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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/31 
Caràcter:  ordinària 
Data:   26 de juliol de 2017 
Horari:   de 12:30 fins a 13:45 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora del PDeCAT 
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sr. Robert Montiel Molina, regidor del PDeCAT 
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor del PDeCAT 
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor del PDeCAT 
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor del PDeCAT 
 
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. Aprovació acta sessió anterior 
1.1. JGL2017/30 ordinària 19/07/2017 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.1.1. PRP2017/1022   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a participació ciutadana 2018. 
Exp. núm. 2017/1370.- 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.2.1. PRP2017/1017   Nomenar funcionari interí el Sr. DRM, com a agent de la Policia Local, 
amb efectes del dia 16 de setembre de 2017. Exp. núm. 2017/1359  
2.2.2. PRP2017/1019   Nomenar funcionari interí el Sr. ABI, com a agent de la Policia Local, 
amb efectes del dia 16 de setembre de 2017. Exp. núm. 2017/1360  
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2.2.3. PRP2017/1021   Nomenar funcionari interí el Sr. DRP, com a agent de la Policia Local, 
amb efectes del dia 16 de setembre de 2017. Exp. núm. 2017/1361  
2.2.4. PRP2017/1023   Nomenar funcionari interí el Sr. DCP, com a agent de la Policia Local, 
amb efectes del dia 16 de setembre de 2017. Exp. núm. 2017/1362  
2.2.5. PRP2017/1028   Nomenar el Sr. MSGJ com a agent de la Policia Local - funcionari interí 
- amb efectes del dia 16/09/2017. Exp. núm. 2017/1372  
2.2.6. PRP2017/1032   Constituir una borsa d'agents interins de la Policia Local. Exp. núm. 
2016/1615  
 
2.3. Altres 
2.3.1. PRP2017/979   Concórrer a la convocatòria TSF/1324/2017 del SOC Treball als Barris 
2017 i sol·licitar la subvenció del pla d'execució anual Treball als barris 2017 Exp. núm. 
2017/1323  
 
3. Acords d’urgència.  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Oberta la sessió pel Sr. president i abans de procedir  a entrar en el primer punt de l’ordre del 
dia de la convocatòria,  manifesta que es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 718/2017 
d’avocació de competències de la Junta de Govern Local a l’Alcaldia del 27 de juliol al 30 
d’agost.  
 
1. Aprovació acta sessió anterior.  
 
1.1. JGL2017/30 ordinària 19/07/2017 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2017/1022   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a participació ciutadana 
2018. Exp. núm. 2017/1370.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar el projecte de pressupostos participatius #Llagostera2018, redactat per l’Àrea 
de Participació Ciutadana de l’Ajuntament, amb un pressupost de 15.548,50 €. 
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 5.000,00 €, import màxim 
subvencionable. 
Tercer.- Adoptar el compromís d’habilitar crèdit suficient per executar el projecte en cas de 
resultar subvencionat.  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.2.1. PRP2017/1017   Nomenar funcionari interí el Sr. DRM, com a agent de la Policia 
Local, amb efectes del dia 16 de setembre de 2017. Exp. núm. 2017/1359  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Nomenar funcionari interí el senyor DRM, amb DNI XXXXXXXX, com a AGENT DE LA 
POLICIA LOCAL, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Policia 
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Local, categoria agent, grup C2, amb efectes del dia 16 de setembre de 2017, per haver 
superat el procés selectiu.  
Segon.- Comunicar a l’interessat que s’incorporarà al curs 2017/2018 per realitzar el curs bàsic 
de formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, moment en que passarà a tenir la 
condició de funcionari en pràctiques. 
Tercer.- Les retribucions d’aquest lloc de treball seran les equivalents a la plaça d’agent de la 
Policia Local de la plantilla de l’Ajuntament. 
Quart.- Publicar aquest acord en el BOP. 
Cinquè.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
 
2.2.2. PRP2017/1019   Nomenar funcionari interí el Sr. ABI, com a agent de la Policia 
Local, amb efectes del dia 16 de setembre de 2017. Exp. núm. 2017/1360  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Nomenar funcionari interí el senyor ABI, amb DNI xxxxxxxxxxx, com a AGENT DE LA 
POLICIA LOCAL, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Policia 
Local, categoria agent, grup C2, amb efectes del dia 16 de setembre de 2017, per haver 
superat el procés selectiu.  
Segon.- Comunicar a l’interessat que s’incorporarà al curs 2017/2018 per realitzar el curs bàsic 
de formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, moment en que passarà a tenir la 
condició de funcionari en pràctiques. 
Tercer.- Les retribucions d’aquest lloc de treball seran les equivalents a la plaça d’agent de la 
Policia Local de la plantilla de l’Ajuntament. 
Quart.- Publicar aquest acord en el BOP. 
Cinquè.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
 
