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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/30 
Caràcter:  ordinària 
Data:   19 de setembre de 2018 
Horari:   de 20:00 fins a 20:25 
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 
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Ha excusat la seva absència la Sra. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT   
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sr. Robert Montiel Molina, 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. JGL2018/29 ordinària 12/09/2018 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
2.1.1. PRP2018/1469   Aprovar certificació nº 1 de les obres de reurbanització del c/ 
Constància - Exp. núm. 2018/445  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.2.1. PRP2018/1471   Aprovar les bases i la convocatòria per seleccionar un tècnic mitjà 
social, en règim de funcinari interí. Exp. núm. 2018/1626  
 



 

2 
 

2.2.2. PRP2018/1472   Aprovar les bases i la convocatòria per seleccionar un arquitecte tècnic, 
en règim de funcionari interí. Exp. núm. 2018/1627  
 
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. JGL2018/29 ordinària 12/09/2018 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents). 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
2.1.1. PRP2018/1469   Aprovar certificació nº 1 de les obres de reurbanització del c/ 
Constància - Exp. núm. 2018/445  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la certificació numero 1  de l’obra “Reurbanització del carrer Constància entre 
el passeig Tomàs d’A. Boada i el carrer Barcelona”, expedida pel tècnic director de l’obra en 
data 31 de d’agost de 2018, per import de 7.120,70 € (IVA inclòs). 
Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 7.120,70 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.450.619002. 
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. PRP2018/1471   Aprovar les bases i la convocatòria per seleccionar un tècnic mitjà 
social, en règim de funcionari interí. Exp. núm. 2018/1626  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Declarar la situació excepcional i la necessitat urgent i inajornable d’incorporar interinament 
personal funcionari de la categoria de tècnic mitjà social, grup A2. 
Segon.- Aprovar les “Bases reguladores de la convocatòria per seleccionar un tècnic mitjà social, 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. 
 
2.2.2. PRP2018/1472   Aprovar les bases i la convocatòria per seleccionar un arquitecte 
tècnic, en règim de funcionari interí. Exp. núm. 2018/1627  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
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Primer.- Declarar la situació excepcional i la necessitat urgent i inajornable d’incorporar interinament 
personal funcionari de la categoria de d’arquitecte tècnic, subgrup A2. 
Segon.- Aprovar les “Bases reguladores de la convocatòria per seleccionar un arquitecte tècnic, en 
règim de funcionari interí, mitjançant concurs oposició lliure “. 
Tercer.- Convocar el procés selectiu mitjançant concurs 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. Propostes urgents 
S’acorda per majoria absoluta declarar la urgència i tractar els següents temes a la present 
sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.1.1. PRP2018/1501   Nomenar la Sra. CCM com a tècnica de promoció local, en règim de 
funcionària interina, amb efectes del dia 24/09/18. Exp. núm. 2018/1640.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Nomenar la Sra. CCM, amb DNI XXXXXXXXX, com a tècnica de promoció local, en 
règim de funcionària interina, de l’Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, tècnic 
mitjà (subgrup A2) d’acord amb la convocatòria publicada en el BOP de Girona núm. 112, d’11 
de juny de 2018, amb efectes del dia 24 de setembre de 2018 i fins a la cobertura definitiva de 
la plaça com a funcionari de carrera o fins a l’amortització d’aquesta. 
Segon.-  Les retribucions d’aquest lloc de treball seran les equivalents a la plaça de tècnic mitjà  
de promoció local de la plantilla de l’Ajuntament. 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social. 
Quart.- Publicar aquest acord en el BOP. 
Cinquè.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
3.2. Altres 
 
3.2.1. PRP2018/1495   Aprovar els preus públics corresponents a l'entrada de la 
programació de teatre, música i cinema. Exp. núm. 2018/686  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar els preus públics corresponents a les entrades de la programació de teatre, 
música i cinema.  
 
Espectacle Preu 

general 
Preu menors de 
18 anys i majors 
de 65 anys 

Preu amb 
Carnet Jove 
Llagostera 

Preu alumnes Escola 
de Teatre del Gironès  

Preu alumnes 
Escola de Música i 
Dansa de 
Llagostera 

Espectacles 
teatre, música 
i dansa 
professional 10 € 6 € 6 € 

entrada gratuïta 
espectacles teatrals 

entrada gratuïta 
concerts de  
música i 
espectacles de 
dansa 
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Espectacles 
teatre, música 
i dansa 
amateur 8 € 5 € 5 € 

entrada gratuïta 
espectacles teatrals 

entrada gratuïta 
concerts de  
música i 
espectacles de 
dansa 

Teatre infantil 5 € 5 € 5 € entrada gratuïta  5 € 

Cinema Cicle 
Gaudí  4,50 € 3 € 3 € 4,50 € 4,50 € 
Cinema 
infantil 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 

