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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/21 
Caràcter:  ordinària 
Data:   1 de juny de 2016 
Horari:   de 12:55 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. Jesús Malagón i Granados, regidor de CiU (s’incorpora a les 13:10). 
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. JGL2016/20 ordinària 25/05/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/875   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/17. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.2.1. PRP2016/877   Contractar les obres de reparació de la piscina de la zona esportiva de 
La Canyera - Exp. núm. 2016/890  
2.2.2. PRP2016/878   Contractar les obres de formació de cuneta al carrer Costa Brava -Exp. 
núm. 2016/848  
2.2.3. PRP2016/880   Contractar la redacció d'un estudi sobre el parc d'habitatges al nucli antic 
- Exp. núm. 2016/849  
2.2.4. PRP2016/882   Contractar el reforç de la il·luminació del carrer Costa Brava - Exp. núm. 
2016/626  
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2.3. Altres 
2.3.1. PRP2016/828   Acceptar documentació donada per entitats i particulars amb destí a 
l'Arxiu Municipal durant l'any 2015. Exp. núm. 2015/35  
2.3.2. PRP2016/829   Acceptar la documentació donada per entitats i particulars amb destí a 
l'Arxiu Municipal, entre gener i maig de 2016. Exp. núm. 2016/471  
2.3.3. PRP2016/866   Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Llagostera i 
COCU, Associació Cultural, per a l'organització d'activitats d'estiu de l'Escola Municipal d'Art 
Pere Mayol. Exp. núm. 2016/883  
 
3. Acords d’urgència.  
 
Ho mana i ho signa l ‘alcalde, a Llagostera, el 30 de maig 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. JGL2016/20 ordinària 25/05/2016 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2016/875   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/17. 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/17, per un import total de 66.208,84.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2016/1037 fins al núm. F/2016/1056. 
- des del núm. F/2016/1075 fins al núm. F/2016/1130. 
- des del núm. F/2016/1143 fins al núm. F/2016/1151. 
- i els registres F/2016/507, F/2016/983, F/2016/968, F/2016/1027, F2016/1032, 

F/2016/1135, F/2016/1136, F/2016/1138, F/2016/1139, F/2016/1141, F/2016/1153 i F/ 
2016/1154. 
  

2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2016/877   Contractar les obres de reparació de la piscina de la zona esportiva 
de La Canyera - Exp. núm. 2016/890  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa PISCINES SANT FELIU S.L. (B17727595), mitjançant la 
modalitat de contracte menor d’obres, pel preu de 44.779,70 euros (més IVA), segons el detall 
del pressupost presentat, la reparació de la piscina de la zona esportiva de La Canyera. 
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Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària  2016.11.340.62200, per un import total de 54.183,44 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.  
 
2.2.2. PRP2016/878   Contractar les obres de formació de cuneta al carrer Costa Brava -
Exp. núm. 2016/848  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa FIOLMA S.L. (B17393026), mitjançant la modalitat de contracte 
menor d’obres, pel preu de 5.916,00 euros (més IVA), segons el detall del pressupost 
presentat, les obres de formació de cuneta al carrer Costa Brava. 
 
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 7.158,36 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. 
 
2.2.3. PRP2016/880   Contractar la redacció d'un estudi sobre el parc d'habitatges al nucli 
antic - Exp. núm. 2016/849  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa FONT-VIÑOLAS ARQUITECTES S.L.P. (B17623059), 
mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, la redacció d'un estudi sobre el parc 
d'habitatges al nucli antic de Llagostera. pel preu de 12.000,00 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 2016.02.15.62700, per un import total de 14.520,00 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. 
 
2.2.4. PRP2016/882   Contractar el reforç de la il·luminació del carrer Costa Brava - Exp. 
núm. 2016/626  
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Adjudicar a l’empresa ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L. (B17378621), mitjançant 
la modalitat de contracte menor d’obres, pel preu de 2.800,00 euros (més IVA), segons el detall 
del pressupost presentat, el reforç de la il·luminació del carrer Costa Brava. 
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016.06.1721.61902 per un import total de 3.388,00 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. 
 
2.3. Altres 
 
2.3.1. PRP2016/828   Acceptar documentació donada per entitats i particulars amb destí a 
l'Arxiu Municipal durant l'any 2015. Exp. núm. 2015/35  
 
Primer.- Acceptar la cessió en ple domini proposada per Anny Henry, Teresa Casadevall 
Colomer, Joan Ventura Brugulat, Lluís Torres, Mercè Valentí Masgrau, Elena Roget, Casino 
Llagosterenc i Jaume Ventura Prim. 
 
