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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/12 
Caràcter:  ordinària 
Data:   30 de març de 2016 
Horari:   de 13:00 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 
Sr. Josep Rovira i Jofre, secretari de la Corporació 
 
Ha excusat la seva absència la Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU.   
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
Sr. Ramon Soler i Salvadó, 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: 
 
 
1. Actes pendents d’aprovar  
1.1. JGL2016/11 ordinària 23/03/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.1.1. PRP2016/439   Contractar treballs forestals franges seguretat Font Bona (Exp. núm. 
2016/524) 
2.1.2. PRP2016/446   Contractar treballs forestals perímetre seguretat Selva Brava (Exp. núm. 
2016/523) 
2.1.3. PRP2016/447   Contractar treballs de millora de camins veïnals - Exp. núm. 2016/497  
 
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: 
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1. Actes pendents d’aprovar  
 
1.1. JGL2016/11 ordinària 23/03/2016 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents).   
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2016/439   Contractar treballs forestals franges seguretat Font Bona (Exp. núm. 
2016/524) 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa IDÀRIA, EMPRESA D'INSERCIÓ SCCL mitjançant la modalitat 
de contracte menor de serveis, els treballs forestals de manteniment del perímetre de seguretat 
de Font Bona pel preu de 7.395,00 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 2016.10.170.21010, per un import total de 8.947,95 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 a la resta de licitadors. 
 
2.1.2. PRP2016/446   Contractar treballs forestals perímetre seguretat Selva Brava (Exp. 
núm. 2016/523) 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ALAMEDA-TORRENT S.L.U. mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, els treballs forestals de manteniment del perímetre de seguretat de 
Selva Brava pel preu de 9.200,00 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 2016.10.170.21010, per un import total de 11.132,00 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 a la resta de licitadors.  
 
2.1.3. PRP2016/447   Contractar treballs de millora de camins veïnals - Exp. núm. 
2016/497  
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
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Primer.- Adjudicar a l’empresa MASSACHS OBRES I PAISATGE S.L.U. mitjançant la modalitat 
de contracte menor d’obres, pel preu de 14.988,93 euros (més IVA), segons el detall del 
pressupost presentat, els treballs de millora a diversos camins veïnals. 
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària  per un import total de 18.136,61 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. Propostes urgents 
 
3.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.1.1. PRP2016/473   Aprovar, prèviament, el projecte d'obres de connexió abastament 
aigua potable de Vidreres - Exp. núm. 2016/294  
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
 
Primer.- L’aprovació prèvia del “Projecte de les obres de connexió de l’abastament d’aigua 
potable de Vidreres (fase 1)” en el tram que afecta el terme municipal de Llagostera, que 
promou l’Ajuntament de Vidreres, i que ha redactat ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting S.L.. 
 
Segon.- Trametre a la Comissió Provincial d’Urbanisme una còpia completa de l’expedient 
respecte la tramitació que afecta el terme municipal de Llagostera, als efectes de la seva 
aprovació. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.2.1. PRP2016/455   Contractar l'actuació de concert i ball de l'Orquestra Selvatana per 
al dia 16 de maig de 2016 amb motiu de la Festa Major. Exp. núm. 2016/508  
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
 
Primer. Contractar a MÚSICS DE CATALUNYA SCCL, mitjançant contracte privat, l'actuació 
de concert i ball de l'Orquestra Selvatana per al dia 16 de maig de 2016 pel preu de 5.000,00 
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 6.050,00 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’interessat. 
 
3.2.2. PRP2016/456   Contractar l'actuació "El cafè de l'Havana" per al dia 13 de maig de 
2016 amb motiu de la Festa Major. Exp. núm. 2016/503  
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S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
 
Primer. Contractar a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE, mitjançant contracte 
privat,  l'actuació "El Cafè de l'Havana" per al dia 13 de maig de 2016 amb motiu de la Festa 
Major pel preu de 3.000,00 euros (exempts d’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 3.000,00 euros. 
 
Tercer. El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà l’actuació realitzada. 
 
Quart. Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
3.3. Altres 
 
3.3.1. PRP2016/465   Aprovar les normes de preinscripció i matriculació a les llars 
d'infants municipals curs 2016-2017.  Exp. núm. 2016/445.- 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
 
