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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/9 
Caràcter:  ordinària 
Data:   9 de març de 2016 
Horari:   de 13:05 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 
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. 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. JGL2016/8 ordinària 02/03/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/354   Aprovar la relació de factures núm. F72016/7. Exp. núm. 2016/175  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.2.1. PRP2016/336   Contractar els espectacles infantils "Escuma a la carta", "Que peti la 
plaça" i "Queviures" per als dies 15, 16 i 17 de maig de 2016 amb motiu de la Festa Major. Exp. 
núm. 2016/413.  
2.2.2. PRP2016/338   Contractar l'actuació de Zoo pel dia 13 de maig de 2016 amb motiu de la 
Festa Major. Exp. núm. 2016/379  
2.2.3. PRP2016/339   Contractar les actuacions d'ABBA "The new experience" i d'Smoking 
Stones pel dia 15 de maig de 2016 amb motiu de la Festa Major. Exp. núm. 2016/380  
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2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.3.1. PRP2016/347   Subvencionar Llagostera en Flor per cobrir les despeses de l'organització 
de l'exposició de flors, plantes i aparadors de la Festa Major 2016. Exp. núm.  2016/414  
2.3.2. PRP2016/348   Subvencionar l'Associació Esportiva Grup Excursionista Bell-Matí per 
cobrir les despeses d'organització de les activitats pròpies de l'entitat durant l'any 2016. Exp. 
núm.  2016/415  
2.3.3. PRP2016/351   Sol·licitar subvenció a la Diputació en matèria forestal (marges camins) 
Exp. núm. 2016/429.- 
 
2.4. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.4.1. PRP2016/337   Contactar en règim laboral indefinit la Sra. MCA com a administrativa de 
serveis generals, amb efectes del 10/03/2016. Exp. núm. 2016/424  
 
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. JGL2016/8 ordinària 02/03/2016 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/7, per un import total de 93.269,73.-euros i 
que comprèn els següents registres: 
 

- des del núm. F/2016/377 fins al núm. F/2016/382. 
- des del núm. F/2016/393 fins al núm. F/2016/398. 
- des del núm. F/2016/405 fins al núm. F/2016/432. 
- i els registres F/2016/318, F/2016/319, F/2016/320, F/2016/352, F/2016/353, 

F/2016/364, F2016/385 i F/2016/386. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
S’acorda per unanimitat:  
 
Primer. Contractar a FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA XARXA ESPECTACLE INFANTIL I 
JUVENIL DE CATALUNYA mitjançant contracte privat, els espectacles infantils "Escuma a la 
carta", "Que peti la plaça" i "Queviures" per als dies 15, 16 i 17 de maig de 2016 amb motiu de 
la Festa Major pel preu de 2.849,00 euros (més IVA). 
Segon. Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 2016.05.338.22610, per un import total de 3.447,29 euros (IVA 
inclòs). 
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2.2.2. PRP2016/338   Contractar l'actuació de Zoo pel dia 13 de maig de 2016 amb motiu 
de la Festa Major. Exp. núm. 2016/379  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer. Contractar a PROPAGANDA PEL FET! SCCL, mitjançant contracte privat, l'actuació de 
Zoo pel dia 13 de maig de 2016 amb motiu de la Festa Major pel preu de 5.500,00 euros (més 
IVA). 
Segon. Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 2016.05.338.22610, per un import total de 6.655,00 euros (IVA 
inclòs). 
 
2.2.3. PRP2016/339   Contractar les actuacions d'ABBA "The new experience" i 
d'Smoking Stones pel dia 15 de maig de 2016 amb motiu de la Festa Major. Exp. núm. 
2016/380  
 
S’acorda per unanimitat:  
Primer. Contractar a BEBA33 SL, mitjançant contracte privat, les actuacions d'ABBA "The new 
experience" i d'Smoking Stones pel dia 15 de maig de 2016 amb motiu de la Festa Major pel 
preu de 7.000,00 euros (més IVA). 
Segon. Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 2016.05.338.22610, per un import total de 8.470,00 euros (IVA 
inclòs). 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.3.1. PRP2016/347   Subvencionar Llagostera en Flor per cobrir les despeses de 
l'organització de l'exposició de flors, plantes i aparadors de la Festa Major 2016. Exp. 
núm.  2016/414  
 
S’acorda per unanimitat:  
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat LLAGOSTERA EN FLOR i atorgar  una 
subvenció de 2.500,00 € per cobrir les despeses de l’organització de l'exposició de flors, 
plantes i aparadors de la Festa Major 2016. 
 
Segon.-  Atorgar una bestreta del 60% de la subvenció atorgada, la qual es transferirà al 
compte corrent de l’associació atenent a les disponibilitats de la tresoreria municipal. 
 
2.3.2. PRP2016/348   Subvencionar l'Associació Esportiva Grup Excursionista Bell-Matí 
per cobrir les despeses d'organització de les activitats pròpies de l'entitat durant l'any 
2016. Exp. núm.  2016/415  
 
S’acorda per unanimitat:  
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GRUP 
EXCURSIONISTA BELL-MATÍ i atorgar  una subvenció  de 2.500,00 € per cobrir les despeses 
de l’organització de les activitats pròpies de l'entitat durant l'any 2016. 
 
2.3.3. PRP2016/351   Sol·licitar subvenció a la Diputació en matèria forestal (marges 
camins) Exp. núm. 2016/429.- 
 
S’acorda per unanimitat:  
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Primer.- Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions per a 
actuacions en camins rurals i matèria forestal durant l’any 2016, amb l’actuació Desbrossar els 
marges de 50,47 km de camins rurals de titularitat municipal, amb un pressupost de 5.555,56 €. 
 
