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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/31 
Caràcter:  ordinària 
Data:   26 de setembre de 2018 
Horari:   de 12:54 fins a 13:21 
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. 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. JGL2018/30 ordinària 19/09/2018 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.1.1. PRP2018/1479   Contractar Idària pel projecte Activa't en Cooperativa, per a l'ocupació 
en cooperativa en el marc dels oficis de jardineria i forestal. Exp. núm. 2018/880  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.2.1. PRP2018/1527   Aprovar pla economicofinancer 2018-2019 Pla de Barris. Exp. núm. 
2009/1439.  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
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2.3.1. PRP2018/1516   Acceptar la renúncia com a agent de la policia local del Sr. Josep M. 
Gener Martorell, amb efectes del dia 30/09/2018. Exp. núm. 2018/1564  
2.3.2. PRP2018/1524   Aprovar la constitució d'una borsa de treball d'administratius de cultura. 
Exp. núm. 2018/1244  
2.3.3. PRP2018/1525   Nomenar la Sra. MCI com a administrativa de cultura, en règim de 
funcionària interina, amb efectes del dia 01/10/2018. Exp. núm. 2018/1671  
 
2.4. Altres 
2.4.1. PRP2018/1426   Contractar el servei d'acollida per a les escoles. Exp. núm. 2018/1506  
 
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. JGL2018/30 ordinària 19/09/2018 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2018/1479   Contractar Idària pel projecte Activa't en Cooperativa, per a 
l'ocupació en cooperativa en el marc dels oficis de jardineria i forestal. Exp. núm. 
2018/880. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 30/04/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa IDÀRIA, EMPRESA D'INSERCIÓ SCCL (F55149025), 
mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, els treballs del projecte Activa't en 
Cooperativa, pel preu de 14.000,00 euros (exempts d’IVA), segons el detall del pressupost 
presentat. 
Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018/12/430/22706 per un import total de 14.000,00 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’adjudicatari. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.2.1. PRP2018/1527   Aprovar pla economicofinancer 2018-2019 Pla de Barris. Exp. núm. 
2009/1439.-  
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Aprovar el pla economicofinancer de la pròrroga 2018-2019 del projecte d’intervenció 
integral del nucli antic de Llagostera que van accedir al finançament del Fons de foment del 
programa de barris, amb les actuacions previstes en el quadrant següent: 

 
 
 
 

Actuació
Nou	pla	

financer	2018
Nou	pla	

financer	2019
Total	nou	pla	
financer Pla	inicial %	s/total Modificació Pla	final %	s/total

