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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/20 
Caràcter:  ordinària 
Data:   6 de juny de 2018 
Horari:   de 13:14 fins a 13:32 
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   
Sra. Núria Comas Ventura, secretària accidental.  
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sr. Robert Montiel Molina, 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. JGL2018/19 ordinària 30/05/2018 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
2.1.1. PRP2018/912   Aprovar la certificació nº 6 de les obres de reurbanització dels carrers 
J.Maragall i 11 de setembre - Exp. núm. 2017/1184  
 
2.1.2. PRP2018/918   Aprovar certificació nº 5 de les obres de reurbanització del c/ Marina, 
etc.- Exp. núm. 2017/1963  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
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2.2.1. PRP2018/925   Contractar la Sra. MFP com a aux. administrativa de serveis socials del 
06/06/18 al 05/12/2018 - Projecte Treball als Barris - SOC. Exp. núm. 2018/1085  
 
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. JGL2018/19 ordinària 30/05/2018 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
2.1.1. PRP2018/912   Aprovar la certificació nº 6 de les obres de reurbanització dels 
carrers J.Maragall i 11 de setembre - Exp. núm. 2017/1184.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la certificació numero 6 de l’obra “reurbanització dels carrers Joan Maragall, 
Onze de Setembre i Sant Feliu” del Lot numero 1, corresponent als carrers Joan Maragall i 
Onze de Setembre, expedida pel tècnic director de l’obra en data 30 d’abril de 2018 per import 
de 79.610,62 €, IVA Inclòs (R.E. 2018/2473, de 17.05.2018). 
Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 79.610,62 € (Iva Inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 13.1532.61900. 
Tercer.- Ordenar el pagament d’aquesta certificació un cop presentada la corresponent factura 
a la Intervenció municipal de fons. 
 
2.1.2. PRP2018/918   Aprovar certificació nº 5 de les obres de reurbanització del c/ 
Marina, etc.- Exp. núm. 2017/1963.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la certificació número 5 de l’obra “reurbanització dels carrers Marina, 
Lacustària i Baixada de la Costa”, expedida pel tècnic director de l’obra en data 25 de maig de 
2018,  per import de 96.947,85 € (IVA inclòs). 
Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 96.947,85 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 13.1532.61900. 
Tercer.- Ordenar el pagament d’aquesta certificació un cop presentada la corresponent factura 
a la Intervenció municipal de fons 
Quart.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.2.1. PRP2018/925   Contractar la Sra. MFP com a aux. administrativa de serveis socials 
del 06/06/18 al 05/12/2018 - Projecte Treball als Barris - SOC. Exp. núm. 2018/1085  
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Contractar en règim laboral d’interès social de durada determinada, amb efectes del 
dia 6 de juny de 2018 i fins el dia 5 de desembre de 2018, la Sra. MFP, amb DNI XXXXXXX, 
com a auxiliar administrativa de suport a serveis socials, amb contracte subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Projecte Treball als 
Barris 2017, pel període de 6 mesos, número d’expedient GTB-061/17 i número d’oferta 09-
2018-13140. 
Segon.- Assignar la retribució mensual bruta, per tots els conceptes inclòs el prorrateig de 
pagues extraordinàries, equivalent a les places 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 la contractació en el BOP. 
Cinquè.- Comunicar-ho a la Sra. MFP. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’aprova per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2018/941   Aprovar la relació de factures F/2018/17. Exp. núm. 2018/216  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/17, per un import total de 95.294,78.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2018/1306 al núm. F/2018/1381 
- del núm. F/2018/1538 al núm. F/2018/1540 
- del núm. F/2018/1548 al núm. F/2018/1570 
- del núm. F/2018/1575 al núm. F/2018/1576 
- i els registres núm. F/2018/1383, F/2018/1387, F/2018/1487, F/2018/1516, 

