
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/17 
Caràcter:  ordinària 
Data:   3 de maig de 2019 
Horari:   de 12:20 fins a 12:40 
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. 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. JGL2019/16 ordinària 24/04/2019 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
2.1.1. PRP2019/620   Aprovar la memòria valorada per a la renovació de la gespa del camp de 
futbol municipal - Exp. núm. 2019/728  
 
2.2. Altres 
 
2.2.1. PRP2019/607   Donar-se per assabentat modificació del servei de transport públic línea 
Tossa de Mar - Llagostera. Exp. núm.  2019/951  
 
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. JGL2019/16 ordinària 24/04/2019 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents).  



 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
2.1.1. PRP2019/620   Aprovar la memòria valorada per a la renovació de la gespa del 
camp de futbol municipal - Exp. núm. 2019/728.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la memòria valorada  per a la renovació de la gespa artificial del camp de 
futbol municipal que ha redactat l’enginyer tècnic agrícola Sr. Víctor Payró Milán per encàrrec 
del propi Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracta de 148.222,16 euros, IVA no 
inclòs. 
Segon.-  Publicar aquest acord, de conformitat amb l’article 38 del Decret 179/95, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activats i serveis de les entitats locals de 
Catalunya, en el Butlletí oficial de la província i en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
2.2. Altres 
 
2.2.1. PRP2019/607   Donar-se per assabentat modificació del servei de transport públic 
línea Tossa de Mar - Llagostera. Exp. núm.  2019/951.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Donar-se per assabentat de les modificacions d’itinerari d’algunes expedicions 
realitzades per l’empresa SARFA en el servei de transport públic de viatgers per carretera en 
l’itinerari núm. 4 Tossa-Girona-Cadaqués. 
Segon.- Trametre l’acord al Servei Territorial de Transports, de la Generalitat de Catalunya. 
 
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 Contractació 
 
3.1.1. PRP2019/647   Aprovar expedient de contractació de renovació de la gespa 
artificial del camp de futbol municipal i Plec de clàusules administratives que ha de regir 
la seva contractació - Exp. núm. 2019/987  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, per les 
obres previstes a la memòria valorada per a la  renovació de la gespa artificial del camp de 
futbol municipal, segons la memòria valorada, convocant la seva licitació. 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent: 
 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2019 11.342.62300 148.222,16 euros (IVA no inclós) 

 
Tercer.-  Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte. 
Quart.-. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en 
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
Cinquè.- Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de 
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions 
tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible 
aquest dia de publicació de l'anunci de licitació. 
Sisè.-. Designar als membres de la Mesa de contractació i publicar la seva composició en el 
perfil de contractant: 
President: Fermí Santamaria Molero, alcalde.  Suplent: Pilar Aliu Bou, regidora de serveis 



Vocals: 
Ignacio López Salvador, secretari.  Suplent: Núria Comas Ventura, secretària acctal. 
Consol Butinyac Font, interventora acctal.  Suplent: Ramon Brugulat Pagès, tresorer. 
Carles Soler Ripol, arquitecte municipal.  Suplent: Alfons del Rio Dalmau, arquitecte tècnic. 
Víctor Gallart Carles, tècnic d’administració general.  Suplent: Fina Solà Llirinós, cap de serveis 
generals. 
Secretari: actuarà de secretari un dels membres de la Mesa. 
 
3.1.2. PRP2019/642   Contractar els treballs de manteniment de la franja perimetral de 
prevenció d'incendis de Selva Brava (Exp. núm. 2019/944) 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 24/04/2019 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa ALAMEDA-TORRENT S.L.U., mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, els treballs de manteniment de la franja perimetral de prevenció 
d’incendis de Selva Brava, pel preu de 10.080,00 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 1017021010 per un import total de 12.196,80 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. PRP2019/638   Aprovar la constitució d'una borsa de treball de tècnics d'educació. 
Exp. núm. 2019/366.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Constituir la següent borsa de treball de tècnics d’educació, en règim de funcionari 
interí, per efectuar nomenaments amb caràcter temporal per cobrir vacants o realitzar 
substitucions en aquesta categoria de tècnic d’educació de l’Ajuntament de Llagostera que es 
puguin originar durant un període de 4 anys, d’acord amb els resultats finals del procés selectiu 
i amb la convocatòria publicada al BOP de Girona núm. 36, del 20 de febrer de 2019, en la qual 
els aspirants tindran la següent prelació: 
 

Ordre de 
prelació Cognoms, Nom NIF 

1r MALAGRIDA LLONCH, ROSER ***1245** 
 
Segon.- Fer avinent que la vigència de la citada borsa de treball serà de 4 anys (fins al 3 de 
maig de 2023), 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. 
 