1	Millora	de	l'espai	públic	i	dotació	d'espais	verds 100.210,16 0,00 100.210,16 2.648.506,90 52,97% 17.083,19 2.665.590,09 53,31%
1.1.01.01	Adquisició	i	arranjament	del	parc	dels	carrers	del	Fred	i	Lacustaria 0,00 288.049,97 0,00 288.049,97
1.1.04.01	Arranjament	dels	carrers	Joan	Maragall,	11	de	Setembre	i	un	tram	del	Saragossa 0,00 3.067,35 0,00 3.067,35
1.1.05.01	Arranjament	del	carrer	de	Panedes 0,00 550.000,00 -65.940,35 484.059,65
1.1.07.01	Millora	de	les	voreres	del	carrer	Ramal	i	altres	indrets 0,00 28.072,00 0,00 28.072,00
1.1.08.01	Adquisició	i	arranjaments	d'espais	públics	de	l'àmbit	del	pla	de	barris	(1) 100.210,16 100.210,16 1.779.317,58 83.023,54 1.862.341,12
2	Rehabilitació	i	equipament	dels	elements	col·lectius	dels	edificis 600,00 31.500,00 32.100,00 205.776,43 4,12% -28.870,10 176.906,33 3,54%
2.2.03.01	Rehabilitació	de	façanes	(2) 30.000,00 30.000,00 87.824,41 30.000,00 117.824,41
2.2.07.01	Oficina	tècnica	de	rehabilitació	(3) 600,00 1.500,00 2.100,00 57.952,02 -5.222,60 52.729,42
2.2.08.01	Millora	i	regulació	d'instal·lacions,	elements	de	comunicació,	accessibilitat	i	eficiència	energètica	 0,00 60.000,00 -53.647,50 6.352,50
3	Provisió	d'equipaments	per	a	l'ús	col·lectiu 0,00 0,00 0,00 386.174,31 7,72% 0,00 386.174,31 7,72%
3.3.01.01	Escola	de	belles	arts	a	la	¿Casa	de	les	Vidues¿ 0,00 204.712,86 0,00 204.712,86
3.3.02.01	Espai	d¿interpretació	a	¿Can	Casiques¿ 0,00 181.461,45 0,00 181.461,45
4	Incorporació	tecnologies	de	la	informació	en	els	edificis 0,00 0,00 0,00 31.276,22 0,63% 0,00 31.276,22 0,63%
4.4.01.01	Cursos	d¿introducció	a	les	noves	tecnologies 0,00 29.391,70 0,00 29.391,70
4.4.04.01	Àrea	wifi	a	les	places	del	barri 0,00 1.884,52 0,00 1.884,52
5	Foment	de	la	sostenibilitat	del	desenvolupament	urbà 0,00 0,00 0,00 128.895,57 2,58% 2.824,24 131.719,81 2,63%
5.5.01.01	Foment	de	l¿ús	de	la	bicicleta 0,00 2.032,80 0,00 2.032,80
5.5.02.01	Mesures	d¿estalvi	d¿aigua	a	les	vivendes 0,00 4.656,23 0,00 4.656,23
5.5.03.01	Millores	en	la	recollida	selectiva 0,00 3.907,33 0,00 3.907,33
5.5.04.01	Tallers	de	compostatge	casolà 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
5.5.05.01	Educació	i	sensibilització	ambiental 0,00 106.880,07 2.824,24 109.704,31
5.5.06.01	Campanyes	ambientals 0,00 7.419,14 0,00 7.419,14
6	Equitat	de	gènere	en	l'ús	de	l'espai	urbà	i	dels	equipaments 0,00 0,00 0,00 166.355,40 3,33% -8.397,86 157.957,54 3,16%
6.6.01.01	Espai	d¿igualtat 0,00 166.355,40 -8.397,86 157.957,54
7	Programes	que	comportin	la	millora	social,	urbanística	i	econòmica 21.000,00 18.000,00 39.000,00 1.308.636,50 26,17% 25.360,53 1.333.997,03 26,68%
7.7.01.01	Oficina	de	promoció	econòmica	del	nucli	antic 0,00 259.952,60 3.895,24 263.847,84
7.7.04.01	Dinamització,	participació	i	comunicació 0,00 14.840,89 0,00 14.840,89
7.7.05.01	Actuacions	culturals	al	barri 0,00 22.341,61 0,00 22.341,61
7.7.06.01	¿El	nostre	Barri¿ 0,00 4.230,26 0,00 4.230,26
7.7.08.01	Oficina	del	jovent	del	nucli	antic 0,00 260.880,76 -3.797,41 257.083,35
7.7.09.01	La	lectura 0,00 1.892,80 0,00 1.892,80
7.7.10.01	Mediació	en	els	espais	públics 0,00 18.899,40 0,00 18.899,40
7.7.12.01	¿Jo	pintor¿ 0,00 3.202,65 0,00 3.202,65
7.7.13.01	Xerrades	del	barri 0,00 668,00 0,00 668,00
7.7.14.01	Oficina	d¿acollida	del	nucli	antic 0,00 153.600,93 -46,00 153.554,93
7.7.15.01	Alfabetització	i	cursos	de	català 0,00 3.184,00 0,00 3.184,00
7.7.21.01	Contractació	del	coordinador	i	de	l¿equip	gestor 0,00 375.824,44 0,00 375.824,44
7.7.23.01	Accions	i	elements	de	participació	i	comunicació	(4) 2.500,00 2.500,00 33.102,29 -4.410,97 28.691,32
7.7.24.01	Actuacions	culturals,	artístiques	i	esportives	al	barri 0,00 53.228,96 -4.435,86 48.793,10
7.7.25.01	Actuacions	ocupacionals,	formatives	i	de	cohesió	social	(5) 18.500,00 18.000,00 36.500,00 102.786,91 34.155,53 136.942,44
8	Accessibilitat	i	supressió	de	les	barreres	arquitectòniques 0,00 110.000,00 110.000,00 124.378,67 2,49% -8.000,00 116.378,67 2,33%
8.8.01.01	Supressió	de	barreres	(6) 110.000,00 110.000,00 100.000,00 10.000,00 110.000,00
8.8.02.01	La	mobilitat	al	nucli	antic 0,00 24.378,67 -18.000,00 6.378,67
Total 121.810,16 159.500,00 281.310,16 5.000.000,00 100,00% 0,00 5.000.000,00 100,00%
Despeses	de	gestió	i	administració
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2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.3.1. PRP2018/1516   Acceptar la renúncia com a agent de la policia local del Sr. JMGM, 
amb efectes del dia 30/09/2018. Exp. núm. 2018/1564  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Acceptar la renúncia a la condició de funcionari interí del Sr. JMGM, amb DNI 
XXXXXXXXX agent de la Policia Local, amb efectes administratius del dia 30 de setembre de 
2018. 
Segon.- Procedir a tramitar la baixa en el règim general de la Seguretat Social. 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
2.3.2. PRP2018/1524   Aprovar la constitució d'una borsa de treball d'administratius de 
cultura. Exp. núm. 2018/1244.  
 

