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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/20 
Caràcter:  ordinària 
Data:   22 de maig de 2019 
Horari:   de 12:00 fins a 12:30 
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   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
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. JGL2019/19 ordinària 15/05/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.1.1. PRP2019/740   Aprovar les bases i la convocatòria per cobrir tres places d'agent de la 
Policia Local. Exp. núm. 2019/1156  
 
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  
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1.1. JGL2019/19 ordinària 15/05/2019 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.1.1. PRP2019/740   Aprovar les bases i la convocatòria per cobrir tres places d'agent de 
la policia local. Exp. núm. 2019/1156.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.-  Aprovar les “Bases reguladores de la convocatòria per cobrir en propietat 3 places 
d’agent de la Policia Local i constituir una borsa de treball, mitjançant concurs oposició lliure”. 
Segon.- 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. 
Tercer.- Publicar el text íntegre de les bases en el BOP de Girona i en la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Llagostera i un extracte en el DOGC i BOE. 
 
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. PRP2019/757   Contractar la reparació del paviment d'aglomerat asfàltic de 
Llagostera Residencial -  Exp. núm. 2019/1171.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 21/05/2019  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa XAVIER ALSINA S.A., mitjançant la modalitat de contracte 
menor d’obres, la reparació del paviment d'aglomerat asfàltic de Llagostera Residencial, pel 
preu de 19.691,72 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 2019.02.450.61901 per un import total de 23.826,98 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. 
 
3.1.2. PRP2019/748   Contractar el subministrament de clor a la piscina municipal i a la 
piscina de La Canyera. Exp. núm. 2019/1082.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 14/05/2019 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa SPORTGEST ASSOCIACIÓ ESPORTIVA, amb CIF 
G55169346, mitjançant la modalitat de contracte menor de subministrament, el 
subministrament de clor per a la piscina municipal i per a la piscina de la zona La Canyera, per 
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la temporada d’estiu 2019, pel preu de 6.051,50 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 2019.11.342.22199 per un import total de 7.322,30 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. PRP2019/767   Aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió, per promoció 
interna, de dues places d'administratiu. Exp. núm. 2019/1154  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar les “Bases reguladores del procés de selecció per promoció interna de dues 
places d’administratiu/va (supgrup C1), pel procediment d’oposició, vacants a la plantilla de 
personal laboral de l’Ajuntament de Llagostera”. 
Segon.- Convocar el procés selectiu mitjançant promoció interna, 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. 
Tercer.- Publicar el text íntegre de les bases en el BOP de Girona i en la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Llagostera i un extracte en el DOGC. 
 
3.2.2. PRP2019/774   Nomenar auxiliar administrativa, en règim de funcionària interina, la 
Sra. Fatoumata Camara Jaiteh, amb efectes del dia 03/06/2019. Exp. núm. 2019/1164  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Nomenar per urgència, la Sra. FATOUMATA CAMARA JAITEH, amb DNI ***9185**, 
auxiliar administrativa, en règim de funcionària interina, de l’Escala d’Administració General, 
subescala auxiliar administrativa (subgrup C2), amb una dedicació de 37,5 hores/setmana, amb 
efectes del dia 3 de juny de 2019 i fins a la cobertura de la plaça mitjançant procés selectiu o 
amortització d’aquesta. 
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.- Comunicar-ho a la Sra. Fatoumata Camara Jaiteh.  
 
3.2.3. PRP2019/768   Nomenar la Sra. Marta Begoña Alvarez Cañadas com a bibliotecària, 
en règim de funcionària interina, amb efectes del dia 03/06/2019. Exp. núm. 2019/1168.  
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Nomenar per urgència, la Sra. MARTA BEGOÑA ALVAREZ CAÑADAS, amb DNI 
***5115**, bibliotecària, 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 3 de juny de 2019 i fins el 2 de desembre de 2019. 
Segon.- Aquest nomenament quedarà sense efecte en cas de manifesta inidoneïtat. 
Tercer.- 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. 
Quart.- Publicar aquest acord en el BOP. 
Cinquè.- Comunicar-ho a la Sra. Marta Begoña Alvarez Cañadas. 
 