2.2.3. PRP2017/1021   Nomenar funcionari interí el Sr. DRP, com a agent de la Policia 
Local, amb efectes del dia 16 de setembre de 2017. Exp. núm. 2017/1361  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Nomenar funcionari interí el senyor DRP, amb DNI XXXXXXXXX, com a AGENT DE 
LA POLICIA LOCAL, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, 
Policia Local, categoria agent, grup C2, amb efectes del dia 16 de setembre de 2017, per haver 
superat el procés selectiu.  
Segon.- Comunicar a l’interessat que s’incorporarà al curs 2018/2019 per realitzar el curs bàsic 
de formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, moment en que passarà a tenir la 
condició de funcionari en pràctiques.   
Tercer.- Les retribucions d’aquest lloc de treball seran les equivalents a la plaça d’agent de la 
Policia Local de la plantilla de l’Ajuntament. 
Quart.-  Publicar aquest acord en el BOP. 
Cinquè.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
 
2.2.4. PRP2017/1023   Nomenar funcionari interí el Sr. DCP, com a agent de la Policia 
Local, amb efectes del dia 16 de setembre de 2017. Exp. núm. 2017/1362  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Nomenar funcionari interí el senyor DCP, amb DNI XXXXXXXXX, com a AGENT DE 
LA POLICIA LOCAL, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, 
Policia Local, categoria agent, grup C2, amb efectes del dia 16 de setembre de 2017, per haver 
superat el procés selectiu.  
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Segon.- Comunicar a l’interessat que s’incorporarà al curs 2018/2019 per realitzar el curs bàsic 
de formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, moment en que passarà a tenir la 
condició de funcionari en pràctiques.   
Tercer.- Les retribucions d’aquest lloc de treball seran les equivalents a la plaça d’agent de la 
Policia Local de la plantilla de l’Ajuntament. 
Quart..- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la seguretat social. 
Cinquè.-  Publicar aquest acord en el BOP. 
Sisè.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
 
2.2.5. PRP2017/1028   Nomenar el Sr. MAGJ com a agent de la Policia Local - funcionari 
interí - amb efectes del dia 16/09/2017. Exp. núm. 2017/1372  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Nomenar funcionari interí el senyor MAGJ, amb DNI XXXXXXXXXX, com a AGENT 
DE LA POLICIA LOCAL, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, 
Policia Local, categoria agent, grup C2, amb efectes del dia 16 de setembre de 2017, per haver 
superat el procés selectiu.  
Segon.- Comunicar a l’interessat que s’incorporarà al curs 2019/2020 per realitzar el curs bàsic 
de formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, moment en que passarà a tenir la 
condició de funcionari en pràctiques.   
Tercer.- Les retribucions d’aquest lloc de treball seran les equivalents a la plaça d’agent de la 
Policia Local de la plantilla de l’Ajuntament. 
Quart..- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la seguretat social. 
Cinquè.-  Publicar aquest acord en el BOP. 
Sisè.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
 
2.2.6. PRP2017/1032   Constituir una borsa d'agents interins de la Policia Local. Exp. 
núm. 2016/1615  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Constituir la següent borsa d’agents interins de la Policia Local, en règim de funcionari 
interí, per donar cobertura a les vacants, substitucions i/o necessitats del personal funcionari 
interí de la policia Local que es puguin originar durant un període de 2 anys, d’acord amb la 
convocatòria publicada al BOP de Girona núm. 234, de 9 de desembre de 2016, al BOP núm. 
2, de 3 de gener de 2017, al DOGC núm. 7284, d’11 de gener de 2017 i al BOE núm. 16, de 19 
de gener de 2017, en la qual els aspirants tindran la següent prelació: 
 

Ordre de 
prelació Cognoms, Nom NIF 

1r DSC  

2n UMA  

3r SMJ  

4t MRM  

5è PPE  

6è VGD  

7è CMA  

8è RRJA  
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Segon.- Fer avinent que la vigència de la citada borsa de treball serà de 2 anys (fins al 27 de 
juliol de 2019), llevat que s’exhaurís la llista d’aspirants seleccionats en un termini inferior. 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els aspirants que integren la borsa d’agents. 
Quart.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
2.3. Altres 
 
2.3.1. PRP2017/979   Concórrer a la convocatoria TSF/1324/2017 del SOC Treball als 
Barris 2017 i sol·licitar la subvenció del pla d'execució anual Treball als barris 2017 Exp. 
núm. 2017/1323  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria segons resolució TSF/1324/2017, de 25 de maig, per la 
qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al 
Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: 
Projecte Treball als Barris amb les actuacions següents: 
PROGRAMA A. Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la 
inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció. 
 
Actuació:Dispositius de suport as la inserció laboral de 
col·lectius amb dificultats especials.  

Pressupost Ajut Sol·licitat 

A1 Dispositiu d’inserció laboral: Individual i grupal 34.662,00 34.662,00 
 
PROGRAMA D. Programes d’experienciació laboral. 
 