Actuacions	previstes exercici	2018 exercici	2019
1.1.08.01	Adquisició	i	arranjaments	d'espais	públics	de	l'àmbit	del	pla	de	barris	(1)
Font-Viñolas,	modificacio	POUM	c/Lacustaria	 20.570,00
Aglomerats	Girona,	reurbanització	c/	Marina 15.000,00
Aglomerats	Girona,	reurbanització	c/	Joan	Maragall 3.000,00
Pantalla	per	tapar	aparells	aire	condicionat	darrera	Ajuntament 700,00
Barana	baxada	de	la	Costa 1.500,00
Locals	can	Roure 1.500,00
Pavimentació	carrers	d'entrada	al	Pla	de	barris 57.940,16
total 100.210,16

2.2.07.01	Oficina	tècnica	de	rehabilitació	(2)
oficina	d'habitatge 600,00 1.500,00

2.2.03.01	Rehabilitació	de	façanes	(3)
subvencions	rehabilitacio	façanes 30.000,00
total 0,00 30.000,00

7.7.23.01	Accions	i	elements	de	participació	i	comunicació	(4)
annex	llibre 2.500,00
total 2.500,00 0,00

7.7.25.01	Actuacions	ocupacionals,	formatives	i	de	cohesió	social	(5)
Serveis	de	formacio	ocupacionals	en	inforrmàtica 8.500,00 18.000,00
Material	informàtic 10.000,00
total 18.500,00 18.000,00

8.8.01.01	Supressió	de	barreres	(6)
Ascensor	a	l'ajuntament 110.000,00
total 0,00 110.000,00

TOTAL 121.810,16 159.500,00
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S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Constituir la següent borsa de treball d’administratius de cultura, en règim de 
funcionari interí, per efectuar nomenaments amb caràcter temporal per cobrir vacants o 
realitzar substitucions en aquesta categoria d’administratiu de cultura de l’ajuntament de 
Llagostera que es puguin originar durant un període de 2 anys, d’acord amb els resultats finals 
del procés selectiu i amb la convocatòria publicada al BOP de Girona núm. 132, de 9 de juliol 
de 2018, en la qual els aspirants tindran la següent prelació: 
 

