
 

1 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/2 
Caràcter:  ordinària 
Data:   16 de gener de 2019 
Horari:   de 12:55 fins a 13:04 
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. JGL2019/1 ordinària 09/01/2019 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2019/25   Aprovar el padró de la taxa pel servei de conservació del cementiri 
municipal any 2019. Exp. núm. 2019/8.  
 
2.1.2. PRP2019/26   Aprovar el padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica any 2019. 
Exp. núm. 2019/9. 
 
3. Acords d’urgència.  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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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. JGL2019/1 ordinària 09/01/2019 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2019/25   Aprovar el padró de la taxa pel servei de conservació del cementiri 
municipal any 2019. Exp. núm. 2019/8  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar el padró de la taxa de conservació de Cementiri de l’exercici 2019 per l’import 
de 54.346,57 €. 
Segon.- Exposar-lo al públic durant el període de 20 dies a efectes d’examen i reclamacions. 
Tercer.- Fixar el període de cobrament d’aquest padró des de l’1 de febrer al 1 d’abril de 2019. 
Quart.- Transcorregut el període voluntari, els contribuents que no hagin satisfet els rebuts 
incorreran en el recàrrec del 20%, iniciant-se el procediment de cobrament per via 
d’apressament, de conformitat amb les disposicions vigents. 
 
2.1.2. PRP2019/26   Aprovar el padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica any 
2019. Exp. núm. 2019/9  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar el padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de l’exercici 2019 
per l’import de 565.761,89 €. 
Segon.- Exposar-lo al públic durant el període de 20 dies a efectes d’examen i reclamacions. 
Tercer.- Fixar el període de cobrament d’aquest padró des de l’1 de febrer al 1 d’abril de 2019. 
Quart.- Transcorregut el període voluntari, els contribuents que no hagin satisfet els rebuts 
incorreran en el recàrrec del 20%, iniciant-se el procediment de cobrament per via 
d’apressament, de conformitat amb les disposicions vigents. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.1.1. PRP2019/31   Nomenar la Sra. ACCM com a tècnic social, en règim de funcionària 
interina, amb efectes del dia 01/02/2019.. Exp. núm. 2019/110.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Nomenar per urgència, la Sra. ACCM, amb DNI XXXXXXXX, com a tècnic mitjà social, 
en règim de funcionària interina, de l’Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, tècnic 
mitjà (subgrup A2), amb una dedicació de 37,5 hores/setmana, amb efectes del dia 1 de febrer 
de 2019 i fins que es resolgui la convocatòria per seleccionar un tècnic mitjà social, en règim de 
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funcionari interí, aprovada per la Junta de Govern Local en sessió del dia 19 de setembre 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.- Publicar aquest acord en el BOP. 
Quart.- Notificar-ho a la interessada. 
 
3.1.2. PRP2019/44   Contractar la Sra. MSO com a educadora infantil, del 16/01/2019 al 
31/07/2019. Exp. núm. 2019/115  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar, en règim laboral de durada determinada i per urgència, la Sra. MSO, amb 
NIF XXXXXX, com a educadora infantil de les llars d’infants municipals per al curs 2018/2019, 
amb una dedicació de 37,5 hores/setmanals i amb efectes del dia 16 de gener de 2019 i fins el 
31 de juliol de 2019. 
Segon.- Aprovar les retribucions d’aquest lloc de treball, que seran les equivalents a la plaça 
d’educadora infantil de la plantilla de personal de l’Ajuntament. 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat social. 
Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 
 
3.1.3. PRP2019/32   Nomenar el Sr. NElQV agent interí de la Policia Local, amb efectes del 
dia 17/01/2019 i fins el 16/04/2019. Exp. núm. 2019/81  
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Nomenar el Sr. NEQV, 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 del dia 17 de gener de 2019 i fins al 16 d’abril de 2019. 
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.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.2.1. PRP2019/33   Aprovar la certificació núm. 7 i última de les obres del projecte 
d'urbanització del SUD.10 "Domigo Pascual Carbó" - Exp. núm. 2017/1041  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la certificació numero 7 i última  de l’obra ”Urbanització del sector SUD-10 
“Domingo Pascual Carbó”, expedida pel tècnic director de l’obra en data 21 de desembre de 2018 per 
import de 5.761,36 € (IVA inclòs). 
Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 37.088,26 € (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. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.3.1. PRP2019/43   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a elaboració de documents de 
planificació: Enfortiment del comerç urbà. Exp. núm. 2019/119.- 
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S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions per elaborar 
documents de planificació sectorial i plans d’actuació de desenvolupament local durant l’any 
2019, amb l’actuació Pla de mesures d’enfortiment del comerç urbà de Llagostera, amb un 
pressupost de 18.029,00 €. 
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció d’11.000,00 €, import màxim 
subvencionable. 
 
3.3.2. PRP2019/42   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a la XSLPE 2019. Exp. núm. 
2015/1378.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de subvencions per a projectes i accions de promoció 
econòmica adreçada als ajuntaments i els ens de promoció econòmica municipals de la Xarxa 
de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), per a l’any 2019  de la Diputació de 
Girona, amb l’activitat Formació ocupacional i emprenedoria, amb un pressupost de 5.400,00 €. 
Segon.- Sol·licitar una subvenció de 4.000,00-€, import màxim subvencionable, per a aquesta 
activitat. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a la una del migdia i quatre minuts,  s’aixeca la sessió de 
la qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


