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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/5 
Caràcter:  ordinària 
Data:   6 de febrer de 2019 
Horari:   de 13:00 fins a 13:14 
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. 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. JGL2019/4 ordinària 30/01/2019 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2019/136   Subvencionar l'AMPA Escola Lacustària, pel servei de psicopedagogia 
de setembre a desembre de 2018.-Subvencions a tercers 2019/206   
 
2.1.2. PRP2019/137   Subvencionar l'IES Llagostera, en concepte de despeses, funcionament i 
projectes per a l'any 2019.-Subvencions a tercers 2019/208  
 
2.1.3. PRP2019/138   Subvencionar l'AFA Escola Puig de les Cadiretes, pel servei de 
psicopedagogia, a partir de l'1 de setembre fins el 31 de desembre de 2018.-Subvencions a 
tercers 2019/212  
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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. JGL2019/4 ordinària 30/01/2019 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2019/136 Subvencionar l'AMPA Escola Lacustària, pel servei de 
psicopedagogía de setembre a desembre de 2018.-Subvencions a tercers 2019/206.   
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat AMPA Escola Lacustària (G17073230)  i 
atorgar  una subvenció  de 3.600,00 € pel servei de psicopedagogía de setembre a desembre 
de 2018. 
Segon.-  Donar conformitat a la justificació presentada, corresponent a les factures de 
setembre a desembre de 2018, pel servei de psicopedagogia a l’escola Lacustària. 
Tercer.- Fer efectiu el pagament de la subvenció acordada en el primer punt d’import total 
3.600,00€. 
Quart.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria.  
 
2.1.2. PRP2019/137   Subvencionar l'IES Llagostera, en concepte de despeses, 
funcionament i projectes per a l'any 2019.-Subvencions a tercers 2019/208  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’IES Llagostera (S6700024J)  i atorgar  una 
subvenció  de  3.000,00€, en concepte de despeses, funcionament i projectes per a l’any 2018. 
Segon.-  Donar conformitat a la justificació presentada, corresponent a factures de l’any 2018, 
en concepte de despeses, funcionament i projectes.  
Tercer.- Fer efectiu el pagament de la subvenció acordada en el primer punt d’import total 
3.000,00€. 
Quart.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria.  
 
2.1.3. PRP2019/138   Subvencionar l'AFA Escola Puig de les Cadiretes, pel servei de 
psicopedagogía, a partir de l'1 de setembre fins el 31 de desembre de 2018.-Subvencions 
a tercers 2019/212  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat AFA Escola Puig de les Cadiretes 
(G55037907) i atorgar  una subvenció  de 3.600,00 €, pel servei de psicopedagogía, a partir de 
l'1 de setembre fins el 31 de desembre de 2018. 
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Segon.-  Donar conformitat a la justificació presentada, corresponent a les factures de 
setembre a desembre de 2018, pel servei de psicopedagogia a l’escola Puig de les Cadiretes. 
Tercer.-  Fer efectiu el pagament de la subvenció acordada en el primer punt d’import total 
3.600,00€. 
Quart.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria. 
 
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. PRP2019/157   Contractar a MONGUILOD ADVOCATS SLP la defensa jurídica de 
FERMÍ SANTAMARIA, alcalde, i de NORBERT BES, exsecretari de la corporació, en les 
Diligències Prèvies 1184/2018 del Jutjat d'Instrucció 1 de Girona (Querella Rec Madral 
Companyia d'Aigües SA). Exp. núm. 2019/220.-  
 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 29 de gener de 
2019, que acredita que es compleix l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a MONGUILOD ADVOCATS SLP (B55054357), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, la defensa jurídica de FERMÍ SANTAMARIA MOLERO, alcalde, i 
de NORBERT BES GINESTA, exsecretari de la corporació, en les Diligències Prèvies 
1184/2018 del Jutjat d’Instrucció 1 de Girona, per querella presentada per REC MADRAL 
COMPANYIA D’AIGÜES SA, pel preu de 14.999,00 euros (més IVA), segons pressupost 
presentat, que consta a l’expedient. 
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2019.01.920.22604, per un import total de 18.148,79 euros (IVA inclòs) 
Quart.- Fer efectiu a l’adjudicatari l’import de 18.148,79 euros (IVA inclòs) contra la presentació 
de la factura corresponent en concepte de provisió de fons per a l’execució del servei. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
Es torna a reincorporar a la sessió el Sr. alcalde.  
 
3.2.1. PRP2019/144   Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2019. Exp. núm. 
2019/277.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Llagostera, per a l’exercici 
2019, segons el quadre que figura tot seguit: 
 
Denominació Règim grup Nbre. vacants Forma d’accés 
Bibliotecària funcionari A2 1 Concurs-oposició lliure 

 
Segon.- Publicar l’Oferta Pública d’Ocupació al BOP, al DOGC, i trametre còpia a la Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern de 
l’Estat. 
 



 

4 
 

3.2.2. PRP2019/153   Contractar en règim laboral temporal, a temps parcial i per urgència 
la Sra. MFP com a conserge de l'escola Puig de les Cadiretes, amb efectes del dia 
06/02/2019. Exp. núm. 2019/286  
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar en règim laboral temporal, a temps parcial i per urgència, la Sra. MFP, 
amb DNI XXXXXXXXX, com a conserge de l’escola Puig de les Cadiretes, amb una dedicació 
horària de 25 hores/setmanals, de les 8h a les 13h, amb efectes del dia 06/02/2019 i fins a la 
reincorporació del Sr. ASS al seu lloc de treball. 
Segon.- Aprovar les retribucions d’aquest lloc de treball, que seran les equivalents a la plaça 
de conserge escoles 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. 
Cinquè.- Notificar aquest acord a la Sra. MFP. 
 
3.3. Altres 
 
3.3.1. PRP2019/140   Aprovar l'aportació anual al Consorci de les Vies Verdes 2019.- Exp. 
núm. 2019/246  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar l’aportació de l’Ajuntament de Llagostera, com a membre consorciat, al 
Consorci de les Vies Verdes de Girona per a l’any 2019, d’import 6.062,27€.  
 
3.3.2. PRP2019/150   Aprovar les bases del Concurs de Cartells de Festa Major 2019. Exp. 
núm. 2019/193.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar les bases que regiran el Concurs de Cartells de Festa Major 2019 que 
consten a l’expedient. 
 
3.4. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.4.1. PRP2019/164   Aprovar la relació de factures núm. F/2019/1. Exp. núm. 2019/182  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2019/1, per un import total de 94.772,45.-euros i 
que comprèn els següents registres: 
 

- del núm. F/2019/136 al núm. F/2019/148 
- del núm. F/2019/198 al núm. F/2019/218 
- del núm. F/2019/227 al núm. F/2019/256 
- del núm. F/2019/261 al núm. F/2019/266 
- del núm. F/2019/270 al núm. F/2019/316 
- i els registres núm. F/2019/1, F/2019/2, F/2019/5, F/2019/26, F/2019/27, F/2019/30, 

F/2019/33, F/2019/34, F/2019/40, F/2019/41, F/2019/45, F/2019/46, F/2019/153 i 
F/2019/186. 

 
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart menys un minut 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. 
 


