informe de secretaria emès en data 20 de gener de 2016. 
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 majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ALBERT COSTA MARSÉ mitjançant la modalitat de contracte 
menor de serveis, per la realització del curs de Cambrer/a de Sala dins la programació de 
cursos ocupacionals hivern-primavera 2016 pel preu de 2.250 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 2016.13.430.22602, per un import total de 2.250 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. 
 
3.1.2. PRP2016/58   Contractar Meca Centre S.L. per la realització de cursos ocupacionals 
dins la programació hivern-primavera 2016. 
Vistos els pressupostos de la corporació i davant la necessitat de contractar Meca Centre S.L. 
per la realització de diversos cursos ocupacionals dins la programació hivern-primavera 2016,  
Vist l’informe tècnic emès en data 20 de gener de 2016. 
Vist l’informe de d’intervenció emès en data 20 de gener de 2016. 
Vist l’informe de secretaria emès en data 20 de gener de 2016. 
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). 
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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 majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
Primer.- Adjudicar a l’empresa MECA CENTRE SL (B17330127), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, per la realització de diversos cursos ocupacionals dins la 
programació hivern-primavera 2016 pel preu de 7.860,00 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 2016.12.430.22699, per un import total de 7.860,00 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. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.2.1. PRP2016/67   Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal del Gironès per al 
programa Treball i Formació per a persones aturades beneficiàries de la renda mínima 
d’inserció per a l’any 2015 (EMO/244/2015) Exp. núm. 2015/1153. 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 17 de setembre de 2015, va ratificar el Decret 
2015/911, de 10 de desembre, de concórrer a la convocatòria EMO/244/2015, de 29 de juliol, 
per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per al Programa Treball i 
Formació adreçat a persones aturades beneficiàries de la renda mínima d’inserció i s’obre 
convocatòria per a l’any 2015, amb el següent projecte: 2 peons per a la Brigada d’Obres i 
Serveis 6 mesos. Mitjançant el mateix acord l’Ajuntament s’adheria a la sol·licitud de subvenció 
conjunta que ha presentat el Consell Comarcal del Gironès, d’acord amb la base 2a de la 
convocatòria. 
Atès que la tramitació del projecte i de la subvenció corresponent necessita la col·laboració 
entre l’Ajuntament de Llagostera i el Consell Comarcal del Gironès, 
Ateses les determinacions de l’article 57 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases i del règim local (LRBRL); dels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC); i dels 
articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
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 majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
Primer.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Llagostera per al desenvolupament del programa Treball i Formació per a 
persones aturades beneficiàries de la renda mínima d’inserció i s’obre convocatòria per a l’any 
2015, amb el següent projecte: 2 peons per a la Brigada d’Obres i Serveis 6 mesos. 
Segon.- Fer efectiu al Consell Comarcal del Gironès la bestreta mensual de les nòmines de les 
2 persones contractades, mitjançant domiciliació bancària i com a despesa 
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extrapressupostària, atès que la bestreta serà retornada a l’Ajuntament de Llagostera pel 
Consell, un cop aquest hagi cobrat la subvenció del SOC. 
Tercer.- Assumir l’import no subvencionable de les persones contractades que en aquest cas 
es refereix a la liquidació quan finalitza el contracte (12 dies de treball anual), i si s’escau, 
vacances no efectuades, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016.01.920.14301 del 
pressupost municipal. 
Quart.- Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i per a les actuacions necessàries per a 
l’execució d’aquest acord. 
Cinquè.- Publicar aquest conveni a la seu electrònica de l’Ajuntament, als efectes de la 
legislació en matèria de transparència. 
Sisè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès. 
 
3.2.2. PRP2016/66   Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal del Gironès per al 
programa Treball i Formació per a persones aturades sense prestació al Gironès 2015). 
Exp. núm. 2015/1004. 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 23 de juliol de 2015, va acordar concórrer a la 
convocatòria EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de les 
subvencions per al Programa Treball i Formació adreçat a persones aturades que hagin 
exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s’obre convocatòria per a l’any 2015, amb 
el següent projecte: Projecte: 2 peons per a la Brigada d’Obres i Serveis 6 mesos. Mitjançant el 
mateix acord l’Ajuntament s’adheria a la sol·licitud de subvenció conjunta que ha presentat el 
Consell Comarcal del Gironès, d’acord amb la base 2a de la convocatòria. 
Atès que la tramitació del projecte i de la subvenció corresponent necessita la col·laboració 
entre l’Ajuntament de Llagostera i el Consell Comarcal del Gironès, 
Ateses les determinacions de l’article 57 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases i del règim local (LRBRL); dels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC); i dels 
articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
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 majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
Primer.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Llagostera per al desenvolupament del programa Treball i Formació per a 
persones aturades sense prestació al Gironès 2015 (EMO/204/2015), que inclou el projecte 
sol·licitat per l’Ajuntament de Llagostera: 2 peons per a la Brigada d’Obres i Serveis 6 mesos. 
Segon.- Fer efectiu al Consell Comarcal del Gironès la bestreta mensual de les nòmines de les 
2 persones contractades, mitjançant domiciliació bancària i com a despesa 
extrapressupostària, atès que la bestreta serà retornada a l’Ajuntament de Llagostera pel 
Consell, un cop aquest hagi cobrat la subvenció del SOC. 
Tercer.- Assumir l’import no subvencionable de les persones contractades que en aquest cas 
es refereix a la liquidació quan finalitza el contracte (12 dies de treball anual), i si s’escau, 
vacances no efectuades, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016.01.920.14301 del 
pressupost municipal. 
Quart.- Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i per a les actuacions necessàries per a 
l’execució d’aquest acord. 
Cinquè.- Publicar aquest conveni a la seu electrònica de l’Ajuntament, als efectes de la 
legislació en matèria de transparència. 
Sisè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès. 
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I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts de dues de la tarda s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
	