3.2.4. PRP2019/764   Aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió d'una plaça de 
mestre d'educació infantil de les llars d'infants. Exp. núm. 2019/1163  
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S’acorda per unanimitat: 
Primer.-  Aprovar les “Bases reguladores de la convocatòria per a la provisió, mitjançant 
concurs oposició lliure, d’una plaça de mestre especialista en educació infantil per a les llars 
d’infants municipals, vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Llagostera, i la 
creació d’una borsa de treball per a la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres 
situacions temporals“. 
Segon.- 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. 
Tercer.- Publicar el text íntegre de les bases en el BOP de Girona i en la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Llagostera i un extracte en el DOGC. 
 
3.2.5. PRP2019/777   Nomenar el Sr. José Antonio López Cazorla agent interí de la policia 
local, amb efectes del dia 25/05/2019. Exp. núm. 2019/1167.  
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Nomenar per urgència funcionari interí el Sr. José Antonio López Cazorla, amb DNI 
***6806**, 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 25 de maig de 2019 i fins 
al 24 d’agost 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.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
Sisè.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
3.3. Altres 
 
3.3.1. PRP2019/756   Aprovar el conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de 
Llagostera i el consorci del transport públic de l’àrea de Girona, autoritat territorial de 
mobilitat, per a la bonificació, distribució i recàrrega de títols de transport integrats  Exp. 
núm. 2019/1066  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE 
L'ÀREA DE GIRONA, ATMG i l’Ajuntament de Llagostera, que es reprodueix en l’annex de la 
present resolució. 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent al conveni, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
núm 14 337 22609  
Tercer.- Facultar l’alcalde per a la formalització dels documents necessaris per a l’execució 
d’aquest acord. 
Quart.- Notificar aquest acord a CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L'ÀREA DE 
GIRONA, ATMG. 
Cinquè.-  Donar publicitat d’aquest conveni mitjançant la inserció del corresponent anunci al 
DOGC, i la tramesa d’aquesta resolució i una còpia del conveni signat a la Direcció General 
d’Administració Local i al Registre de convenis de col•laboració i cooperació de la Generalitat 
de Catalunya.  
 
3.4. Assumptes relacionats amb Hisenda 
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3.4.1. PRP2019/744   Aprovar la modificació de crèdit núm. 5/2019 del pressupost vigent.- 
Exp. núm. 2019/1157.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdit núm.5/2019 del pressupost vigent, en la 
modalitat de generació de crèdits per ingressos, d'acord al següent detall: 
 

Aplicació que genera els ingressos Import 
76200  Ajuntament Vidreres expropiació pas canonada aigua 8.680,68 € 
Aplicació de despesa  
06.161.60900 Expropiació pas canonada aigua Vidreres 8.680,68 € 

 
3.5. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.5.1. PRP2019/762   Atorgar subvenció a l'entitat AEGE Bell Matí  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat AEGE BELL MATI (G17588138)  i atorgar  
una subvenció de 2.000,00€ per cobrir les despeses de l’organització per la temporada 
2018/2019. 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de 2019, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 10 de 
desembre de 2019, fent  avinent que la no justificació, dins el citat termini comportarà la 
revocació de la subvenció.   

- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció o bestreta mentre el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda, 
amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, o sigui deutor municipal per resolució de 
procedència de reintegrament d’una subvenció o no hagi justificat degudament alguna 
subvenció atorgada anteriorment. 

- Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents a la temporada 
2018/2019.  

- En cap cas els ingressos de l’activitat més la subvenció de l’Ajuntament podran 
superar el 100 % del cost de l’activitat. Si se superés el 100%, l’Ajuntament 
disminuirà l’aportació fins arribar a cobrir com a màxim el 100 % del cost de l’activitat. 

- En el cas que l’associació ja hagués rebut una bestreta per un import superior a la 
subvenció definitiva, caldrà que reintegri aquest import a l’Ajuntament. L’entitat haurà 
de dur a terme el reintegrament corresponent en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
de l’endemà del requeriment de l’Ajuntament. 

- La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

- En la difusió que faci el beneficiari de l’activitat caldrà que hi consti la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

- La subvenció atorgada serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’Administracions públiques, o ens 
públics o privats, sempre que no se superi el cost de l’activitat subvencionada, sens 
perjudici del que pogués establir la normativa reguladora de les citades subvencions o 
ajuts. 

- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions especificades a l’article 14 
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). El seu 
incompliment originarà responsabilitats que en cada cas corresponguin, a banda de la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 
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Tercer.- Fer constar que, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació de la present 
resolució, l’entitat no manifesta el contrari, s’entendrà que la subvenció atorgada ha estat 
acceptada. 
Quart.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i 
Recaptació.  
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts 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. 
 