Ordre de 
prelació Cognoms, Nom NIF 

1r SPMD XXXXXXXX 
 
Segon.- Fer avinent que la vigència de la citada borsa de treball serà de 2 anys (fins al 18 de 
setembre de 2020), llevat que s’exhaurís la llista d’aspirants seleccionats en un termini inferior. 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els aspirants que han superat el procés selectiu. 
Quart.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
2.3.3. PRP2018/1525   Nomenar la Sra. MCI com a administrativa de cultura, en règim de 
funcionària interina, amb efectes del dia 01/10/2018. Exp. núm. 2018/1671.  
Vist el resultat del procés selectiu convocat per al nomenament d’un administratiu de cultura en 
règim de funcionari interí i vista la proposta del Tribunal Qualificador, segons els resultats que 
ens transcriuen a continuació: 
 

Cognoms, Nom NIF 
RESULTAT 

FINAL 
CI,M XXXXXXXX 65,55 
SP, MP XXXXXXXX 49,00 

 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Nomenar la Sra. MCI, amb DNI XXXXXXXXXX, com a administrativa de cultura, en 
règim de funcionària interina, de l’Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, subgrup 
C1, d’acord amb la convocatòria publicada en el BOP de Girona núm. 132, de 9 de juliol de 
2018, amb efectes del dia 1 d’octubre 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 d’administratiu 
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. 
 
2.4. Altres 
 
2.4.1. PRP2018/1426   Contractar el servei d'acollida per a les escoles. Exp. núm. 
2018/1506  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 28/08/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa IDÀRIA, EMPRESA D'INSERCIÓ SCCL (F55149025), 
mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, la traducció a les Escoles Puig de les 
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Cadiretes i Lacustària del 27 d'Agost al 4 d'Octubre de 2018, pel preu de 2.673 euros (més 
IVA), segons el detall del pressupost presentat. 
Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.08.231.22799 per un import total de 2.940,30 euros, IVA inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:   
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1. PRP2018/1547   Contractar la reparació de ferm al carrer Mestral - Exp. núm. 
2018/1644.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 25/09/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA (A17207168), mitjançant la 
modalitat de contracte menor d’obres, la reparació de ferm al carrer Mestral, pel preu de 
11.794,20 euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat. 
Tercer.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.06.450.21000 per un import total de 14.270,98 euros, IVA 
inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.2.1. PRP2018/1531   Ratificar el Decret d'alcaldia 1059/2018. Exp. núm. 2018/1650  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar el Decret d’alcaldia núm. 1059/2018, de contractació laboral del Sr. DGS com 
a conserge del camp de futbol municipal, amb efectes del dia 23 de setembre de 2018 i fins a la 
reincorporació del Sr. Pedro Salazar Baena al seu lloc de treball. 
 
3.2.2. PRP2018/1540   Nomenar la Sra. BMH agent interina de la Policia Local, amb 
efectes del dia 01/10/2018 i ifns el 31/12/2018 . Exp. núm. 2018/1667  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Nomenar funcionària interina, per urgència, la senyora BMH, amb DNI XXXXXXXXX 
com a agent de la Policia Local, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis 
Especials, Policia Local, categoria agent, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2018 i fins al 31 de 
desembre de 2018. 
Segon.- Aprovar les retribucions a percebre que són les que consten a la relació de llocs de 
treball aprovades pel Ple juntament amb l’aprovació del Pressupost Municipal. 
Tercer.- Aquest nomenament quedarà sense efecte en cas de manifesta inidoneïtat. 
Quart.- Publicar aquest acord en el BOP. 
Cinquè.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
Sisè.- Notificar aquest acord a la interessada. 
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3.2.3. PRP2018/1539   Nomenar el Sr. JSM agent interí de la Policia Local, amb efectes del 
dia 01/10/2018 i fins el 31/12/2018. Exp. núm. 2018/1668  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Nomenar funcionari interí, per urgència, el senyor JSM, amb DNI XXXXXXXXX, com a 
agent de la Policia Local, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, 
Policia Local, categoria agent, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2018 i fins al 31 de desembre 
de 2018. 
Segon.- Aprovar les retribucions a percebre que són les que consten a la relació de llocs de 
treball aprovades pel Ple juntament amb l’aprovació del Pressupost Municipal. 
Tercer.- Aquest nomenament quedarà sense efecte en cas de manifesta inidoneïtat. 
Quart.- Publicar aquest acord en el BOP. 
Cinquè.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
Sisè.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.3.1. PRP2018/1545   Aprovar la relació de factures núm. F/2018/30. Exp. núm. 2018/216  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/30, per un import total de 113.228,70.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2018/2251 al núm. F/2018/2253 
- del núm. F/2018/2487 al núm. F/2018/2541 
- del núm. F/2018/2640 al núm. F/2018/2642 
- del núm. F/2018/2645 al núm. F/2018/2661 
- del núm. F/2018/2740 al núm. F/2018/2768 
- del núm. F/2018/2770 al núm. F/2018/2775 
- i els registres núm. F/2018/2631 i F/2018/2632. 

