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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/17 
Caràcter:  ordinària 
Data:   4 de maig de 2016 
Horari:   de 12:40 fins a 13:25 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU (s’incorpora a les 12:55) 
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 (s’incorpora a les 12:50) 
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor de CiU (s’incorpora a les 13:15) 
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. JGL2016/16 ordinària 27/04/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/720   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/14. Exp. núm. 2016/175  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.2.1. PRP2016/711   Contractar la reparació del paviment asfàltic a l'Av. d'Holanda i a l'Av. 
d'Espanya - Exp. núm. 2016/686  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.3.1. PRP2016/705   Sol·licitar a la Diputació una subvenció per a noves tecnologies. Exp. 
núm. 2016/722.- 
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2.3.2. PRP2016/710   Sol·licitar subvenció a Dipsalut per a projectes contra la pobresa i 
l'exclusió social (Coloraines i Aprenem en família). Exp. núm. 2016/727.- 
 
2.4. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.4.1. PRP2016/719   Contractar la Sra. CMI com a educadora infantil de la llar d'infants El Niu, 
amb efectes del dia 10/05/2016 i fins el 30/06/2016 . Exp. núm. 2016/778  
 
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: 
 
1. Actes pendents d’aprovar  
 
1.1. JGL2016/16 ordinària 27/04/2016 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2016/720   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/14. Exp. núm. 2016/175. 
 
S’acorda per unanimitat:  
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/14, per un import total de 154.272,76.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2016/770 fins al núm. F/2016/827. 
- des del núm. F/2016/830 fins al núm. F/2016/838. 
- des del núm. F/2016/899 fins al núm. F/2016/901. 
- des del núm. F/2016/942 fins al núm. F/2016/949. 
- des del núm. F/2016/954 fins al núm. F/2016/967. 
- des del núm. F/2016/969 fins al núm. F/2016/982. 
- des del núm. F/2016/984 fins al núm. F/2016/1026. 
- i els registres F/2016/146, F/2016/399, F2016/284, F/2016/761, F/2016/763, 

F/2016/842, F/2016951 i F/2016/952. 
  

2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2016/711   Contractar la reparació del paviment asfàltic a l'Av. d'Holanda i a 
l'Av. d'Espanya - Exp. núm. 2016/686. 
 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA (A17207168), mitjançant la 
modalitat de contracte menor d’obres, pel preu de 20.831,56 euros (més IVA), segons el detall 
del pressupost presentat, la reparació del paviment asfàltic a l'Av. d'Holanda i a l'Av. d'Espanya. 
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Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016.02.450.61901, per un import total de 25.206,19 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.  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.3.1. PRP2016/705   Sol·licitar a la Diputació una subvenció per a noves tecnologies. 
Exp. núm. 2016/722.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de Sistemes i Tecnologies de la Informació de la 
Diputació de Girona, publicada al BOP núm. 81, de 28 d’abril de 2016, per finançar projectes 
per facilitar l’accés a les noves tecnologies per a l’any 2016. 
 
2.3.2. PRP2016/710   Sol·licitar subvenció a Dipsalut per a projectes contra la pobresa i 
l'exclusió social (Coloraines i Aprenem en família). Exp. núm. 2016/727.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de Dipsalut de subvencions per a projectes contra la 
pobresa i l’exclusió social, amb el projecte Coloraines i Aprenem en família gener-maig 2016, 
amb un pressupost de 6.819,67 €. 
 
Segon.- Sol·licitar a Dipsalut una subvenció de 5.000,00 €, import màxim subvencionable. 
 
2.4. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.4.1. PRP2016/719   Contractar la Sra. CMI com a educadora infantil de la llar d'infants El 
Niu, amb efectes del dia 10/05/2016 i fins el 30/06/2016 . Exp. núm. 2016/778.  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Contractar en règim laboral, a temps parcial i per urgència, la Sra. CMI, com a 
educadora infantil de la llar d’infants El Niu, amb una dedicació horària de 3 hores/setmanals, 
de dilluns a divendres, de les 9h a les 12h del matí, amb efectes del dia 12 de maig de 2016 i 
fins el 30 de juny de 2016. 
 
Segon.- Aprovar les retribucions d’aquest lloc de treball, que seran les equivalents a la plaça 
d’educadora infantil de la plantilla de personal 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. 
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3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i incloure els següents temes a la present sessió:   
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1. PRP2016/734   Contractar la col·locació d'una pantalla exterior amb tecnologia led 
per informació municipal. 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa INSDIGITAL SL (B55259402), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, Contractació per col·locar una pantalla exterior amb tecnologia led 
per informació municipal pel preu de 10.662,00 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 2016.12.430.62500, per un import total de 12.901,02 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.  
 
3.1.2. PRP2016/733   Contractar el subministrament i instal. de jocs infantils a la zona 
verda del sector Fonollerons-Exp. núm. 2016/790  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa GBI SERVEIS, SAU (A60088309), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de subministraments, el subministrament i instal·lació de jocs infantils a la 
zona verda situada entre els carrers Amical de Mauthausen, Av. del Gironès, Maria Gay i 
Fonollerons. pel preu de 17.895,00 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 2016.02.450.62500, per un import total de 21.652,95 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.  
 
3.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.2.1. PRP2016/741   Contractar en regim laboral, a temps parcial, la Sra. ITB, com a 
educadora infantil, amb efectes del dia 1 de maig i fins el dia 31 de juliol de 2016.- Exp. 
núm. 2016/805  
 
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Contractar en règim laboral, a temps parcial i per urgència, la Sra. ITB, , com a 
educadora infantil de la llar d’infants El Carrilet, amb una dedicació horària de 20 
hores/setmanals, de dilluns a divendres,  amb efectes del dia 1 de maig de 2016 i fins el dia 31 
de juliol de 2016. 
 
Segon.- Aprovar les retribucions d’aquest lloc de treball, que seran les equivalents a la plaça 
d’educadora infantil de la plantilla de personal 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. 
 
3.2.2. PRP2016/740   Contractar en règim laboral la Sra. OSF, com a educadora infantil, 
amb efectes del dia 1 de maig i fins el dia 31 de juliol de 2016.- Exp. núm. 2016/804  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Contractar en règim laboral, a temps total i per urgència, la Sra. OSF, amb, com a 
educadora infantil de la llar d’infants El Carrilet, de dilluns a divendres,  amb efectes del dia 1 
de maig de 2016 i fins el 31 de juliol de 2016. 
 
Segon.- Aprovar les retribucions d’aquest lloc de treball, que seran les equivalents a la plaça 
d’educadora infantil de la plantilla de personal 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 dos quarts menys cinc minuts 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. 
 