3.2.2. PRP2019/639   Nomenar la sra. Mireia Malagón Dausà com a tècnica d'educació, en 
règim de funcionària interina, amb efectes del dia 06/05/2019. Exp. núm. 2019/1006  
Vist el resultat del procés selectiu convocat per al nomenament d’un tècnic d’educació, subgrup 
A2, en règim de funcionari interí i vista la proposta del Tribunal Qualificador, segons els 
resultats que es transcriuen a continuació: 
 
Cognoms, Nom NIF RESULTAT FINAL 

MALAGON DAUSA, MIREIA ***2895** 76,50 
MALAGRIDA LLONCH, ROSER ***1245** 49,30 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern, en sessió del dia 13 de febrer de 2019, es va declarar la 
situació excepcional i la necessitat urgent i inajornable d’incorporar interinament personal 
funcionari de la categoria de tècnic d’educació, subgrup A2 i es van aprovar les bases 



reguladores de la convocatòria per seleccionar un tècnic d’educació, en règim de funcionari 
interí, mitjançant concurs oposició lliure, així com la convocatòria de selecció. 
Atès l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
Personal al servei de les entitats locals, que regula el nomenament de personal funcionari. 
Atès que l’article 10.1.a) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Lli de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix que es poden nomenar 
funcionaris interins, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, per 
l’existència de places vacants quan no sigui possible cobrir-les per funcionaris de carrera. 
Atès que correspon a l’Alcalde la competència per al nomenament de personal, d’acord amb 
l’article 55.d) del Decret 214/1990, competència que ha estat delegada en la Junta de Govern, 
segons resolució de l’Alcaldia 620/2015, de 23 de juny de 2015.  
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) 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, per 
delegació de l’Alcaldia. 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Nomenar la Sra. MIREIA MALAGON DAUSA, amb DNI ***2895**, com a tècnica 
d’educació, en règim de funcionària interina, de l’Escala d’Administració Especial, subescala 
tècnica, subgrup A2, d’acord amb la convocatòria publicada en el BOP de Girona núm. 36, de 
20 de febrer de 2019, amb efectes del dia 6 de maig de 2019 i fins a la cobertura definitiva de la 
plaça com a funcionari de carrera o fins a l’amortització d’aquesta. 
Segon.-  Establir un període de prova de 6 mesos, a comptar de l’endemà de la data de presa 
de possessió, d’acord amb la base 11 de la convocatòria. 
Tercer.- Les retribucions d’aquest lloc de treball seran les equivalents a la plaça de tècnic 
d’educació de la plantilla de l’Ajuntament. 
Quart.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.3.1. PRP2019/623   Aprovar la memòria valorada de reparació del paviment d'aglomerat 
asfàltic del carrer Maiena -Exp. núm. 2019/945  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals per a la 
reparació del paviment d’aglomerat asfàltic del carrer Maiena, amb un pressupost de 38.328,00 
euros (IVA no inclós). 
Segon.-  Publicar aquest acord, de conformitat amb l’article 38 del Decret 179/95, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activats i serveis de les entitats locals de 
Catalunya, en el Butlletí oficial de la província i en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
3.4. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.4.1. PRP2019/648   Aprovar la relació de factures núm. F/2019/13. Exp. núm. 2019/182  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2019/13, per un import total de 39.627,55.-euros 
i que comprèn els següents registres: 
 

- del núm. F/2019/650 al núm. F/2019/655 
- del núm. F/2019/691 al núm. F/2019/694 
- del núm. F/2019/711 al núm. F/2019/717 
- del núm. F/2019/772 al núm. F/2019/777 
- del núm. F/2019/787 al núm. F/2019/790 
- del núm. F/2019/906 al núm. F/2019/913 
- del núm. F/2019/916 al núm. F/2019/922 
- del núm. F/2019/948 al núm. F/2019/953 
- del núm. F/2019/957 al núm. F/2019/968 
- del núm. F/2019/972 al núm. F/2019/976 
- i els registres núm. F/2019/639, F/2019/640, F/2019/657, F/2019/658, F/2019/680, 

F/2019/681, F/2019/706, F/2019/721, F/2019/722, F/2019/739, F/2019/740, 
F/2019/763, F/2019/768, F/2019/870 i F/2019/896. 



 
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 el secretari, que 
ho certifico. 
 