 
3.4. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.4.1. PRP2018/1533   Concórrer a la convocatòria  de subvencions de la Diputació per a 
noves tecnologies a Can Caciques. Exp. núm. 2018/1679.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona per dotar de noves tecnologies 
museus i col·leccions de les comarques gironines durant l’any 2018, amb l’actuació: Adquisició 
de maquinari relacionat amb tecnologies de la informació al Centre d’Interpretació Can 
Caciques. 
 
3.4.2. PRP2018/1535   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a llars d'infants 2017-2018. 
Exp. núm. 2018/1519.- 
 
 
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 2017-2018 de les llars d’infants 
municipals, amb un import màxim subvencionable de 875 €/alumne: 
Centre   Alumnes    Import sol·licitat 
El Carrilet    61    53.375,00 € 
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El Niu     60    52.500,00 € 
 
3.4.3. PRP2018/1541   Sol·licitar a la Diputació de Girona canvi de destinació de la 
subvenció del Fons de Cooperació 2018. Exp. núm. 2018/198. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona un canvi de destinació de la subvenció de 
40.353,00 € per a l’actuació Reparació de voreres, dins del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2018, en el següent sentit: 

- Reparació de voreres: 28.689,92 € 
- Reparació del ferm del carrer Mestral: 14.270,98 €. 

 
3.4.4. PRP2018/1551   Sol·licitar subvenció al Departament de Treball per a Treball als 
Barris 2018. Exp. núm. 2018/1698. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria TSF/1867/2018, de 24 de juliol, per la qual s’obre la 
convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de 
suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als 
barris, amb les actuacions següents: 
 
PROGRAMA A. Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la 
inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció. 
 
Actuació: Dispositius de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials. 
 
A1 Dispositiu d’inserció laboral: Individual i grupal  
Pressupost: 34.561,80 € 
Ajut sol·licitat: 34.561,80 €  
 
PROGRAMA D. Programes d’experienciació laboral. 
 
D.1 Actuacions ocupacionals  
 
D1.1.- 3 Peons de manteniment  
Pressupost: 36.443,70 € 
Ajut sol·licitat: 36.443,70€  
 
D.1.2.- 1 Auxiliar de neteja a geriatria 
Pressupost: 10.328,50 € 
Ajut sol·licitat: 10.328,50 €  
 
D.2 Actuacions professionals  
 
D.2.1.- 1 administratiu  
Pressupost: 13.182,12 € 
Ajut sol·licitat: 13.182,12€  
 
D.2.2.- 1 Informador turístic  
Pressupost: 13.182,12 € 
Ajut sol·licitat: 13.182,12€  
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D.2.3.- 1 Auxiliar de suport a serveis socials  
Pressupost: 11.015,76 € 
Ajut sol·licitat: 11.015,76 €  
 
D.2.4.- 1 Agent ambiental  
Pressupost: 11.015,76 € 
Ajut sol·licitat: 11.015,76 €  
 
La contractació del programa A, tindrà una durada de 12 mesos i una jornada laboral del 100% 
i les contractacions del programa D tindran una durada de 6 mesos i una jornada laboral del 
100%. 
Segon.-	 Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya la subvenció de 129.729,76 €, per a 
l’execució del projecte. 
Tercer.-	Adquirir el compromís, en cas de resultar beneficiaris de la subvenció, de consignar 
crèdit suficient en el pressupost de l’exercici 2019.	
 
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart i sis minuts de dues del migdia 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. 
 


