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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/38 
Caràcter:  ordinària 
Data:   18 d'octubre de 2017 
Horari:   de 12:30 fins a 13:50 
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. 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. JGL2017/37 ordinària 11/10/2017 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.1.1. PRP2017/1462   Contractar el lloguer i muntatge de motius de Nadal per diversos carrers 
del poble. 
 
2.2. Altres 
2.2.1. PRP2017/1451   Sol·licitar a la Diputació de Girona l'assistència tècnica en matèria de 
prevenció d'incendis. Exp. núm. 2017/1747. 
2.2.2. PRP2017/1463   Sol·licitar a la Diputació assistència tècnica per a l'estudi de viabilitat 
d'una xarxa de calor de biomassa a l'escola Lacustària. Exp. núm. 2017/1749. 
 
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. JGL2017/37 ordinària 11/10/2017 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2017/1462   Contractar el lloguer i muntatge de motius de Nadal per diversos 
carrers del poble. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L. (B17378621), mitjançant 
la modalitat de contracte menor de subministraments, contractar el lloguer i muntatge de motius 
de Nadal 2017 per diversos carrers del poble pel preu de 13.947,55 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 06.165.20300, per un import total de 16.876,54 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. Altres 
 
2.2.1. PRP2017/1451   Sol·licitar a la Diputació de Girona l'assistència tècnica en matèria 
de prevenció d'incendis. Exp. núm. 2017/1747.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona l’assistència tècnica per als següents serveis en 
matèria de prevenció d’incendis: 
Línia 2.- Obtenció de les dades cadastrals de les finques afectades i dels polígons obligats 
identificats en el plànol de delimitació. 
Línia 3.- Redacció del projecte executiu per a l’obertura i/o el manteniment de les franges 
perimetrals de protecció per prevenir incendis en nuclis urbans i urbanitzacions segons el que 
estableix la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestal i les 
seves modificacions. 
Línia 4.- Coordinació de la sessió informativa amb els veïns afectats per les obligacions de la 
Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals i les seves 
modificacions. 
Segon.- Encarregar a la tècnica responsable de Disciplina Urbanística de l’Ajuntament 
l’execució dels tràmits administratius; l’acompliment de les condicions previstes en el Pla de 
serveis de prevenció d’incendis; la recerca i el subministrament de dades necessàries i les 
funcions d’enllaç entre l’Ajuntament de Llagostera i la Diputació de Girona per a l’execució 
d’aquest acord. 
Tercer.- Adquirir els següents compromisos: 
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Línia 2: 
- Cedir a la Diputació de Girona les dades cadastrals necessàries per dur a terme el 

servei sol·licitat en la línia 2. 
- Enviar les notificacions en el termini de 3 mesos, una vegada entregats els resultats del 

servei. 
- Abonar 500 € a la Diputació de Girona en cas d’incompliment dels compromisos 

 
Línia 3:  

- Iniciar les tasques que es determinin en el projecte en el termini d’1 any després de 
rebre’l. 

- Aprovar el projecte en el Ple en un termini de 3 mesos després de rebre’l. 
- Abonar 2.500 € a la Diputació de Girona en cas d’incompliment dels compromisos. 

 
Línia 4: 

- Posar a disposició de la Diputació un local i el material informàtic necessari. 
- Convocar els veïns i fer el màxim de difusió de la reunió. 

 
En totes les línies: 

- Fer constar el suport tècnic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat, o 
difusió dels programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de 
subvenció, i també en els cartells que es puguin col·locar amb motiu de les actuacions. 

 
2.2.2. PRP2017/1463   Sol·licitar a la Diputació assistència tècnica per a l'estudi de 
viabilitat d'una xarxa de calor de biomassa a l'escola Lacustària. Exp. núm. 2017/1749. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona l’estudi de viabilitat per crear una xarxa de calor de 
biomassa forestal o combinada amb altres fonts d’energia renovable a l’escola Lacustària. 
Segon.- Encarregar a l’enginyer municipal l’execució dels tràmits necessaris; l’acompliment de 
les condicions previstes en el Pla de serveis; la recerca i el subministrament de dades 
necessàries i les funcions d’enllaç entre l’Ajuntament de Llagostera i la Diputació de Girona per 
a l’execució d’aquest acord. 
Tercer.- Adquirir el compromís de fer constar el suport tècnic de la Diputació de Girona en 
qualsevol acte, publicitat, o difusió dels programes, activitats, inversions o actuacions que 
siguin objecte de subvenció, i també en els cartells que es puguin col·locar amb motiu de les 
actuacions. 
 
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. PRP2017/1481   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/32. Exp. núm. 2017/329  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/32, per un import total de 71.169,82.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2017/2561 al núm. F/2017/2568 
- del núm. F/2017/2576 al núm. F/2017/2578 
- del núm. F/2017/2585 al núm. F/2017/2595 
- del núm. F/2017/2598 al núm. F/2017/2600 
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- del núm. F/2017/2755 al núm. F/2017/2763 
- del núm. F/2017/2755 al núm. F/2017/2786 
- i  els registres núm. F/2017/2478, F/2017/2555, F/2017/2556, F/2017/2582, 

F/2017/2583, F/2017/2665 i F/2017/2704 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.2.1. PRP2017/1485   Declarar la Sra. OSF en excedència voluntària per interès 
particular, amb efectes del dia 17/10/17. Exp. núm. 2017/1773. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Declarar la Sra. OSF, amb XXXXXXXXXX, en situació d’excedència voluntària per 
interès particular, sense reserva del lloc de treball, amb efectes del dia 17 d’octubre de 2017 i 
fins el 31 d’agost de 2018. 
Segon.- Notificar aquesta resolució a la interessada. 
 
3.2.2. PRP2017/1487   Contractar la Sra. SSE, en règim laboral temporal, com a mestra de 
les llars d'infants municipals, amb efectes del dia 23/10/2017 i fins el 31/07/2018. Exp. 
núm. 2017/1772.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar, en règim laboral temporal i de durada determinada i per urgència, la Sra. 
SSE, amb DNI XXXXXXXXX, com a mestra de la llar d’infants municipal El Carrilet per al curs 
2017/2018, amb una dedicació de 37,5 hores/setmanals i amb efectes del dia 23 d’octubre de 
2017 i fins el 31 de juliol de 2018. 
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 i cinc minuts 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. 
 


