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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/34 
Caràcter:  ordinària 
Data:   20 de setembre de 2017 
Horari:   de 12:30 fins a 13:23  
Lloc:   Sala de sessions 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT, que presideix la sessió.  
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 
 
Ha excusat la seva absència el Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT 
 
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. JGL2017/33 ordinària 13/09/2017 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.1.1. PRP2017/1304   Ratificar el decret d'alcaldia 958/2017, de nomenament del Sr. JMGM 
com a agent interí de la Policia Local. Exp. núm. 2017/1605  
2.1.2. PRP2017/1305   Ratificar el decret d'alcaldia 959/2017, de nomenament del Sr. ARG 
com a agent interí de la Policia Local. Exp. núm. 2017/1606  
 
3. Acords d’urgència.  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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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. JGL2017/33 ordinària 13/09/2017 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents)..  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.1.1. PRP2017/1304   Ratificar el decret d'alcaldia 958/2017 de nomenament del Sr. Josep 
Maria Gener Martorell com a agent interí de la Policia Local. Exp. núm. 2017/1605  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Ratificar el Decret d’alcaldia 958/2017, de nomenament del Sr. JMGM com a agent 
interí de la Policia local, amb efectes del dia 16 de setembre de 2017 i fins el 31 d’octubre de 
2018, per substituir l’agent amb TIP 1042 que està en comissió de serveis a l’Ajuntament de 
Salt. 
 
2.1.2. PRP2017/1305   Ratificar el decret d'alcaldia 959/2017, de nomenament del Sr. ARG 
com a agent interí de la Policia Local. Exp. núm. 2017/1606  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Ratificar el Decret d’alcaldia 959/2017, de nomenament del Sr. ARG  com a agent 
interí de la Policia local, amb efectes del dia 16 de setembre de 2017 i fins a la cobertura 
definitiva de la plaça mitjançant procés selectiu. 
 
3. Propostes urgents 
S’acorda per majoria absoluta declarar la urgència i tractar els següents temes a la present 
sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2017/1330   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/28. Exp. núm. 2017/329  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/28, per un import total de 97.884,55.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2017/2028 al núm. F/2017/2040. 
- del núm. F/2017/2082 al núm. F/2017/2085. 
- del núm. F/2017/2087 al núm. F/2017/2100. 
- del núm. F/2017/2106 al núm. F/2017/2112. 
- del núm. F/2017/2258 al núm. F/2017/2260. 
- del núm. F/2017/2379 al núm. F/2017/2388. 
- del núm. F/2017/2390 al núm. F/2017/2420. 
- del núm. F/2017/2424 al núm. F/2017/2473. 
- i  els registres núm. F/2017/1997, F/2017/2024, F/2017/2026, F/2017/2042, 

F/2017/2043, F/2017/2054, F/2017/2055, F2017/2057, F/2017/2060, F/2017/2062, 
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F/2017/2065, F/2017/2066, F/2017/2072, F/2017/2076, F/2017/2103, F/2017/2104, 
F/2017/2231, F/2017/2232, F/2017/2235, F/2017/2236, F/2017/2246, F/2017/2265, 
F/2017/2285 i F/2017/2422. 

 
3.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.2.1. PRP2017/1328   Aprovar el projecte de consolidació del terraplè de la muralla a la 
zona del mirador de la plaça del Castell -  Exp. núm. 2017/1590  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària “Projecte de consolidació del terraplè 
de la muralla a la zona del mirador de la plaça del Castell”, redactat per l’enginyer de camins, 
canals i ports  Sr. Martí Corominas Blanch, i per l’arquitecte Sr. Jaume Corominas Blanch de 
l’empresa E.P.ENGINYERIA GRUP 7 S.L.P.,  amb un pressupost d’execució per contracte de 
45.110.83 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. 
Tercer.- Demanar informe a l’empresa  FCC AQUALIA S.A., atès que l’execució del projecte 
afecta la xarxa de sanejament de la font de la plaça. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.3.1. PRP2017/1312   Contractar Tecnoradio entertertaintment ideas per l'espectacle 
láser a la Fira del Bolet. Exp. núm. 2017/1581  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa TECNORADIO ENTERTAINMENT IDEAS (A59935791), 
mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, la contractació de l'espectacle laser a la 
plaça Catalunya dins els actes programats a la Fira del bolet 2017 pel preu de 4.800,00 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 2017.12.432.22630, per un import total de 5.808,00 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. 
 
3.3.2. PRP2017/1326   Contractar Organigrama per a la realització dels cursos de 
carretons elevadors i plataformes elevadores dins la programació dels cursos 
ocupacionals tardor–hivern. 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ORGANIGRAMA SLU (B17344003), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, Contractació de l'empresa Organigrama per la realització dels 
cursos de carretons elevadors i de plataformes elevadores. pel preu de 3.280,00 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 2017.13.430.22602, per un import total de 3.280,00 euros (exempt 
d’IVA). 
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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  
 
3.3.3. PRP2017/1310   Comprar vestuari hivern policia local Exp. núm. 2017/1587  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa MAC UNIFORMES SL (B66545963), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de subministraments, Compra vestuari hivern policia local pel preu de 
6.475,91 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 03.132.22104, per un import total de 7.835,85 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. 
 
