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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/33 
Caràcter:  ordinària 
Data:   13 de setembre de 2017 
Horari:   de 14:10 fins a 14:30 
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. JGL2017/32 ordinària 06/09/2017 
 
2. 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. Aprovació acta sessió anterior. 
 
1.1. JGL2017/32 ordinària 06/09/2017 
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S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
2.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
2.1.1. PRP2017/1280   Aprovar el projecte de construcción d'un mur al carrer Lacustària -
Exp. núm. 2017/1568  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària “Projecte de construcció de mur al 
carrer Lacustària”, redactat per l’arquitecte municipal Sr. Carles Soler Ripol, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 17.884,18 euros (IVA no inclòs). 
Segon.- Sotmetre l’expedient i el projecte a informació pública, durant el termini de 30 dies 
hàbils, mitjançant anuncis que s’inseriran en el BOP de Girona i en el tauler d’edictes electrònic 
(e-Tauler) de la seu electrònica de l’Ajuntament de Llagostera, als efectes d’examen i 
presentació d’al·legacions. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2017/1285   Contractar Invenio Education For Live S.L.U. per els serveis 
formatius projecte 3.0 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa INVENIO EDUCATION FOR LIFE, S.L.U. (B65538282), 
mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, la contractació de formació del projecte 
3.0 pel preu de 9.492,40 euros (exempt d’ IVA), segons el detall del pressupost presentat.  
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2017.13.326.22799, per un import total de 9.492,40 euros (exempt 
d’IVA). 
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. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.3.1. PRP2017/1287   Contractar en règim laboral i per urgència el Sr. OCG, com a oficial 
2a. de la brigada. Exp. núm. 2017/1585  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar en règim laboral temporal, amb la modalitat de contracte de relleu, a temps 
total, i per urgència, el Sr. OCG, amb NIF XXXXXXXX, com a oficial 2a. de la brigada municipal 
d’obres i serveis, amb efectes del dia 13 de setembre de 2017 i fins al 22 de setembre de 2019. 
Segon.- Aprovar les retribucions d’aquest lloc de treball que seran les equivalents a la plaça 
d’oficial 2a. de brigada 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 
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2.3.2. PRP2017/1284   Desestimar el recurs potestatiu interposat per la Sra. JAC en 
relació a les places d'agent de la Policia Local.- Exp. núm. 2016/1615  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.-  Desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat per la Sra. JAC (RE 
3433/2017) contra els acords resolutius del procés selectiu per cobrir en propietat 5 places 
d'agent de la Policia Local de Llagostera.  
Segon.- Notificar aquesta resolució a la interessada juntament amb l’informe del secretari. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts de tres de la tarda s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


