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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/35 
Caràcter:  ordinària 
Data:   27 de setembre de 2017 
Horari:   de 12:30 fins a 13:00 
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. 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. JGL2017/34 ordinària 20/09/2017 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.1.1. PRP2017/1318   Contractar l'empresa Femarec per la realització del curs bàsic de 
manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. 
2.1.2. PRP2017/1324   Contractar Reptes per la realització dels cursos ocupacionals dins la 
programació tardor 2016- hivern 2017 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.2.1. PRP2017/1352   Sol·licitar a la Diputació una subvenció per a funcionament del curs 
2016-2017 de les llars d'infants. Exp. núm. 2017/1457.- 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
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2.3.1. PRP2017/1357   Renuncia del Sr. CD com a agent interí de la Policia Local.- Exp. núm. 
2017/1662  
 
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: 
 
1. Aprovació acta sessió anterior.  
 
1.1. JGL2017/34 ordinària 20/09/2017 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2017/1318   Contractar l'empresa Femarec per la realització del curs bàsic de 
manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa FEMAREC DEPARTAMENT DE FORMACIÓ CONTINUADA 
(F59197996), mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, la realització del curs bàsic 
de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. pel preu de 2.500,00 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 2.500,00 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. 
 
2.1.2. PRP2017/1324   Contractar Reptes per la realització dels cursos ocupacionals dins 
la programació tardor 2016- hivern 2017. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa A.C.M. mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, la 
realització de cursos ocupacionals dins la programació dels cursos ocupacionals octubre 2017-
gener 2018 pel preu de 9.200,00 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 2017.12.430.22699, per un import total de 9.200,00 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 i a la resta de licitadors.  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.2.1. PRP2017/1352   Sol·licitar a la Diputació una subvenció per a funcionament del 
curs 2016-2017 de les llars d'infants. Exp. núm. 2017/1457.- 
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S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Sol·licitar a l’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona 
una subvenció per a les despeses de funcionament del curs 2016-2017 de les llars d’infants 
municipals, amb un import màxim subvencionable de 875 €/alumne: 
Centre   Alumnes    Import sol·licitat 
El Carrilet    86    75.250,00 € 
El Niu     51    44.625,00 € 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.3.1. PRP2017/1357   Renuncia del Sr. CD com a agent interí de la Policia Local.- Exp. 
núm. 2017/1662  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Acceptar la renúncia voluntària del Sr. CDS, com a agent interí de la Policia Local de 
Llagostera,  amb efectes del dia 22 de setembre de 2017. 
Segon.- Procedir a tramitar la baixa en el règim de la Seguretat Social 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
3. Propostes urgents 
S’aprova per unanimitat aprovar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2017/1377   Aprovar el preu públic per a l'assistència al servei reforça't.- Exp. 
núm. 2017/555  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar el preu públic de l’àrea de joventut: 
 

Activitat Preu  
Inscripció al servei Reforça’t  5,00 €/persona amb carnet jove CLV 
 10,00 €/persona sense carnet jove CLV 

 
3.1.2. PRP2017/1381   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/29. Exp. núm. 2017/329. 
Vista la relació de factures presentada per Intervenció, 
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) 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,  
I atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 2015/0620 
de data 23 de juny de 2015.  
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/29, per un import total de 108.477,22.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2017/2261 al núm. F/2017/2264 
- del núm. F/2017/2266 al núm. F/2017/2273 
- del núm. F/2017/2278 al núm. F/2017/2284 
- del núm. F/2017/2286 al núm. F/2017/2289 
- del núm. F/2017/2293 al núm. F/2017/2302 
- del núm. F/2017/2371 al núm. F/2017/2373 
- del núm. F/2017/2375 al núm. F/2017/2377 
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- del núm. F/2017/2474 al núm. F/2017/2477 
- del núm. F/2017/2480 al núm. F/2017/2484 
- del núm. F/2017/2486 al núm. F/2017/2495 
- del núm. F/2017/2497 al núm. F/2017/2517 
- del núm. F/2017/2519 al núm. F/2017/2538 
- i  els registres núm. F/2017/2389, F/2017/2421 i F/2017/2423. 

 
3.1.3. PRP2017/1379   Aprovar el preu públic per un tastet gastronòmic de la cuina del 
bolet.- Exp. núm. 2017/555. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar el preu públic de promoció local: 
 

Per un tastet gastronòmic de la cuina del bolet 8,00 €/tiquet 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.2.1. PRP2017/1369   Contractar els serveis d'impartir les classes dels cursos Tastart, 
Art i Creativitat i Aula d'art per a alumnes amb necessitats educatives especials. Exp. 
núm. 2017/1653  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar COCU ASSOCIACIÓ CULTURAL (G55074629), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, els serveis d'impartir les classes dels cursos TASTART, ART I 
CREATIVITAT i AULA D'ART PER A ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES 
ESPECIALS durant el curs 2017/2018 pel preu de 5.760,00 euros.  
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs pel període 
d’octubre a desembre de 2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017.05.3341.22799, 
per un import total de 1.920 euros. 
Tercer.- Adoptar el compromís de consignar dotació econòmica suficient pel període de gener 
a juny de 2018 a l’aplicació pressupostària corresponent al 2018, per un import de 3.840 euros. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’interessat. 
 