3.3.4. PRP2017/1323   Contractar Creu Roja per els cursos de formació bàsica per a 
cuidadors no professionals, primers auxilis i de menjador escolar 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa CREU ROJA CATALUNYA (Q2866001G), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, Contractació de la Creu Roja per la realització dels 
cursos de formació básica per a cuidadors no professionals, primers auxilis a la gent gran i de 
menjador escolar. pel preu de 5.162,00 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 2017.13.430.22602, per un import total de 5.162,00 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. 
 
3.4. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.4.1. PRP2017/1308   Acceptar subvenció ACA abastament en alta Selva Brava i Font 
Bona. Exp. núm. 2017/890  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Acceptar la subvenció de 276.741,76 € concedida per l’Agència Catalana de l’Aigua 
per a l’obra Connexió per a abastament en alta als nuclis de Selva Brava i Font Bona. 
Segon.- Adquirir el compromís d’habilitar crèdit suficient per finançar l’execució de l’obra: 
628.443,25 € (IVA inclòs) en el pressupost de l’exercici 2018. 
 
3.4.2. PRP2017/1327   Aprovar la convocatòria per concedir la subvenció en règim de 
concurrència competitiva a les persones desocupades que s’estableixin com a 
treballadors autònoms per la posada en marxa d’una activitat econòmica 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la convocatòria per concedir la subvenció en règim de concurrència 
competitiva a les persones desocupades que s’estableixin com a treballadors autònoms per la 
posada en marxa d’una activitat econòmica. 
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Segon.- Aprovar la despesa derivada de l’atorgament de la subvenció amb càrrec a la partida 
2017.12.430.47900 fins a un màxim de 5.000 €. 
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 el procediment. 
Quart.- Publicar el corresponent anunci de convocatòria de la subvenció a la BDNS i procedir a 
donar-ne publicitat a la web municipal juntament amb les bases aprovades i el model de 
sol·licitud. 
 
3.5. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.5.1. PRP2017/1314   Acceptar la renúnica voluntària de la Sra. MSS Exp. núm. 
2017/1634  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Acceptar la renúncia al lloc de treball de la Sra. MSS (RE núm. 2017/4059, de 18 de 
setembre), tècnica d’orientació i inserció laboral, contracte subvencionat pel SOC en el marc 
del projecte treball als Barrios 2016, amb efectes administratius del dia 18 de setembre de 
2017. 
Segon.- Procedir a tramitar la baixa en el règim general de la Seguretat Social. 
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
3.6. Altres 
 
3.6.1. PRP2017/1315   Participar en el projecte núm.3086 de la "Fase de reconstrucció als 
efectes de l'huracà IRMA al seu pas pel Carib.- Exp. núm. 2017/1610  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Participar en el projecte núm.3086 de la “Fase de reconstrucció als efectes de l’huracà 
IRMA al seu pas pel Carib”, amb una aportació de 500,-€. 
Segon.- El pagament d’import 500€ previst a l’acord primer es farà efectiu amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària núm.2017.08.231.49000-Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 
Tercer.- Sol·licitar al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament els informes 
corresponents al desenvolupament del projecte. 
3.6.2. PRP2017/1309   Aprovar la convocatòria per concedir les subvencions (Exp. núm. 
2017/1346) per al foment de l'agricultura i la ramaderia ecològica a Llagostera per l'any 
2017.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la convocatòria per concedir les subvencions per al foment de l’agricultura i la 
ramaderia ecològica a Llagostera per l’any 2017. 
Segon.- Aprovar la despesa derivada de l’atorgament de les subvencions amb càrrec a la 
partida 2017.10.419.47900 fins a un màxim de 3.000 €. 
Tercer.- Rectificar l’error material de partida pressupostària de l’article 2 de les bases i allà on 
diu: “2017.10.170.62300” ha de dir: “2017.10.419.47900”. 
Quart.- 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 el procediment. 
Cinquè.- Publicar el corresponent anunci de convocatòria de la subvenció a la BDNS i procedir 
a donar-ne publicitat a la web municipal juntament amb les bases aprovades i el model de 
sol·licitud. 
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3.6.3. PRP2017/1317   Participar en el projecte núm.3087 de la Fase de reconstrucció als 
efectes del terratrèmol a Mèxic.- Exp. núm. 2017/1615. 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Participar en el projecte núm.3087 de la “Fase de reconstrucció als efectes del 
terratrèmol a Mèxic”, amb una aportació de 500€. 
Segon.- El pagament d’import 500€ previst a l’acord primer es farà efectiu amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària núm.2017.08.231.49000 – Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 
Tercer.- Sol·licitar al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament els informes 
corresponents al desenvolupament del projecte. 
 
3.6.4. PRP2017/1311   Aprovar la proposta de distribució horària de desenvolupament de 
part del servei a les dependències municipals de l'Ajuntament.  Exp. núm. 2017/986  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la proposta horària efectuada per la mercantil Notidig, SL en els termes 
següents: 

- 48 hores mensuals, distribuïdes en 12 hores setmanals, els dilluns, dimecres i 
divendres de 9 a 13 hores. 

Aquesta distribució horària podrà ser modificada previ avís en motiu de les activitats, agenda, 
successos i actualitat municipal que des d’alcaldia o del regidor de comunicació es consideri 
convenient. 
Segon.- Facultar àmpliament a l’alcalde per la signatura del corresponent annex del contracte 
de distribució horària del servei presencial a les oficines municipals. 
Tercer.- Comunicar el present acord a la mercantil Notidig SL. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart i mig 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. 
 


