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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/29 
Caràcter:  ordinària 
Data:   27 de juliol de 2016 
Horari:   de 12:50 fins a 13:30 
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. JGL2016/28 ordinària 20/07/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/1169   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/24.  Exp. núm. 2016/175  
2.1.2. PRP2016/1136   Aprovar el padró de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'any 
2016. Exp. 2016/108 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.2.1. PRP2016/1139   Contractar l'actuació de Pastorets Rock pel dissabte 30 de juliol de 2016 
amb motiu de la Fira del Batre. Exp. núm. 2016/1076  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.3.1. PRP2016/1170   Contractar en règim laboral temporal la Sra. JPS com a educadora de 
les llars d'infants per al curs 2016/2017. Exp. núm. 2016/1104  
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2.3.2. PRP2016/1172   Contractar en règim laboral temporal la Sra. FLJ com a educadora 
infantil de les llars d'infants, per al curs 2016/2017. Exp. núm. 2016/1105  
2.3.3. PRP2016/1174   Contractar en règim laboral temporal la Sra. M. TRP com a educadora 
infantil de les llars d'infants per al curs 2016/2017. Exp. núm. 2016/1106  
2.3.4. PRP2016/1175   Contractar en règim laboral temporal la Sra. OSF com a mestra de les 
llar d'infants per al curs 2016/2017. Exp. núm. 2016/1107  
2.3.5. PRP2016/1176   Contractar en règim laboral temporal la Sra. TRP com a mestra de les 
llars d'infants per al curs 2016/2017. Exp. núm. 2016/1122  
2.3.6. PRP2016/1177   Contractar en règim laboral temporal la Sra. LAP com a educadora 
infantil de les llars d'infants per al curs 2016/2017. Exp. núm. 2016/1127  
2.3.7. PRP2016/1178   Contractar en règim laboral temporal la Sra. LRP com a educadora 
infantil de les llar d'infants per al curs 2016/2017. Exp. núm. 2016/1124  
2.3.8. PRP2016/1179   Contractar en règim laboral temporal la Sra. M. AHP com a educadora 
infantil de les llar d'infants per al curs 2016/2017. Exp. núm. 2016/1128  
2.3.9. PRP2016/1180   Contractar en règim laboral temporal la Sr. RDT com a educadora 
infantil de les llars d'infants per al curs 2016/2017. Exp. núm. 2016/1123  
 
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. JGL2016/28 ordinària 20/07/2016 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2016/1169   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/24.  Exp. núm. 2016/175  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/24, per un import total de 26.955,49.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2016/1851 fins al núm. F/2016/1902. 
 

2.1.2. PRP2016/1136   Aprovar el padró de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'any 
2016. Exp. 2016/108 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el padró de l’Impost d’Activitats Econòmiques  per a l’any 2016 per l’import de  
67.961,46 €,  dels quals: 

A ingressar per l’Ajuntament................  53.485,26 € 
A ingressar per la Diputació.................  14.476,20 € 

 
Segon.- Exposar-los al públic durant el període  de 20 dies a efectes d’examen i reclamacions.  
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Tercer.- Fixar el període de cobrament d’aquests padrons des de l’1 de setembre al 31 
d’octubre  de 2016.  
 
Quart.- Transcorregut el període voluntari, els contribuents que no hagin satisfet els rebuts 
incorreran en el recàrrec del 20%, i s’iniciarà el procediment de cobrament per via 
d’apressament, de conformitat amb les disposicions vigents. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2016/1139   Contractar l'actuació de Pastorets Rock pel dissabte 30 de juliol de 
2016 amb motiu de la Fira del Batre. Exp. núm. 2016/1076  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer. Contractar a ENCARA FAREM SALAT S.L. (B25770645), mitjançant contracte privat, 
l'actuació de Pastorets Rock pel dissabte 30 de juliol de 2016 amb motiu de la Fira del Batre pel 
preu de 2.600,00 euros (més IVA). 
 
Segon. Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 2016.05.4311.22620, per un import total de 3.146,00 euros (IVA 
inclòs). 
 
Tercer. El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà l’actuació realitzada. 
 
Quart. Notificar-ho a l’interessat. 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.3.1. PRP2016/1170   Contractar en règim laboral temporal la Sra. JPS com a educadora 
de les llars d'infants per al curs 2016/2017. Exp. núm. 2016/1104  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Contractar en règim laboral de durada determinada, i per urgència la Sra. JPS, amb 
DNI núm. xxxxxxxxxx, com a educadora infantil per al curs 2016/2017, amb una dedicació de 
37,5 hores /setmanals i amb efectes del dia 1 de setembre de 2016 i fins el 31 de juliol de 2017. 
 
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. 
 
Cinquè.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
 
2.3.2. PRP2016/1172   Contractar en règim laboral temporal la Sra. FLJ com a educadora 
infantil de les llars d'infants, per al curs 2016/2017. Exp. núm. 2016/1105  
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Contractar en règim laboral de durada determinada, i per urgència la Sra. FLJ, amb 
DNI núm. xxxxxxxxxxx, com a educadora infantil per al curs 2016/2017, amb una dedicació de 
37,5 hores /setmanals i amb efectes del dia 1 de setembre de 2016 i fins el 31 de juliol de 2017. 
 