Primer.- Aprovar les següents normes i el següent procediment de la preinscripció i la 
matriculació a les llars d’infants municipals per al curs 2016-2017: 
a) El curs 2016-2017 podran estar en servei les llars d’infants El Carrilet i El Niu. Es prioritzarà 
emplenar les places del Carrilet. El Niu només obrirà les aules necessàries per atendre les 
sol·licituds que sobrepassin la capacitat del Carrilet.  
b) Serveis que oferiran els centres: 
El Carrilet:  
Servei educatiu horari base: de 9 a 12 h i de 15 a 18 h 
Servei educatiu horari menjador: de 12 a 15 h 
Bon dia (màxim 20 alumnes) 
Menjador (màxim 50 alumnes) 
El Niu: 
Servei educatiu horari base: de 9 a 12 h i de 15 a 18 h 
c) Les places ofertades són: 
- P0: 8 places al Carrilet. Si hi ha 8 preinscripcions més, s’obrirà una aula de P0 al Niu (nascuts 
entre l’1 de gener i el 12 de maig de 2016). 
- P1: totes les places que sol·licitin en el període de preinscripció infants empadronats a 
Llagostera (nascuts el 2015) 
- P2: totes les places que sol·licitin en el període de preinscripció els infants empadronats a 
Llagostera (nascuts el 2014) 
d) Les aules de P1 i de P2 podran tenir una ràtio incrementada en un 10 %. 
e) Es podrà configurar una aula mixta P1/P2, si del nombre de preinscripcions de cada nivell no 
en resulten grups sencers. 
f) Aprovar el següent barem per a P0, que s’aplicarà si el nombre de preinscripcions és 
superior a 8 i inferior a 16: 
BAREM QUE S’APLICARÀ PER ADJUDICAR LES 8 PLACES DE P0: 
Nens amb riscos socials segons informes de tècnics socials ........................ 2 punts 
Nens en situacions educatives especials ....................................................... ..  2 punts 
Bessons o multigèmins ...................................................................................  1 punt 
Tenir un germà que cursarà P1 o P2 al centre durant el curs 2016-2017 .................. 1 punt 
Nens membres de família nombrosa ................................................................... 1 punt 
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Nens membres de família monoparental ................................................................ 1 punt 
En cas d’empat es decidirà per sorteig 
g) Aprovar el següent barem per adjudicar les places lliures de menjador del Carrilet fins arribar 
al màxim de 50: 
BAREM QUE S’APLICARÀ PER ADJUDICAR LES 50 PLACES DE MENJADOR: 
Nens amb riscos socials segons informes de tècnics socials ........................ 2 punts 
Nens en situacions educatives especials ....................................................... ..  2 punts 
Bessons o multigèmins ...................................................................................  1 punt 
Tenir un germà que cursarà P1 o P2 al centre durant el curs 2016-2017 .................. 1 punt 
Nens membres de família nombrosa ................................................................... 1 punt 
Nens membres de família monoparental ................................................................ 1 punt 
En cas d’empat es decidirà per sorteig 
 
Segon.- Comunicar aquestes bases a tots els pares amb fills en edat de P0 a P2 que no 
assisteixin a les llars d’infants durant el curs 2015-2016. 
 
3.3.2. PRP2016/460   Nomenar la Sra. Anna Hereu Masó, Regidora d'Educació, com a 
representant de la Comissió de garanties d'admissió de primària, per al curs 2016-2017.- 
Exp. núm. 2016/444. 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
 
Primer.- Nomenar la Sra. Anna Hereu Maso, Regidora d’Educació, com a representant de la 
Comissió de Garanties d’Admissió de Primària, per al curs 2016-2017. 
 
Segon.- Comunicar-ho als Serveis Territorials de Girona, del Departament d’Ensenyament. 
 
3.3.3. PRP2016/454   Aprovar les bases de la baixada de carretons de la Festa Major 2016. 
Exp. núm. 2016/178  
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
 
Primer.- Aprovar inicialment la normativa de participació en la 12a Baixada de Carretons de la 
Festa Major 2016, d’acord amb el redactat que consta a l’expedient. 
 
Segon.- Exposar al públic, mitjançant anunci a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Llagostera,  fins al 27 d’abril de 2016, la normativa de participació en la 12a Baixada de 
Carretons de la Festa Major 2016, a fi i efecte que els interessats puguin presentar les 
corresponents esmenes o al·legacions, fent avinent que, en cas de no presentar-se’n, l’acord 
inicial quedarà elevat a definitiu, moment en el qual es podran presentar les corresponents 
sol·licituds de participació. 
 
3.3.4. PRP2016/464   Aprovar el calendari de preinscripcions i matriculacions a les llars 
d'infants municipals curs 2016-2017. Exp. núm. 2016/445.-  
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents): 
 
Primer.- Aprovar el següent calendari de preinscripció i matriculació a les llars d’infants 
municipals per al curs 2016-2017: 
 
Publicitat del calendari 11 d’abril  
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Presentació de sol·licituds  9 a 24 de maig  
Sorteig públic P0, si s’escau 26 de maig-Ajuntament-9’30 h 
Publicació de llista provisional 
d’admesos i exclosos i adjudicació de 
centre, si s’escau 

30 de maig 

Reclamacions 31 de maig, 1 i 2 de juny 
Publicació de la relació definitiva 
d’admesos i exclosos i adjudicació de 
centre, si s’escau 

6 de juny 

Matriculacions 7 a 10 de juny 
 
Segon.- Fer públic el calendari l’11 d’abril de 2016 a través del tauler d’anuncis de les llars 
d’infants, de l’Ajuntament i del web municipal www.llagostera.cat. 
 
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. 
 