Segon.- Integrar aquesta documentació a l’Arxiu Municipal i mantenir-la en les condicions de 
seguretat i conservació que garanteixen la seva preservació. 
 
Tercer.- Posar la documentació a disposició dels investigadors i del públic en general. 
 
Quart.- Agrair als cedents l’acte de generositat realitzat. 
 
2.3.2. PRP2016/829   Acceptar la documentació donada per entitats i particulars amb 
destí a l'Arxiu Municipal, entre gener i maig de 2016. Exp. núm. 2016/471  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Acceptar la cessió en ple domini proposada per Josep Puig Rodó, Sílvia Garcia 
Cabarrocas, Família Pascual Gifre i G.E. Bell-Matí. 
 
Segon.- Integrar aquesta documentació a l’Arxiu Municipal i mantenir-la en les condicions de 
seguretat i conservació que garanteixen la seva preservació. 
 
Tercer.- Posar la documentació a disposició dels investigadors i del públic en general. 
 
Quart.- Agrair als cedents l’acte de generositat realitzat. 
 
2.3.3. PRP2016/866   Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Llagostera i COCU, Associació Cultural, per a l'organització d'activitats d'estiu de 
l'Escola Municipal d'Art Pere Mayol. Exp. núm. 2016/883  
 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia.  
 
3. Propostes urgents 
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3.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.1.1. PRP2016/886   Sol·licitar subvenció a l'ICD per a polítiques de dones 2016. Exp. 
núm. 2016/902.-  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria PRE/1258/2016, de 18 de maig, per la qual s’obre 
convocatòria per a la concessió de subvencions pluriennals a ens locals per finançar les 
despeses derivades de l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de 
dones dins l’exercici 2016. 
Segon.- Aprovar l’actuació i sol·licitar una subvenció dins la línia B4 de la convocatòria per a 
les següents actuacions: 
Actuació            Pressupost    
Sol·licitat 
* Taller d’alfabetització i coneixement de l’entorn (gener-maig)          2.622,95 €   
2.622,95 € 
* Taller de costura (març-maig)            1.566,00 €   
1.377,05 € 
Total                           4.188,95 €    
4.000,00 € 
Tercer.- Facultar l’alcalde per a les actuacions necessàries per a l’execució d’aquest acord. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.2.1. PRP2016/885   Aprovar l'odre de prelació de la borsa de treball d'educadores 
infantils.- Exp. núm. 2016/438  
 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.-  Constituir la següent borsa de treball de l’Ajuntament de Llagostera que servirà per 
cobrir les vacants, substitucions i/o les necessitats de personal (a temps complet o a temps 
parcial) motivades: per la situació de vacant temporal amb reserva de lloc de treball del seu 
titular, per la situació de vacant del lloc de treball i fins a la seva cobertura definitiva, per la 
necessitat de substituir de manera transitòria el titular per baixes mèdiques, vacances, 
llicències o circumstàncies anàlogues, per a l’execució de programes o projectes de caràcter 
temporal o per a l’excés o acumulació de tasques, tot això mitjançant personal laboral temporal 
sota les modalitats d’interinitat, obra o servei determinat, eventual per excés de feina o de 
relleu, i per a la categoria d’educador/a de llar d’infants municipals (equivalent a un grup C1 i al 
nivell 14), d’acord amb la convocatòria publicada al BOP de Girona núm. 60, de 30 de març de 
2016, en la qual els aspirants tindran la següent prelació: 
 
 

Ordre de 
prelació Cognoms, nom DNI 

1a. AGUILERA PUJALTE LAURA 
… 

312T 
2a. RUIZ PEREZ, LOURDES …576T 

3a. 
HEREDIA PEÑALOSA, Ma 
ANGELS ...588E 
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4a. DIAZ TOLEDO, REMEDIOS …101S 
5a. RODRIGUEZ PENIN, TATIANA ...760Y 
6a. ROMERO PANIAGUA, EVA ...525M 
7a. MENSA IZARD, CHANTAL ...751W 
8a. SERRANO ORTIZ, MELODY ...577V 

 
Segon.- Notificar aquest acord a totes les aspirants aprovades. 
 
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. 
 