3.2.2. PRP2017/1374   Contractar ACTIESCOLA,SLU pel servei d'auxiliar de conversa de 
l'IES Llagostera, de l'1 d'Octubre de 2017 fins el 31 de Maig de 2018.-Exp. núm. 2017/1644  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar l’empresa ACTIESCOLA, SLU (B17456336), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, pel servei d'auxiliar de conversa de l'IES Llagostera, de l'1 
d'Octubre de 2017 fins el 31 de Maig de 2018. pel preu de 15.696,00 euros (exempts 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 2017.07.3231.22710, per al període d’octubre a desembre de 2017, 
per un import total de 5.886,00 euros (exempts d’IVA). 
Tercer.- Adoptar el compromís de consignar crèdit suficient en el pressupost de 2018, per al 
període de gener a maig de 2018, per un import total de 9.810,00 euros (exempts d’IVA). 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’empresa adjudicatària. 
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3.2.3. PRP2017/1372   Contractar Concepció Abellí Grau el servei d'impartir les classes 
del curs PINTURA/ESCULTURA durant el curs 2017/2018. Exp. núm. 2017/1655  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar CAG, mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, el servei 
d'impartir les classes del curs PINTURA/ESCULTURA durant el curs 2017/2018 pel preu de 
5.760,00 euros.  
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs pel període 
d’octubre a desembre de 2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017.05.3341.22799, 
per un import total de 1.920 euros. 
Tercer.- Adoptar el compromís de consignar dotació econòmica suficient pel període de gener 
a juny de 2018 a l’aplicació pressupostària corresponent al 2018, per un import de 3.840 euros. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’interessat.  
 
3.2.4. PRP2017/1367   Contractar Mariona Puig Baldoyra pels serveis de coordinació de 
l'Escola Municipal d'Art Pere Mayol pel curs 2017/2018. Exp. núm. 2017/1645  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar MPB, mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, els serveis de 
coordinació de l'Escola Municipal d'Art Pere Mayol pel curs 2017/2018 pel preu de 9.600,00 
euros (més IVA).  
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2017.05.3341.22799, per un import total de 4.000 euros (més IVA). 
Tercer.- Adoptar el compromís de consignar dotació econòmica suficient a l’aplicació 
pressupostària corresponent al 2018, per un import de 5.600 euros (més IVA). 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’interessat. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.3.1. PRP2017/1375   Sol·licitar subvenció al SOC, mitjançant conveni amb el CCGi, per a 
Treball i Formació 2017. Exp. núm. 2017/1677.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria TSF/2162/2017, d’1 de setembre, per la qual s’obre la 
convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i 
Formació amb el següent projecte: 
Projecte: 2 peons per a la Brigada d’obres i serveis (6 mesos i 12 mesos) i 1 agent cívic (6 
mesos) 
Segon.- Encarregar al Consell Comarcal del Gironès la sol·licitud de subvenció al Servei 
d’Ocupació de Catalunya de l’import màxim subvencionable per al projecte presentat per 
l’Ajuntament de Llagostera. 
Tercer.- Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l’exercici 2018 un crèdit de 
1.600,00 € per fer front a la despesa de finalització dels 3 contractes. 
Quart.- Adquirir el compromís d’avançar mensualment la despesa de sou i Seguretat Social 
dels 3 treballadors contractats, en el cas que el Consell Comarcal no rebi del SOC la bestreta 
que contemplen les bases que regulen la subvenció. 
Cinquè.- Autoritzar el Consell Comarcal del Gironès a actuar en el terme municipal de 
Llagostera per realitzar les tasques encomanades als treballadors contractats. 
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Sisè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès. 
 
3.4. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.4.1. PRP2017/1362   Contractar en règim laboral temporal la Sra. LCP com a tècnica 
d'orientació i inserció laboral, amb efectes del dia 02/10/2017 i fins a fi de la subvenció. 
Exp. núm. 2017/1669  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar en règim laboral temporal, a jornada completa i amb efectes del 2 d’octubre 
de 2017 i fins a la fi de la subvenció, la Sra. LCP, com a tècnica d’orientació i inserció laboral, 
amb contracte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya 
– Fons Social Europeu en el marc del Projecte treball als barris 2016 (núm. expedient GTB-
051/16), d’acord amb la convocatòria per a la selecció d’una plaça de tècnic d’orientació i 
inserció laboral en règim de personal laboral temporal i per a la constitució d’una borsa de 
treball publicada en el BOP de Girona núm. 39, del 26 de febrer de 2016. 
Segon.- Assignar la retribució mensual bruta, per tots els conceptes inclòs el prorrateig de 
pagues extraordinàries i les vacances, equivalent a la categoria de tècnic A2 de la plantilla de 
personal de l’Ajuntament de Llagostera. 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social. 
Quart.- Publicar aquest acord en el BOP de Girona. 
Cinquè.- Notificar aquest acord a la Sra. LCP. 
 
3.5. Altres 
 
3.5.1. PRP2017/1361   Aprovar les Bases del Concurs de Disseny del logotip de 
participació ciutadana de Llagostera Exp. núm. 2017/1667  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores pel concurs de disseny del logotip de 
participació ciutadana a Llagostera, i obrir la convocatòria per la presentació de sol·licituds un 
cop les bases esdevinguin aprovades definitivament. 
Segon.- 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. 
Tercer.- Exposar-les al públic pel termini de 20 dies al 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. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a la una 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. 
 


