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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/28 
Caràcter:  ordinària 
Data:   20 de juliol de 2016 
Horari:   de 12:40 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 
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. Sergi Miquel i Valentí, regidor de CiU 
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. JGL2016/27 ordinària 13/07/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/1131   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/23. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.2.1. PRP2016/1103   Contractar el servei de recollida i gestió de residus especials REPQ 
procedents de la deixalleria municipal (Exp. núm. 2016/1044) 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.3.1. PRP2016/1122   Concórrer a la convocatòria de DIPSALUT, per a actuacions de lluita i 
control de plagues urbanes (Oct'15-Set'16),  i sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona, 
corresponent al 70% del pressupost.-  Exp. núm. 2016/1063  
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2.4. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.4.1. PRP2016/1124   Nomenar el Sr. DRM agent interí de la policia local, amb efectes del dia 
22/07/2016. Exp. núm. 2016/1086  
2.4.2. PRP2016/1125   Nomenar el Sr. FHG agent interí de la policia local, amb efectes del dia 
22/07/2016. Exp. núm. 2016/1084  
2.4.3. PRP2016/1129   Nomenar el Sr. DRP agent interí de la policia local, amb efectes del dia 
22/07/2016.  Exp. núm. 2016/1085  
2.4.4. PRP2016/1130   Contractar el Sr. PRE ra com a peó de la brigada durant el mes d'agost 
2016 - Programa brigada jove. Exp. núm. 2016/1089  
 
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. JGL2016/27 ordinària 13/07/2016 
 
S’aprova per unanimitat 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2016/1131   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/23. 
 
S’acorda per unanimitat:  
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/23, per un import total de 153.580,48.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2016/1627 fins al núm. F/2016/1629. 
- des del núm. F/2016/1658 fins al núm. F/2016/1662. 
- des del núm. F/2016/1818 fins al núm. F/2016/1838. 
- des del núm. F/2016/1840 fins al núm. F/2016/1845. 
- i els registres F/2016/1559, F/2016/1651, F/2016/1652, F/2016/1654, F/2016/1655, 

F/2016/1664, F/2016/1667, F/2016/1680, F/2016/1682 i F/2016/1683. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2016/1103   Contractar el servei de recollida i gestió de residus especials 
REPQ procedents de la deixalleria municipal (Exp. núm. 2016/1044) 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa BIDONES J.P. GARCIA S.L. (B60192937), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, la recollida i transport de REPQ (residus especials en 
petites quantitats) de la deixalleria de Llagostera, pel període de juliol a desembre de 2016 per 
un preu màxim de 4.872,09 euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat.  
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Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests serveis, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016.10.1622.22799, per un import màxim total de 5.895,23 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 
 
2.3.1. PRP2016/1122   Concórrer a la convocatòria de DIPSALUT, per a actuacions de 
lluita i control de plagues urbanes (Oct'15-Set'16),  i sol·licitar una subvenció a la 
Diputació de Girona, corresponent al 70% del pressupost.-  Exp. núm. 2016/1063  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de DIPSALUT, organisme autònom de salut pública de la 
Diputació de Girona, de subvencions per a actuacions de lluita i control integrat de plagues 
urbanes, amb les següents actuacions: 

- Desratització a xarxa de clavegueram, llars d’infants municipals i escoles 
- Desinsectació de llars d’infants municipals, escoles i edifici de serveis socials 
- Control d’aus al nucli urbà 
- Control de mosquit tigre 

amb un pressupost total de 12.245,46€, des d’octubre de 2015 a setembre de l’any 2016. 
 
Segon.-  Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 8.571,82€, corresponent al 70% 
del pressupost total de les actuacions. 
 
2.4. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.4.1. PRP2016/1124   Nomenar el Sr. DRM agent interí de la Policia Local, amb efectes 
del dia 22/07/2016. Exp. núm. 2016/1086  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Nomenar el senyor DRM amb DNI xxxxxxx, 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 22 de juliol de 2016 i fins que es cobreixi en propietat aquesta plaça 
mitjançant un procés selectiu. 
 
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.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
 
2.4.2. PRP2016/1125   Nomenar el Sr. FHG agent interí de la Policia Local, amb efectes del 
dia 22/07/2016. Exp. núm. 2016/1084  
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Nomenar el senyor FHG , amb DNI xxxxxxxxxx, 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 22 de juliol de 2016 i fins al 31 d’octubre de 2016, data en que 
finalitza la comissió de serveis de l’agent amb TIP 1044 a l’Ajuntament de Salt. 
 
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.- Donar-ne compte en el Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui.  
 
2.4.3. PRP2016/1129   Nomenar el Sr. DRP  agent interí de la Policia Local, amb efectes 
del dia 22/07/2016.  Exp. núm. 2016/1085  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Nomenar el senyor DRP, amb DNI xxxxxxxxxx, 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 22 de juliol de 2016 i fins al 15 d’octubre de 2016. 
 
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.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social.  
 
Quart.- Publicar aquest acord en el BOP. 
 
Cinquè.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
 
2.4.4. PRP2016/1130   Contractar el Sr. PRE com a peo de la brigada durant el mes 
d'agost 2016 - Programa brigada jove. Exp. núm. 2016/1089  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Contractar en règim laboral temporal a temps parcial, el Sr. PRE amb NIF 
xxxxxxxxxxxxx com a peó de la brigada municipal, amb una dedicació horària de 20 hores 
setmanals, per haver estat escollit pel projecte “Brigada jove 2016” per al mes d’agost 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. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declara la urgència i tractar el següent tema a la present sessió:  
 
3.1. Altres 
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3.1.1. PRP2016/1146   Aprovar la col·laboració amb la Fundació Mas Xirgu per pràctiques 
no laborals als participants en el Programa Incorpora de l’Obra Social La Caixa. Exp. 
núm. 2016/930.-  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entra l’Ajuntament de Llagostera i la Fundació Mas 
Xirgu per facilitar pràctiques no laborals als participants en el Programa Incorpora de l’Obra 
Social La Caixa, programa sustentat en el conveni de col·laboració entre el servei públic 
d’ocupació estatal i la Caixa. El conveni serà vigent fins al 12 d’agost de 2016. 
 
Segon.- Aprovar l’Annex 1 al conveni, que consta a l’expedient, on figuren els noms, els NIFs i 
els dies i les hores de les pràctiques a realitzar. 
 
Tercer.- Nomenar JC, capatàs de la Brigada d’Obres i Serveis, tutor responsable de 
l’adequada execució de les pràctiques i coordinador amb el tutor del Programa Incorpora. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde per a l’execució d’aquest acord. 
 
Cinquè.- Fer constar que, als efectes de la legislació en matèria de transparència, el citat 
conveni, sense l’Annex 1, que conté dades personals, es publicarà a la seu electrònica de 
l’Ajuntament. 
 
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. 
 


