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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/31 
Caràcter:  ordinària 
Data:   14 de setembre de 2016 
Horari:   de 12:40 fins a 13:20 
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. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Ha excusat la seva absència la Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU.  
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
Sr. Ramon Soler i Salvadó, 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. JGL2016/30 ordinària 07/09/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/1380   Aprovar el preu públic d'inscripció al servei Reforça't per al curs 
2016/2017.-  Exp. núm. 2016/627.  
2.1.2. PRP2016/1386   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/30.  Exp. núm. 2016/175.  
2.1.3. PRP2016/1389   Aprovar el preu públic per a la participació a la Fira del Bolet 2016.- 
Exp. núm. 2016/627.  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.2.1. PRP2016/1391   Concórrer a la convocatòria  TSF/1694/2016, de 7 de juliol, per a la 
concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors 
necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris 2016. 
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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. Actes pendents d’aprovar 
 
1.1. JGL2016/30 ordinària 07/09/2016 
 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents).  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2016/1380   Aprovar el preu públic d'inscripció al servei Reforça't per al curs 
2016/2017.-  Exp. núm. 2016/627  
 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents):  
 
Primer.- Aprovar el preu públic de l’àrea de joventut: 
Preu públic del servei Reforça’t   

Activitat Preu  
Inscripció al servei Reforça’t per al curs 2016/2017 5,00 €/persona  

 
2.1.2. PRP2016/1386   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/30.  Exp. núm. 2016/175  
Vista la relació de factures presentada per Intervenció, 
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) 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,  
I atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 2015/0620 
de data 23 de juny de 2015.  
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents):  
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/30, per un import total de 90.049,23.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2016/1958 fins al núm. F/2016/1962. 
- des del núm. F/2016/2048 fins al núm. F/2016/2050. 
- des del núm. F/2016/2112 fins al núm. F/2016/2115. 
- des del núm. F/2016/2227 fins al núm. F/2016/2240. 
- des del núm. F/2016/2112 fins al núm. F/2016/2115. 
- des del núm. F/2016/2242 fins al núm. F/2016/2244. 
- i els registres núm. F/2016/1930, F/2016/1931, F/2016/2224, F/2016/2225, 

F/2016/2250, F/2016/2267 I F/2016/2286. 
 
2.1.3. PRP2016/1389   Aprovar el preu públic per a la participació a la Fira del Bolet 2016.- 
Exp. núm. 2016/627  
 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents): 
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Primer.- Aprovar el preu públic de l’àrea de promoció local: 
 
Preu públic per participació d’artesans, marxants i botiguers a la Fira del Bolet 

Concepte Preu 
Participació artesans, marxants i botiguers a la Fira del Bolet 
*estan exempts de pagament: 
 les entitats locals 
 artesans, marxants i botiguers amb domicili a Llagostera 
 les parades de bolets frescos exclusivament. 

10,00 €/m.l. 

 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.2.1. PRP2016/1391   Concórrer a la convocatòria  TSF/1694/2016, de 7 de juliol, per a la 
concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors 
necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris 2016. 
 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents): 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria  TSF/1694/2016, de 7 de juliol, per a la concessió de 
subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de 
reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris, amb les actuacions següents: 
 
Actuació            Pressupost        Ajut sol·licitat 
 
PROGRAMA A: Programes específics  
de caràcter experimental i innovador per  
afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius  
amb dificultats d'inserció:    
A1 Dispositius de suport a la inserció laboral de  34.610,91  34.610,91 
col·lectius amb dificultats especials  
 
PROGRAMA D. Programes d’experienciació laboral: 
D.1.- Actuacions ocupacionals   
 D.1.1.-  3 peons de manteniment  34.483,60  34.483,60 

D.1.2 .- 1 auxiliar de geriatria   9.931,64  10.046,36  
D.1.3.-   Auxiliar de serveis socials  10.840,17  10.840,17 

D..2 Actuacions professionals  
 D.2.2.- 1 Informador turístic   12.843,57  12.843,57
 D.2.3.- 1 Agent cívic i ambiental  10.840,17  10.840,17 
 
Totes les contractacions tindran una durada de 6 mesos i una jornada laboral del 100% 
 
Segon.- Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya la subvenció de 113.793,35 €, per a 
l’execució del projecte. 
 
Tercer.- Adquirir el compromís de consignar partida suficient en el pressupost de l’exercici 
2016 per finançar la part no subvencionada dels projectes 
 
3. Propostes urgents 
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
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3.1.1. PRP2016/1396   Contractar la redacció de la modificació puntual del POUM , a 
l'entorn de l'accés est del nucli urbà - Exp. núm. 2016/1231  
 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents): 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa FONT-VIÑOLAS ARQUITECTES S.L.P. (B17623059), 
mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, la redacció de la modificació puntual del 
POUM de Llagostera, a l'entorn de l'accés est del nucli urbà, pel preu de 15.000,00 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 2016.02.151.62700, per un import total de 18.150,00 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 i a la resta de licitadors.  
 
3.1.2. PRP2016/1394   Contractar a l'empresa Mecacentre per executar cursos 
ocupacionals Tardor 2016.  Exp. núm. 2016/1281  
 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents): 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa MECA CENTRE SL (B17330127), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis, la realització de cursos ocupacionals tardor 2016 pel preu de 
4.360,00 euros (exempt d’ 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 13 430 22602, per un import total de 4.360,00 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.  
 
3.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.2.1. PRP2016/1388   Concórrer a la convocatòria de subvencions per a prevenció de 
residus municipals, i aprovar el projecte "Redacció del PLP i 1a fase del projecte de 
reutilització a la deixalleria municipal."-Exp. núm. 2016/1276. 
 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors amb dret a vot presents): 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de subvencions de l’Agència de Residus de Catalunya per 
a prevenció de residus municipals, convocada per la Resolució TES/1769/2016, de 8 de juliol. 
 
Segon.- Aprovar el projecte i el document tècnic redactat per la tècnica de Medi Ambient Sra. 
Núria Parés: “Redacció del PLP i 1a fase del projecte de reutilització a la deixalleria municipal”, 
per un import total de 71.426,36€. 
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Tercer.- Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya una subvenció de 49.998,45 €, import 
màxim subvencionable, per a l’actuació “Redacció del PLP i 1a fase del projecte de reutilització 
a la deixalleria municipal”, en les següents línies: 
A.- Elaboració de Plans Locals de Prevenció de la Generació de Residus Municipals 
Pressupost: 7.261,60 € 
C.- Foment de la reutilització ® de recursos 
Pressupost: 64.164,76 € 
 
E.- Desenvolupament d’activitats de preparació per a la reutilització (PxR) de residus 
Pressupost: 0 € 
 
Quart.- Adquirir el compromís de finançar la part del pressupost que no cobreixi la subvenció 
atorgada, en cas que l’Ajuntament de Llagostera sigui beneficiari de subvenció. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart i cinc minuts 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. 
 


