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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/8 
Caràcter:  ordinària 
Data:   2 de març de 2016 
Horari:   de 12:35 fins a 13:05 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora 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 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
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. JGL2016/7 ordinària 24/02/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/306  Aprovar la relació de factures núm. F/2016/6. Exp. núm. 2016/175  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.2.1. PRP2016/299   Subvencionar l'Associació per a la Promoció de l'Espectacle Infantil i 
Juvenil per cobrir les despeses de la programació d'espectacles infantils a Llagostera durant 
l'any 2016. Exp. núm.  2016/327  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.3.1. PRP2016/301   Acceptar la renúncia al seu lloc de treballs del Sr. Dario Oro Oliveras, 
agent interí de la Policia Local. Exp. núm. 2015/349  
2.3.2. PRP2016/302   Nomenar el Sr. Josep M. Girbau Vilamitjana agent interí de la Policia 
Local, amb efectes del dia 12/03/2016. Exp. núm. 2016/363  
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2.4. Altres 
2.4.1. PRP2016/300   Aprovar el conveni de col·laboració amb el Casal Parroquial Llagosterenc 
per a la cessió dels locals d'aquesta entitat durant l'any 2016. Exp. núm. 2016/371  
 
 
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. JGL2016/7 ordinària 24/02/2016 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/6, per un import total de 74.706,72 euros i 
que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2016/348 fins al núm. F/2016/351. 
- des del núm. F/2016/354 fins al núm. F/2016/363. 
- des del núm. F/2016/365 fins al núm. F/2016/376. 
- Des del núm.F/2016/388 fins al núm. F/2016/392. 
- I els registres núm.F/2016/106, F/2016/145 i F/2016/317.  

 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
S’acorda per unanimitat:  
 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE 
L'ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL i atorgar  una subvenció  de 4.100,00 € per cobrir les 
despeses de la programació d'espectacles infantils a Llagostera. 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
S’acorda per unanimitat:  
 
Primer.- Acceptar la renúncia al lloc de treball del Sr. DOO (RE núm. 2016/676, de 23 de 
febrer), agent de la Policia Local, funcionari interí, amb efectes administratius del dia 11 de 
març de 2016. 
 
S’acorda per majoria unanimitat: 
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Primer.- Nomenar el senyor JMGV, com a agent interí de la Policia Local, de l’Escala 
d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Policia Local, categoria agent, amb 
efectes del dia 12 de març de 2016 i fins l’11 de juny de 2016. 
 
2.4. Altres 
 
S’acorda per unanimitat:  
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llagostera i el Casal 
Parroquial Llagosterenc per a la cessió dels locals d’aquesta entitat. 
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa DECORESPORT, S.A. (A08813743), mitjançant la modalitat de 
contracte menor d’obres, pel preu de 10.774,88 euros (més IVA), segons el detall del 
pressupost presentat, la reparació del parquet de la pista del pavelló i pintar línies. 
 


