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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/38 
Caràcter:  ordinària 
Data:   14 de novembre de 2018 
Horari:   de 12:30 fins a 12:40 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT que presideix la sessió  
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   
 
Ha excusat la seva absència:  
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i 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. JGL2018/37 ordinària 07/11/2018 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.1.1. PRP2018/1757   Renuncia a la subvenció. Exp. núm. 2017/647.- 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.2.1. PRP2018/1771   Nomenar el Sr. FHG agent interí de la Policia Local, amb efectes del dia 
16/11/18. Exp. núm. 2018/1904. 
 
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: 
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1. Aprovació acta sessió anterior  
 
1.1. JGL2018/37 ordinària 07/11/2018 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents).  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2018/1757   Renuncia a la subvenció. Exp. núm. 2017/647.- 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Renunciar a la subvenció de 1.000,00 € concedida per l’ICAEN a l’Ajuntament de 
Llagostera per a instal·lació de la infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric vinculat, situat 
al pàrquing subterrani de la plaça Catalunya (Exp. ICA002/17/00071), pels motius que consten 
a la part expositiva,. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.2.1. PRP2018/1771   Nomenar el Sr. FHG agent interí de la Policia Local, amb efectes del 
dia 16/11/18. Exp. núm. 2018/1904  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Nomenar el senyor FHG, amb DNI XXXXXXXX, com a agent interí de la Policia Local, 
de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Policia Local, categoria 
agent, amb efectes des del dia 16 de novembre de 2018 i fins que es cobreixi en propietat 
aquesta plaça mitjançant un procés selectiu. 
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.- Publicar aquest acord en el BOP. 
Quart.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents) declarar la urgència i 
tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2018/1783  Aprovar la relació de factures núm. F/2018/35. Exp. núm. 2018/216  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/35, per un import total de 146.917,14.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2018/2970 al núm. F/2018/2972 
- del núm. F/2018/2977 al núm. F/2018/2989 
- del núm. F/2018/3015 al núm. F/2018/3017 
- del núm. F/2018/3042 al núm. F/2018/3046 
- del núm. F/2018/3191 al núm. F/2018/3193 
- del núm. F/2018/3198 al núm. F/2018/3231 
- del núm. F/2018/3237 al núm. F/2018/3266 
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- i els registres núm. F/2018/2804, F/2018/2828, F/2018/2848, F/2018/2877, 
F/2018/2878, F/2018/2965, F/2018/2974, F/2018/3087, F/2018/3127, F/2018/3128 i 
F/2018/3189. 

3.1.2. PRP2018/1778   Contractar amb el B.B.V.A. el préstec per a inversions 2018. Exp. 
núm. 2018/894.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Adjudicar la concertació de l'operació de préstec per al finançament de les despeses 
d’inversió del capítol VI del pressupost de l’exercici 2018 a l’entitat BBVA per import de 325.000 
€, en les següents condicions: 
 
IMPORT CONCEDIT.............      325.000,00 EUROS. 
TERMINI DE L'OPERACIÓ....           10 ANYS 
PERÍODE DE LIQUIDACIÓ D’INTERESSOS I AMORTITZACIÓ.. TRIMESTRAL 
TIPUS D’INTERÈS................                 EURIBOR A 3 MESOS + 0,46% 
INTERVENCIÓ DE L'OPERACIÓ....        FEDATARI PÚBLIC MUNICIPAL. 
COMISSIÓ D’OBERTURA I ESTUDI......                  0,00 % 
COMISSIÓ PER AMORTITZACIÓ ANTICIPADA....   0,00 % 
 
Segon.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per la signatura i 
formalització de tots els documents necessaris per concertar l’operació de préstec adjudicada. 
Tercer.- Notificar l'adjudicació a les entitats financeres que van presentar ofertes i han resultat 
excloses. 
Quart.- Notificar a l’entitat BBVA, adjudicatari d'aquesta operació de préstec a llarg termini la 
present Resolució, i comunicar-li que es posi en contacte amb els Serveis d’Intervenció per tal 
de formalitzar la present operació. 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat 
de Catalunya, d’acord amb l’Ordre EFC/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria 
de tutela financera dels ens locals. 
Sisè.-  Notificar l’adjudicació a les entitats financeres que van presentar una oferta. 
Setè.-  Notificar aquest acord a l’adjudicatari de la citada operació de préstec a llarg termini, i 
citar-lo per a la seva formalització. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts menys cinc minuts d’una 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. 
 