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. 
 
Cinquè.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
 
2.3.3. PRP2016/1174   Contractar en règim laboral temporal la Sra. M. TRP com a 
educadora infantil de les llars d'infants per al curs 2016/2017. Exp. núm. 2016/1106  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Contractar en règim laboral de durada determinada, a temps parcial i per urgència la 
Sra. M. TRP, amb DNI núm. xxxxxxxxx, com a educadora infantil per al curs 2016/2017, amb 
una dedicació de 30 hores /setmanals i amb efectes del dia 1 de setembre de 2016 i fins el 31 
de juliol de 2017. 
 
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. 
 
Cinquè.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
 
2.3.4. PRP2016/1175   Contractar en règim laboral temporal la Sra. OSF com a mestra de 
les llar d'infants per al curs 2016/2017. Exp. núm. 2016/1107  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Contractar en règim laboral de durada determinada, i per urgència la Sra. OSF, amb 
DNI núm. xxxxxxxxx, com a mestra d’educació infantil per a la llar d’infants municipal per al 
curs 2016/2017, amb una dedicació de 37,5 hores /setmanals i amb efectes del dia 1 de 
setembre de 2016 i fins el 31 de juliol de 2017. 
 
Segon.- Aprovar les retribucions d’aquest lloc de treball, que seran les equivalents a la plaça 
de professora 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.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
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2.3.5. PRP2016/1176   Contractar en règim laboral temporal la Sra. TRP com a mestra de 
les llars d'infants per al curs 2016/2017. Exp. núm. 2016/1122  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Contractar en règim laboral de durada determinada, i per urgència la Sra. TRP amb 
NIF xxxxxxxx, com a mestra d’educació infantil per a la llar d’infants municipal per al curs 
2016/2017, amb una dedicació de 37,5 hores /setmanals i amb efectes del dia 1 de setembre 
de 2016 i fins el 31 de juliol de 2017. 
 
Segon.- Aprovar les retribucions d’aquest lloc de treball, que seran les equivalents a la plaça 
de professora 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.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
 
2.3.6. PRP2016/1177   Contractar en règim laboral temporal la Sra. LAP com a educadora 
infantil de les llars d'infants per al curs 2016/2017. Exp. núm. 2016/1127  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Contractar en règim laboral de durada determinada, i per urgència la Sra. LAP, amb 
NIF xxxxxxxxxxxx, com a educadora infantil de les llars d’infants municipals per al curs 
2016/2017, amb una dedicació de 37,5 hores /setmanals i amb efectes del dia 1 de setembre 
de 2016 i fins el 31 de juliol de 2017. 
 
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. 
 
Cinquè.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
 
2.3.7. PRP2016/1178   Contractar en règim laboral temporal la Sra. LRP com a educadora 
infantil de les llar d'infants per al curs 2016/2017. Exp. núm. 2016/1124  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Contractar, en règim laboral de durada determinada i per urgència, la Sra. LRP amb 
NIF xxxxxxxxxx, com a educadora infantil de les llars d’infants municipals per al curs 
2016/2017, amb una dedicació de 37,5 hores /setmanals i amb efectes del dia 1 de setembre 
de 2016 i fins el 31 de juliol de 2017. 
 
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. 
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Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 
 
Cinquè.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
 
2.3.8. PRP2016/1179   Contractar en règim laboral temporal la Sra. M. AHP com a 
educadora infantil de les llar d'infants per al curs 2016/2017. Exp. núm. 2016/1128  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Contractar, en règim laboral de durada determinada i per urgència, la Sra. M. AHP, 
amb NIF xxxxxxxxx, com a educadora infantil de les llars d’infants municipals per al curs 
2016/2017, amb una dedicació de 37,5 hores /setmanals i amb efectes del dia 1 de setembre 
de 2016 i fins el 31 de juliol de 2017. 
 
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. 
 
Cinquè.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
 
2.3.9. PRP2016/1180   Contractar en règim laboral temporal la Sr. RDT com a educadora 
infantil de les llars d'infants per al curs 2016/2017. Exp. núm. 2016/1123  
 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Contractar, en règim laboral de durada determinada i per urgència, la Sra. RDT, amb 
NIF xxxxxxxxx, com a educadora infantil de les llars d’infants municipals per al curs 2016/2017, 
amb una dedicació de 37,5 hores /setmanals i amb efectes del dia 1 de setembre de 2016 i fins 
el 31 de juliol de 2017. 
 
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. 
 
Cinquè.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió ordinària que tingui. 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tracta el següent tema a la present sessió:   
 
3.1. Altres 
 
3.1.1. PRP2016/1181   Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consorci de 
Normalització Lingüística i l'Ajuntament de Llagostera, per al desenvolupament de 
programes i actuacions d'acolliment lingüístic C863-02021-007-16. 
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S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el conveni marc (C863-02021-007-16), d’1 de juliol de 2016, entre el Consorci 
per a la Normalització Lingüística i l’Ajuntament de Llagostera, per al desenvolupament de 
programes i actuacions d’acolliment lingüístic, des de l’1 de juliol de 2016 fins al 30 de juny de 
2020.  
 
Segon.- Fer constar que, als efectes de la legislació en matèria de transparència, el citat 
conveni es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts 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. 
 