D.1 Actuacions ocupacionals Pressupost Ajut Sol·licitat 
D1.1.- 3 Peons de manteniment 35.815,98 35.815,98 
D.1.2.- 1 Auxiliar de neteja a Geriatria 10.199,82 10.199,82 
 
D.2 Actuacions professionals Pressupost Ajut Sol·licitat 
D.2.1.- 1 administratiu  12.955,16 12.955,16 
D.2.2.- 1 Informador turístic 12.955,16 12.955,16 
D.2.3.- 1 Auxiliar de suport a serveis socials 10.826,07 10.826,07 
D.2.4.- 1 Agent ambiental 10.989,48 10.989,48 
 
La contractació del programa A, tindrà una durada de 12 mesos i una jornada laboral del 100% 
i les contractacions del programa D tindran una durada de 6 mesos i una jornada laboral de 
100%. 
Segon.- Sol·licitar al Servei d’ocupació de Catalunya la subvenció de 128.403,68 €, per a 
l’execució del projecte. 
Tercer.- Adquirir el compromís de consignar partida suficient en el pressupost de l’exercici 
2017. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2017/1027   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/22. Exp. núm. 2017/329  
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S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/22, per un import total de 73.538,99.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2017/1728 al núm. F/2017/1731. 
- del núm. F/2017/1915 al núm. F/2017/1920. 
- del núm. F/2017/1922 al núm. F/2017/1936. 
- del núm. F/2017/1942 al núm. F/2017/1951. 
- del núm. F/2017/1952 al núm. F/2017/1975. 
- del núm. F/2017/1980 al núm. F/2017/1990. 
- del núm. F/2017/1992 al núm. F/2017/1996. 
- i  els registres núm. F/2017/1707 i F/2017/1716. 

 
3.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.2.1. PRP2017/986   Contractar la Sra. JPS com a educadora infantil amb efectes del dia 
1 de setembre de 2017 i fins a cobrir la plaça mitjançant procés selectiu. Exp. núm. 
2017/1343  
  
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar en règim laboral, amb caràcter interí i per urgència la Sra. JPS, amb DNI 
núm. XXXXXXXX, com a educadora infantil de les llars d’infants municipals, amb una dedicació 
de 37,5 hores/setmanals, amb efectes del dia 1 de setembre de 2017 i fins que es cobreixi la 
plaça mitjançant procés selectiu. 
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. PRP2017/990   Contractar la Sra. OSF com a mestra, amb efectes del dia 1 de 
setembre de 2017 i fins a cobri la plaça mitjançant procés selectiu.  Exp. núm. 2017/1344  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar en règim laboral, amb caràcter interí i per urgència la Sra. OSF, amb DNI 
núm. XXXXXXXXX, com a mestra d’educació infantil de les llars d’infants municipals, amb una 
dedicació de 37,5 hores /setmanals, amb efectes del dia 1 de setembre de 2017 i fins que es 
cobreixi la plaça mitjançant procés selectiu. 
Segon.- Aprovar les retribucions d’aquest lloc de treball, que seran les equivalents a la plaça 
de professora 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 compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
 
3.2.3. PRP2017/988   Contractar la Sra. M. TRP com a educadora infantil, a temps parcial, 
amb efectes del dia 1 de setembre i fins a cobrir la plaça mitjançant procés selectiu. Exp. 
núm. 2017/1341. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar en règim laboral, amb caràcter interí, a temps parcial i per urgència la Sra. 
M. TRP, amb DNI núm. XXXXXXXXX, com a educadora infantil de les llars d’infants municipals, 
amb una dedicació de 30 hores/setmanals, amb efectes del dia 1 de setembre de 2017 i fins 
que es cobreixi la plaça mitjançant procés selectiu. 
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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. 
 
3.2.4. PRP2017/989   Contractar la Sra. SSM com a educadora infantil, amb efectes del dia 
1 de setembre de 2017 i fins a cobrir la plaça mitjançant procés selectiu. Exp. núm. 
2017/1345  
 
  
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar en règim laboral, amb caràcter interí i per urgència la Sra. SSM, amb DNI 
núm. XXXXXXXXX, com a educadora infantil de les llars d’infants municipals, amb una 
dedicació de 37,5 hores/setmanals, amb efectes del dia 1 de setembre de 2017 i fins que es 
cobreixi la plaça mitjançant procés selectiu. 
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. 
 
3.2.5. PRP2017/987   Contractar la Sra. FLJ com a educadora infantil, amb efectes del dia 
1 de setembre de 2017 i fins que es cobreixi la plaça mitjançant procés selectiu. Exp. 
núm. 2017/1342  
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar en règim laboral, amb caràcter interí i per urgència la Sra. FLJ, amb DNI 
núm. XXXXXXXXXXX, com a educadora infantil de les llars d’infants municipals, amb una 
dedicació de 37,5 hores/setmanals, amb efectes del dia 1 de setembre de 2017 i fins que es 
cobreixi la plaça mitjançant procés selectiu. 
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 tres 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. 
 


