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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/27 
Caràcter:  ordinària 
Data:   13 de juliol de 2016 
Horari:   de 12:45 fins a 13:15 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU  
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU (s’incorpora a les 12:55) 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor de CiU 
 
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. Actes pendents d’aprovar 
1.1. JGL2016/26 ordinària 06/07/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/1095   Aprovar la relació factures núm. F/2016/22. Exp. núm. 2016/175  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.2.1. PRP2016/1089   Aprovar certificació nº 5 de les obres de reforma i ampliació de la casa 
de les Vídues -2ª fase -Exp. núm. 2015/1437  
2.2.2. PRP2016/1090   Aprovar certificació (maig i juny) de les obres del "projecte d'adequació 
sala de calderes i aigua calenta sanitària del pavelló" -Exp. núm. 2016/201  
2.2.3. PRP2016/1096   Contractar l'empresa DELOITTE ABOGADOS,SL per les tasques de 
secretaria de la Junta de compensació Font Bona, a partir de l'1 de juliol fins el 31 de desembre 
de 2016.- Exp. núm. 2016/1049  
2.2.4. PRP2016/1097   Contractar MPB, pel servei de gestió i assessorament de l'Àrea de 
Joventut, a partir de l'1 de juliol fins el 31 de desembre de 2016.- Exp. núm. 2016/1050  
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2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.3.1. PRP2016/1094   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a esportistes de nivell. Any 2016. 
Exp. núm. 2016/1062.- 
 
2.4. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.4.1. PRP2016/1093   Contractar, a temps parcial, el Sr. AAP com a peó de la brigada d'obres 
i serveis, amb efectes del dia 14/07/2016. Exp. núm. 2016/1065  
2.4.2. PRP2016/1098   Contractar la Sra. JJP com a auxiliar administrativa a Serveis Socials, 
del 14/07/2016 al 17/11/2016 - Exp. núm. 2016/1064  
 
2.5. Altres 
2.5.1. PRP2016/1082   Prorrogar fins al 15 de juliol de 2016 el termini per presentar la 
justificació de les despeses d'organització de la Festa fi de curs 2015-2016, a l'Escola 
Lacustària.- Exp. núm.  2016/205  
 
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. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. JGL2016/26 ordinària 06/07/2016 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2016/1095   Aprovar la relació factures núm. F/2016/22. Exp. núm. 2016/175  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/22, per un import total de 26.698,92 euros i 
que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2016/1694 fins al núm. F/2016/1708. 
- des del núm. F/2016/1779 fins al núm. F/2016/1809. 
- i els registres F/2016/1370, F/2016/1663, F/2016/1717, F/2016/1736, F/2016/1752 i 

F/2016/1771.  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2016/1089   Aprovar certificació nº 5 de les obres de reforma i ampliació de la 
casa de les Vídues -2ª fase -Exp. núm. 2015/1437.  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 5 de les obres del projecte d’obra ordinària “reforma i 
ampliació de la casa de les Vídues. Fase 2: Rehabilitació de l’edifici existent”, a favor de 
l’empresa ARCADI PLA S.A., per un import de 35.804,54 euros (IVA inclòs). 
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2.2.2. PRP2016/1090   Aprovar certificació (maig i juny) de les obres del "projecte 
d'adequació sala de calderes i aigua calenta sanitària del pavelló" -Exp. núm. 2016/201  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar les certificacions corresponents als mesos de maig i juny de 2016, de les 
obres del projecte d’obra ordinària “Adequació de la sala de calderes i aigua calenta sanitària 
del pavelló poliesportiu”, a favor de l’empresa MATEU NIERGA S.L., per un import total de 
13.953,26 euros (IVA inclòs). 
 
2.2.3. PRP2016/1096   Contractar l'empresa DELOITTE ABOGADOS,SL per les tasques de 
secretaria de la Junta de compensació Font Bona, a partir de l'1 de juliol fins el 31 de 
desembre de 2016.- Exp. núm. 2016/1049  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Contractar l’empresa DELOITTE ABOGADOS, SL (B80731839), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, per les tasques de secretaria de la Junta de 
compensació Font Bona, a partir de l'1 de juliol fins el 31 de desembre de 2016.- pel preu de 
8.400,00 euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat.  
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016/02/151/22706, per un import total de 10.164,00 euros (IVA 
inclòs). 
 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
 
Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
2.2.4. PRP2016/1097   Contractar MPB, pel servei de gestió i assessorament de l'Àrea de 
Joventut, a partir de l'1 de juliol fins el 31 de desembre de 2016.- Exp. núm. 2016/1050  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Contractar MPB mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, pel servei de 
gestió i assessorament de l'Àrea de Joventut, a partir de l'1 de juliol fins el 31 de desembre de 
2016. pel preu de 9.000,00 euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat.  
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016/13/337/22706, per un import total de 10.890,00 euros (IVA 
inclòs). 
 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
 
Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
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2.3.1. PRP2016/1094   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a esportistes de nivell. Any 
2016. Exp. núm. 2016/1062.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concórrer a la línia A4 de la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions 
per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva 2016, amb l’actuació Ajut a 4 
esportistes de nivell estatal per a l’any 2016,  amb un pressupost de 9.084,92 €: 

- Gemma Miquel Caballero (hípica) 
- Guillem Ferrer Bellvehí (hípica) 
- Neus Mateu Cordonet (patinatge artístic) 
- Paula Reina González (gimnàstica artística) 

 
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 9.084,92 €, import màxim 
subvencionable. 
 
Tercer.- Acordar acceptar la subvenció de la Diputació, en cas de ser concedida, només si 
l’import concedit cobreix el 100% de la despesa a justificar davant de la Diputació per part de 
l’Ajuntament. 
 
Quart.- Renunciar a la subvenció de la Diputació, en cas de ser concedida, si l’import concedit 
cobreix menys del 100% de la despesa a justificar davant de la Diputació per part de 
l’Ajuntament. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
2.4. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.4.1. PRP2016/1093   Contractar, a temps parcial, el Sr. AAP com a peó de la brigada 
d'obres i serveis, amb efectes del dia 14/07/2016. Exp. núm. 2016/1065  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Contractar en règim laboral temporal a temps parcial, el Sr. AAP, com a peó de la 
brigada municipal, amb una dedicació horària de 20 hores setmanals, per haver estat escollit 
pel projecte “Brigada jove 2016”, amb efectes del dia 14 de juliol de 2016 i fins el 31 de juliol de 
2016. 
 
Segon.- Assignar la retribució bruta de 430 € mensuals, per tots els conceptes inclòs el 
prorrateig de pagues extraordinàries. 
 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social. 
 
Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 
 
2.4.2. PRP2016/1098   Contractar la Sra. JJP com a auxiliar administrativa a Serveis 
Socials, del 14/07/2016 al 17/11/2016 - Exp. núm. 2016/1064  
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Contractar en règim laboral d’interès social de durada determinada, amb efectes del 
dia 14 de juliol de 2016 i fins el dia 17 de novembre de 2016, la Sra. JJP com a auxiliar 
administrativa a Serveis Socials, amb contracte subvencionat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya de la Generalitat de Catalunya – Fons Social Europeu en el marc del Projecte treball 
als barris 2015, número d’expedient GTB-036/15 i número d’oferta 09-2016-17189. 
 
Segon.- Assignar la retribució mensual bruta, per tots els conceptes inclòs el prorrateig de 
pagues extraordinàries i vacances, equivalent a les places de la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Llagostera. 
 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social.  
 
Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 
 
Cinquè.- Notificar-ho a la interessada 
 
2.5. Altres 
 
2.5.1. PRP2016/1082   Prorrogar fins al 15 de juliol de 2016 el termini per presentar la 
justificació de les despeses d'organització de la Festa fi de curs 2015-2016, a l'Escola 
Lacustària.- Exp. núm.  2016/205  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Prorrogar fins al 15 de juliol de 2016 el termini per presentar la justificació de les 
despeses d’organització de la festa fi de curs 2015-2016 a l’Escola Lacustària. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declara la urgència i tractar el següent tema a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1. PRP2016/1100   Contractar obres reparació vestidors zona esportiva La Canyera i 
zona accés vestidors_Exp. núm. 2016/1027  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa FIVALLER, SL (B17375072), mitjançant la modalitat de 
contracte menor d’obres, pel preu de 2.935,50 euros (més IVA), segons el detall del pressupost 
presentat, les obres de reparació dels vestidors de la zona esportiva de La Canyera, i zona 
d'accés als vestidors. 
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016.11.340.62200 per un import total de 3.551,96 euros (IVA inclòs). 
 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
 
Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
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I no havent-hi més temes per tractar, a un quart de dues 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. 
 