Segon.- Sol·licitar una subvenció de 5.000,-€, import màxim subvencionable, per a aquesta 
activitat. 
 
2.4. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.4.1. PRP2016/337   Contactar en règim laboral indefinit la Sra. MCA com a 
administrativa de serveis generals, amb efectes del 10/03/2016. Exp. núm. 2016/424  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar en règim laboral indefinit la Sra. MCA,, com a administrativa (grup C1) de 
serveis generals de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, d’acord amb la convocatòria 
de promoció interna publicada en el BOP de Girona núm. 249, de 29 de desembre de 2015, 
amb efectes del 10 de març de 2016 i amb la proposta del Tribunal qualificador del procés. 
Segons.- Aprovar les retribucions d’aquest lloc de treball, que seran les equivalents a la plaça 
d’administrativa de la plantilla de l’Ajuntament. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat incorporar els següents punts a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Patrimoni 
 
3.1.1. PRP2016/365   Aprovar el plec per a l'alienació d'una finca del sector Fonollerons i 
la corresponent convocatòria. Exp. núm. 2015/1433  
 
S’acorda per unanimitat:  
Primer.- Ratificar els acords adoptats mitjançant el citat Decret d’alcaldia núm. 270/2016, de 
data 8 de març de 2016. 
Segon.- Aprovar l’expedient administratiu per a l’alienació de la finca registral núm. 10.560 
(sector Fonollerons), mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa 
(diversos criteris d’adjudicació), amb un preu de sortida de 36.104,00 euros (IVA no inclòs), 
d’acord amb l’informe de l’Arquitecte municipal, finca integrada dins el Patrimoni municipal de 
sòl i habitatge de Llagostera. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa per un import de 400,00 € per les despeses derivades de la 
publicitat de l’alienació, del Registre de la Propietat, de notaria... a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries  01.920.22603 i 01.920.22604 del pressupost de 2016. 
 
Quart.- Aprovar el “Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el procediment 
d’alienació, per procediment obert (oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris 
d’adjudicació), d’una finca d’ús residencial al sector Fonollerons de Llagostera”. 
 
Cinquè.- Aprovar la corresponent convocatòria de licitació, per procediment obert (diversos 
criteris d’adjudicació), d’una finca d’ús residencial al sector Fonollerons de Llagostera. 
 
Sisè.- Publicar en el BOP de Girona i en el Perfil de contractant de l’Ajuntament el 
corresponent anunci de licitació, perquè durant el termini de 15 dies naturals, a comptar de 



 

5 
 

l’endemà de la publicació al BOP de Girona, es puguin presentar les proposicions que estimin 
pertinents. 
 
Setè.- Facultar el Sr. alcalde per a què, després de la proposta de la Mesa de contractació, 
requereixi la preceptiva documentació al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament 
més avantatjosa per a l’Ajuntament. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.2.1. PRP2016/362   Subvencionar a l'entitat Dones d'Arreu les activitats organitzades 
durant l'any 2016.Exp. núm.  2016/441  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat DONES D'ARREU i atorgar  una subvenció 
total de 1.000,00 € per cobrir les despeses de l’organització de les activitats organitzades 
durant l'any 2016, dels quals 500,00 € corresponen a la commemoració del Dia Internacional de 
les Dones el 8 de març i 500,00 € al programa El Niu de lectura. 
 
 
3.2.2. PRP2016/358   Sol·licitud a la Diputació per a immobles d'interès patrimonial 2016: 
Reforma i ampliació de la Casa de les Vídues. Fase 3: Rehabilitació dels locals vinculats. 
Exp. núm. 2016/439.-  
 
S’acorda per unanimitat:  
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de subvenció per a la restauració i conservació 
d’immobles d’interès patrimonial per a l’any 2016, convocada pel Servei de Monuments de la 
Diputació de Girona (BOP núm. 42, de 2 de març de 2016), amb l’actuació Reforma i ampliació 
de la Casa de les Vídues. Fase 3: Rehabilitació dels locals vinculats, amb un pressupost de 
59.622,23 € (IVA inclòs). 
Segon.- Sol·licitar al Servei de Monuments de la Diputació de Girona una subvenció de 
41.735,56 €, equivalent al 70% del pressupost, import màxim subvencionable. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.3.1. PRP2016/367   Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la selecció 
d'educadores infantils i per a la constitució d'una borsa de treball i la corresponent 
convocatòria. Exp. núm. 2016/438  
 
S’acorda per unanimitat:  
 
Primer.- Aprovar les “Bases reguladores del procediment de selecció, per concurs oposició 
lliure, per a la constitució d’una borsa de treball per donar cobertura a les vacants i/o 
necessitats de personal laboral temporal de la categoria professional d’educadora infantil de les 
llars d’infants municipals”. 
 
Segon.- Convocar el procés selectiu per constituir la borsa de treball, mitjançant concurs 
oposició lliure, i obrir un termini de 20 dies naturals (a comptar de l’endemà de la publicació de 
l’anunci en el BOP de Girona) per a la presentació de les instàncies per prendre part en el 
procediment de selecció, de conformitat amb el contingut de les bases referenciades. 
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Tercer.- Publicar el text íntegre de les bases i la convocatòria en el BOP de Girona i en la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Llagostera a (https://www.seu.cat/llagostera/seleccio-personal). 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts 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. 
	


