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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/15 
Caràcter:  ordinària 
Data:   20 d'abril de 2016 
Horari:   de 12:40 fins a 13:15 
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. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
Sr. Ramon Soler i Salvadó, 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: 
 
 
1. Actes pendents d’aprovar  
1.1. JGL2016/14 ordinària 13/04/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/596   Aprovar els preus públics dels espectacles i bar de la Festa Major.  Exp. 
núm. 2016/627  
2.1.2. PRP2016/610   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/12. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.2.1. PRP2016/563   Contractar l'actuació de Gossos per al dimarts 17 de maig de 2016 al 
Teatre Casino Llagosterenc amb motiu de la Festa Major. Exp. núm. 2016/619  
2.2.2. PRP2016/609   Aprovar certificació nº 2 de les obres de reforma i ampliació de la casa de 
les Vídues, fase 2: rehabilitació de l'edifici existent - Exp. núm. 2015/1437  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.3.1. PRP2016/577   Nomenar el Sr. IZO com a agent interí de la policia local, amb efectes del 
dia 1/05/2016. Exp. núm. 2016/648  
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3. Acords d’urgència.  
 
Ho mana i ho signa l ‘alcalde, a Llagostera, el 18 d'abril de 2016  
 
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. JGL2016/14 ordinària 13/04/2016 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2016/596   Aprovar els preus públics dels espectacles i bar de la Festa Major.  
Exp. núm. 2016/627  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.-  Aprovar els preus públics d’entrada als espectacles de Festa Major 2016 
 

Espectacle Preu  
Concert EL CAFÈ DE L’HAVANA 6,00 € 
Concert ORQUESTRA SELVATANA 6,00 € 
Concert GOSSOS 10,00 € 

 
Segon.- . Aprovar els preus públics de venda de begudes del bar de Festa Major 2016 
 

Begudes del bar Preu 
Aigua 1,- € 
Xarrups, cervesa, refrescos,... 2,- € 
Red Bull 3,- € 
Ratafia / licor 3,- € 
Combinat 5,- € 
Combinat Red Bull 6- € 
Ampolla de cava 8,- € 
Got reutilitzable 0,50 € 

 
 
2.1.2. PRP2016/610   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/12. 
  
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/12, per un import total de 46.334,82 euros i 
que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2016/757 fins al núm. F/2016/759. 
- des del núm. F/2016/844 fins al núm. F/2016/896. 
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- i els registres F/2016/627, F/2016/753, F/2016/762, F/2016/828, F/2016/829, 
F/2016/840 i F/2016/841. 

2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2016/563   Contractar l'actuació de Gossos per al dimarts 17 de maig de 2016 al 
Teatre Casino Llagosterenc amb motiu de la Festa Major. Exp. núm. 2016/619  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer. Contractar a SOM ESPECTACLES SCP (J66217431), mitjançant contracte privat, 
l'actuació de Gossos per al dimarts 17 de maig de 2016 al Teatre Casino Llagosterenc amb 
motiu de la Festa Major 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 l’actuació realitzada. 
 
Quart. Notificar-ho a l’interessat. 
 
2.2.2. PRP2016/609   Aprovar certificació nº 2 de les obres de reforma i ampliació de la 
casa de les Vídues, fase 2: rehabilitació de l'edifici existent - Exp. núm. 2015/1437  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 2 de les obres del projecte d’obra ordinària “reforma i 
ampliació de la casa de les Vídues. Fase 2: Rehabilitació de l’edifici existent”, a favor de 
l’empresa ARCADI PLA S.A., per un import de 9.873,30 euros (IVA inclòs) 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.3.1. PRP2016/577   Nomenar el Sr. IZO com a agent interí de la policia local, amb 
efectes del dia 1/05/2016. Exp. núm. 2016/648  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Nomenar el senyor IZO, 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 1 de maig de 2016 i fins al 31 d’octubre de 2016, data en que finalitza la 
comissió de serveis de l’agent amb TIP 1044 a l’Ajuntament de Salt. 
 
Segon.- Aprovar les retribucions a percebre que són les que consten a la relació de llocs de 
treball aprovades pel Ple juntament amb l’aprovació del Pressupost Municipal. 
 
Tercer.- Publicar aquest acord en el BOP. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat incorporar els següents punts a la present sessió:   
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3.1. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.1.1. PRP2016/632   Contractar en règim laboral temporal el Sr. AGC, com a conserge de 
l'escola Lacustària, amb efectes del dia 21/04/2016. Exp. núm. 2016/668. 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Contractar en règim laboral temporal, per urgència i amb una dedicació de 37,5 hores 
setmanals el Sr. AGC , com a conserge de l’escola Lacustària, amb efectes del dia 21 d’abril de 
2016 i fins a la reincorporació del Sr. AMM. 
 
Segon.- Aprovar les retribucions d’aquest lloc de treball que seran les equivalents a la plaça de 
conserge de la plantilla de l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la seguretat social. 
 
Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 
 
Cinquè.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart 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. 
 