 
3.2.2. PRP2018/1480   Contractar ILUNION, Limpieza y Medio ambiente pel servei 
d'ampliació neteja de la llar d'infants EL NIU, a partir del 3 de setembre fins el 21 de 
desembre de 2018.- Exp. núm. 2015/351  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Adjudicar a ILUNION Limpieza y Medioambiente, SA (CIF A79384525) el servei 
d’ampliació de neteja de 2 hores diàries a la llar d’infants EL NIU durant el curs 2018-2019, a 
partir del 3 de setembre fins el 21 de desembre de 2018, per un import de 1.892,40€ (més IVA. 
Aquest servei es regula en el Plec de Clàusules Administratives Particulars del Contracte de 
Serveis per la Neteja d’Edificis de l’Ajuntament de Llagostera. 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent per a l’any 2018 (de setembre a desembre), d’import 
total 2.289,80€ (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm.2018.07.3232.22700- 
Neteja llar d’infants. 
Tercer.- Notificar-ho a l’empresa adjudicatària. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.3.1. PRP2018/1505   Aprovar la relació de factures núm. F/2018/29. Exp. núm. 2018/216.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/29, per un import total de 60.089,74.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2018/2421 al núm. F/2018/2430 
- del núm. F/2018/2478 al núm. F/2018/2480 
- del núm. F/2018/2483 al núm. F/2018/2486 
- i els registres núm. F/2018/2289, F/2018/2290, F/2018/2362, F/2018/2393, 

F/2018/2405, F/2018/2418, F/2018/2543, F/2018/2544, F/2018/2558, F/2018/2566, 
F/2018/2567, F/2018/2573, F/2018/2576, F/2018/2594, F/2018/2603, F/2018/2615, 
F/2018/2616, F/2018/2630 i F/2018/2710. 

 
3.4. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.4.1. PRP2018/1490   Sol•licitar a l’Agència de Residus de Catalunya una pròrroga d’1 
any per a l’execució i la justificació de la subvenció per al projecte Redacció del PLP i 1a 
fase del projecte de reutilització de la deixalleria municipal, concedida per Resolució del 
director de l’Agència de Residus de Catalunya, de 22 de desembre de 2016 (Ref. 
Q0301/2016/26). Exp. núm. 2016/1276  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
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Primer.- Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya una pròrroga d’1 any per a l’execució i 
la justificació de la subvenció per al projecte Redacció del PLP i 1a fase del projecte de 
reutilització de la deixalleria municipal, concedida per Resolució del director de l’Agència de 
Residus de Catalunya, de 22 de desembre de 2016 (Ref. Q0301/2016/26). 
 
3.4.2. PRP2018/1492   Acceptar la subvenció de la Diputació Del Pla a l'Acció Línia 1 i 
sol·licitar bestreta. Exp. núm. 2018/779. 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Acceptar la següent subvenció de la Diputació de Girona dins la campanya Del Pla a 
l’Acció 2018-2019: 
Any 2018: 
1.440,00 € per a comptabilitat energètica 
375 € per al punt d’informació energètica 
Any 2019: 
1.440,00 € per a comptabilitat energètica 
375 € per al punt d’informació energètica 
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una bestreta del 50% de la subvenció. 
 
3.4.3. PRP2018/1489   Acceptar la subvenció. Exp. núm. 2018/933.- 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Acceptar la subvenció de 1.200 € del Consell Comarcal del Gironès per a la Fira del 
Bolet 2018. 
Segon.- Acceptar les condicions generals i especials de les bases que regulen la subvenció, 
publicades al BOP núm. 41, de 27 de febrer de 2018. 
 
3.4.4. PRP2018/1494   Sol·licitar subvenció a Dipsalut per a prevenció de legionel·la al 
Pavelló. Exp. núm. 2018/1473. 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Donar conformitat a la Memòria valorada per modificació d’instal·lació existent a la 
instal·lació d’aigua potable sanitària del pavelló d’esports municipal, redactada per l’arquitecta 
tècnica municipal Sra. Imma Ruiz, amb un pressupost 4.855,23 € (IVA inclòs). 
Segon.- Concórrer a la convocatòria de Dipsalut per al finançament de l’assessorament i el 
suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut, amb l’actuació Modificació 
d’instal·lació existent a la instal·lació d’aigua potable sanitària del pavelló d’esports municipal. 
Tercer.- Sol·licitar a Dipsalut una subvenció de 3.398,66 €, import màxim subvencionable. 
 
3.4.5. PRP2018/1475   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a esportistes de nivell. Exp. 
núm. 2018/1415.-  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada per MCB (RE 2018/4308, de 10 de setembre de 
2018), en nom de la seva filla PSC. 
Segon.- Desestimar la sol·licitud presentada per PGG (RE 2018/4330, de 12 de setembre de 
2018), en nom de la seva filla PRG, pels següents motius: 
a) Presentar la sol·licitud fora de termini 
b) No presentar factures o rebuts de despeses relacionades directament amb el campionat, 
tingudes entre 1/09/2017 i 31/08/2018. 
Tercer.-  Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona per a l’any 2018 de 
subvencions per al suport als programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins, 
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menors de 25 anys, d’esports individuals que, prèvia classificació, han participat en els 
campionats d’Espanya, d’Europa, del món o Jocs Olímpics, per al següent concepte: 
Ajut a PSC, taekwondista, amb una despesa justificada de 824,96 € 
Quart.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 824,96 €, import màxim 
subvencionable. 
Cinquè.- Condicionar l’acceptació de la subvenció de la Diputació de Girona, en cas de ser 
concedida, al fet que l’import concedit correspongui al 100% de la despesa a justificar davant 
de la Diputació de Girona per part de l’Ajuntament de Llagostera. 
Sisè.- Renunciar a la subvenció de la Diputació de Girona, en cas de ser concedida, si l’import 
concedit és menor que la despesa a justificar davant de la Diputació de Girona per part de 
l’Ajuntament de Llagostera. 
Setè.- Notificar aquest acord a les interessades. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts menys cinc minuts de nou del vespre  
s’aixeca la sessió de la qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el 
secretari, que ho certifico. 
 


