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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/20 
Caràcter:  ordinària 
Data:   25 de maig de 2016 
Horari:   de 12:50 fins a 13:10 
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: 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d’aprovar 
1.1  JGL2016/19 ordinària 18/05/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/820   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/16. 
 
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. JGL2016/19 ordinària 18/05/2016 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2016/820   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/16. 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/16, per un import total de 182.870,79.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2016/1028 fins al núm. F/2016/1030. 
- des del núm. F/2016/1035 fins al núm. F/2016/1037. 
- des del núm. F/2016/1157 fins al núm. F/2016/1163. 
- des del núm. F/2016/1165 fins al núm. F/2016/1192. 
- des del núm. F/2016/1197 fins al núm. F/2016/1250. 
- des del núm. F/2016/1252 fins al núm. F/2016/1257. 
- i els registres F/2016/512, F/2016/678, F2016/843, F/2016/953, F/2016/1033, 

F/2016/1140 i F/2016/1152. 
  

3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i incorporar els següents punts a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.1.1. PRP2016/832   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a condicionament de la 
piscina de La Canyera. Exp. núm. 2016/873.- 
 
Primer.- Aprovar la memòria tècnica redactada per l’arquitecte municipal Carles Soler Ripol: 
Condicionament de la piscina ubicada a la zona esportiva de la urbanització La Canyera, amb 
un pressupost d’execució de 59.971,83 € (IVA inclòs). 
 
Segon.- Concórrer a la convocatòria del Servei d’Esports de la Diputació de Girona, publicada 
al BOP núm. 89, de 10 de maig de 2016, per a l’atorgament de subvencions per a actuacions 
urgents dels ajuntament d’adaptació a la seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat dels 
equipaments esportius existents a la província de Girona, amb l’actuació Condicionament de la 
piscina ubicada a la zona esportiva de la urbanització La Canyera. 
 
Tercer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 12.000,00 €, import màxim 
subvencionable. 
 
3.1.2. PRP2016/853   Aprovar les bases reguladores especifiques de convocatòria de 
subvencions a les persones desocupades que s'estableixin com autònomes, per a la 
posada en marxa d'una activitat econòmica 
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores específiques de convocatòria de 
subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com a autònomes, per a la posada 
en marxa d’una activitat econòmica. 
 
Segon.- Aprovar la despesa derivada de la convocatòria de l’exercici 2016 per un import màxim 
de 8.000€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016 12 430 47900.  
 
Tercer.- Facultar àmpliament l’alcalde per executar aquest acord; per resoldre els recursos que 
s’hi puguin presentar; perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els 
defectes o les omissions que eventualment es puguin advertir i per resoldre. 
 
Quart.- Exposar-les al públic pel termini de 20 dies BOP de Girona i el tauler d’edictes 
electrònic / e-Tauler) de l’Ajuntament. Si no s’hi presenten al·legacions, es consideraran 
aprovades definitivament. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.2.1. PRP2016/833   Aprovar les bases per a la selecció de 4 joves en el març del 
projecte "Brigada jove 2016".- Exp. núm. 2016/874  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar les “Bases reguladores del procés de selecció per a la contractació laboral 
temporal a temps parcial de 4 joves en el marc del projecte “Brigada jove 2016” de l’Ajuntament 
de Llagostera”.  
 
Segon.- Convocar el procés selectiu 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. 
 
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 un quart 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. 
 