F/2018/1530 i F/2018/1535. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.2.1. PRP2018/949   Ratificació del decret d'alcaldia 608/2018 Exp. núm. 2018/151  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.-  Ratificar íntegrament el contingut del decret d’alcaldia 608/2018 de 4 de juny de 2018. 
Segon.- Deixar-ne constància en l’expedient mitjançant l’expedició del corresponent certificat 
de l‘acord adoptat. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.3.1. PRP2018/944   Aprovar les bases i la convocatòria de selecció d'un educador 
ambiental. Exp. núm. 2018/1083  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Declarar la situació excepcional i la necessitat urgent i inajornable d’incorporar 
interinament personal funcionari de la categoria d’educador ambiental, auxiliar, subgrup C2. 
Segon.- Aprovar les “Bases reguladores de la convocatòria per seleccionar un educador 
ambiental, en règim de funcionari interí, mitjançant oposició lliure“. 
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Tercer.- Convocar el procés selectiu mitjançant oposició lliure, i obrir el termini de presentació 
de les instàncies per prendre part en el procediment de selecció, de conformitat amb el 
contingut de les bases referenciades. 
Quart.- Publicar el text íntegre de les bases en el BOP de Girona i en la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Llagostera. 
 
3.3.2. PRP2018/948   Aprovar les bases i la convocatòria per seleccionar un auxiliar de 
promoció econòmica. Exp. núm. 2018/1093  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Declarar la situació excepcional i la necessitat urgent i inajornable d’incorporar 
interinament personal funcionari de la categoria d’auxiliar de promoció econòmica, subgrup C2. 
Segon.- Aprovar les “Bases reguladores de la convocatòria per seleccionar un auxiliar de 
promoció econòmica, en règim de funcionari interí, mitjançant oposició lliure“. 
Tercer.- Convocar el procés selectiu mitjançant oposició lliure, i obrir el termini de presentació 
de les instàncies per prendre part en el procediment de selecció, de conformitat amb el 
contingut de les bases referenciades. 
Quart.- Publicar el text íntegre de les bases en el BOP de Girona i en la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Llagostera. 
 
3.3.3. PRP2018/362   Aprovar les bases i la convocatòria per seleccionar un tècnic mitjà 
de promoció local, funcionari interí.- Exp. núm. 2018/491  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Declarar la situació excepcional i la necessitat urgent i inajornable d’incorporar interinament 
personal funcionari de la categoria de tècnic mitjà de promoció local, subgrup A2. 
Segon.- Aprovar les “Bases reguladores de la convocatòria per seleccionar un tècnic mitjà de promoció 
local, en règim de funcionari interí, mitjançant oposició lliure “. 
Tercer.- Convocar el procés selectiu mitjançant oposició lliure, i obrir el termini de presentació de les 
instàncies per prendre part en el procediment de selecció, de conformitat amb el contingut de les bases 
referenciades. 
Quart.- Publicar el text íntegre de les bases en el BOP de Girona i en la seu electrònica de l’Ajuntament 
de Llagostera. 
 
3.4. Altres 
3.4.1. PRP2018/950   Ratificar el decret d'alcaldia 614/2018 de 5 de juny de 2018.  Exp. 
núm. 2018/991  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar íntegrament el contingut del decret d’alcaldia 614/2018 de 5 de juny de 2018. 
Segon.- Deixar-ne constància en l’expedient mitjançant l’expedició del corresponent certificat 
de l‘acord adoptat. 
 
3.4.2. PRP2018/939   Aprovar la revisió de preus,  segons l’IPC,  en el contracte del servei 
de recollida d'escombraries.-Exp. núm. 2018/1104  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició de l’empresa concessionària del servei de recollida d’escombraries  
URBASER,SA i aplicar la revisió de preus d’acord amb la clàusula 58 del Plec de clàusules 
administratives del contracte. 
Segon.- Aprovar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018.10.1621.22700 l’increment anual 
del contracte per un import de 4.284,97€ + 10% d’IVA que fan un total de 4.713,47€, amb 
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efectes del dia 1 de gener de 2018 fins el 31 de desembre de 2018, que resulta d’incrementar 
un 1,445% el preu del contracte, que correspon al 85% de l’1,70%, (variació interanual de l’IPC 
estatal del període de novembre 2016 fins el novembre 2017). 
Tercer.- Notificar l’acord a l’empresa interessada.  
 
3.4.3. PRP2018/943   Modificar les bases de preinscripció de les llars d'infants municipals 
per al curs 2018-2019.-Exp. núm. 2018/711  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Modificar el nombre de places del servei de menjador fins a un màxim de 50, de les 
bases de preinscripció de les llars d’infants municipals per al curs 2018-2019, aprovades per la 
Junta de Govern Local del dia 11 d’abril de 2018. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts de dues i dos minuts s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi la secretària accidental, que ho 
certifico. 
 


