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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/33 
Caràcter:  ordinària 
Data:   28 de setembre de 2016 
Horari:   de 13:15 fins a 13:35 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU (s’incorpora a les 13.27) 
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. Ramon Soler i Salvadó, regidor de CiU 
Sr. Jesús Malagón i Granados, 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. JGL2016/32 ordinària 21/09/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/1443   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/32.  Exp. núm. 2016/175  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.2.1. PRP2016/1438   Contractar a l'empresa REPTES, empresa especialitzada en formació 
per a l'execució dels cursos ocupacionals: Ajudant de cuina (50hores), Comptabilitat i fiscalitat 
per autònoms (20h) i Coaching (18h) dins la programació de cursos ocupacionals tardor 2016. 
Exp. núm. 2016/1284  
2.2.2. PRP2016/1444   Contractar construcció barana protecció desnivell a la zona verda del c/ 
del Fred - Exp. núm. 2016/1330  
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2.2.3. PRP2016/1445   Contractar els serveis d'impartir les classes d'informàtica per a gent 
gran durant el curs 2016/2017. Exp. núm. 2016/1321  
 
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. JGL2016/32 ordinària 21/09/2016 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2016/1443   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/32.  Exp. núm. 2016/175  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/32, per un import total de 29.735,47.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2016/2316 fins al núm. F/2016/232. 
- des del núm. F/2016/2448 fins al núm. F/2016/2466. 
- i els registres núm. F/2016/2245, F/2016/2245, F/2016/2246, F/2016/2247, 

F/2016/2248, F/2016/2289, F/2016/2290, F/2016/2293, F/2016/2294, F/2016/2295, 
F/2016/2296, F/2016/2303, F/2016/2307, F/2016/2308, F/2016/2310, F/2016/2312, 
F/2016/2324, F/2016/2328, F/2016/2329, F/2016/2332, F/2016/2336, F/2016/2337, 
F/2016/2338, F/2016/2341, F/2016/2343, F/2016/2344, F/2016/2345, F/2016/2349, 
F/2016/2352, F/2016/2353, F/2016/2354, F/2016/2356, F/2016/2443 i F/2016/2444. 

 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2016/1438   Contractar a l'empresa REPTES, empresa especialitzada en 
formació per a l'execució dels cursos ocupacionals: Ajudant de cuina (50hores), 
Comptabilitat i fiscalitat per autònoms (20h) i Coaching (18h) dins la programació de 
cursos ocupacionals tardor 2016. Exp. núm. 2016/1284  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ALBERT COSTA MARSÉ mitjançant la modalitat de contracte 
menor de serveis, per a la realització de cursos ocupacionals Tardor 2016: Ajudant de cuina, 
Comptabilitat i Fiscalitat i Coaching. pel preu de 3.960,00 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 12 430 22699, per un import total de 3.960,00 euros (Exempt 
IVA). 
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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. 
 
2.2.2. PRP2016/1444   Contractar construcció barana protecció desnivell a la zona verda 
del c/ del Fred - Exp. núm. 2016/1330  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa SERRALLERIA METÀL·LICA FERRAN COLLELL, SL 
(B17418286), mitjançant la modalitat de contracte menor d’obres, pel preu de 3.640,00 euros 
(més IVA), segons el detall del pressupost presentat, la construcció d'una barana per protegir el 
desnivell existent a la zona verda situada entre el carrer del Fred i la Baixada de la Costa. 
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016.02.450.61901 per un import total de 4.404,40 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. 
 
2.2.3. PRP2016/1445   Contractar els serveis d'impartir les classes d'informàtica per a 
gent gran durant el curs 2016/2017. Exp. núm. 2016/1321  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Contractar a DAVID OTERO VERDAGUER mitjançant la modalitat de contracte menor 
de serveis, els serveis d’impartir les classes d'informàtica per a gent gran durant el curs 
2016/2017 pel preu de 4.416 euros. 
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs pel període 
d’octubre a desembre de 2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016.05.334.22799, per 
un import total de 1.472 euros. 
 
Tercer.- Adoptar el compromís de consignar dotació econòmica suficient pel període de gener 
a juny de 2017 a l’aplicació pressupostària corresponent de 2017, per un import de 2.944 
euros. 
 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
 
Cinquè.- Notificar-ho a l’interessat. 
 
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. PRP2016/1456   Contractar els serveis per impartir les classes del curs 
Pintura/Escultura durant el curs 2016/2017. Exp. núm. 2016/1337  
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S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Contractar CONCEPCIÓ ABELLÍ GRAU, mitjançant la modalitat de contracte menor 
de serveis, els serveis per impartir les classes del curs Pintura/Escultura durant el curs 2016-
2017 pel preu de 5.760,00 euros. 
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs pel període 
d’octubre a desembre de 2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016.05.3341.22799, 
per un import total de 1.920 euros. 
 
Tercer.- Adoptar el compromís de consignar dotació econòmica suficient pel període de gener 
a juny de 2017 a l’aplicació pressupostària corresponent al 2017, per un import de 3.840 euros. 
 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
 
Cinquè.- Notificar-ho a l’interessat. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.2.1. PRP2016/1453   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a llars d'infants 2015-2016. 
Exp. núm. 2016/821.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Sol·licitar a l’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona 
una subvenció per a les despeses de funcionament del curs 2015-2016 de les llars d’infants 
municipals, amb un import màxim subvencionable de 875 €/alumne: 
Centre   Alumnes    Import sol·licitat 
El Carrilet    98    85.750,00 € 
El Niu     22    19.250,00 € 
 
3.2.2. PRP2016/1469   Ampliació del termini de presentació de sol·licituds per a la 
convocatòria de subvencions a les persones desocupades que s'estableixin com a 
autònomes, per a la proposta en marxa d'una activitat econòmica, fins a 30 d'octubre de 
2016. 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Ampliar el termini de presentació de sol·licituds fins a 30 d’octubre de 2016 
 
Segon.- Exposar aquesta modificació al públic pel termini de 20 dies BOP de Girona i el tauler 
d’edictes electrònic / e-Tauler) de l’Ajuntament. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
3.3.1. PRP2016/1464   Contractar en règim laboral temporal el Sr. OCG, com a peó de la 
brigada municipal, vacant de plantilla.- Exp. núm. 2016/1356  
 
S’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Declarar com a prioritari el servei de la brigada d’obres i serveis de l’Ajuntament, a 
efectes de cobrir una plaça de peó en règim laboral temporal, donat que existeixen necessitats 
urgents i inajornables que fan necessària la seva cobertura: existeix una manca de personal. 
 
Segon.- Contractar en règim laboral temporal, amb una dedicació de 37,5 hores setmanals, i 
per urgència, el Sr. OCG, amb NIF xxxxxxxxxxx, com a peó de la brigada municipal d’obres i 
serveis, amb efectes del dia 11 de setembre de 2016 i fins que es resolgui un procés selectiu 
per ocupar-la en propietat. 
 
Tercer.- Aprovar les retribucions d’aquest lloc de treball que seran les equivalents a la plaça de 
peó de brigada de la plantilla de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la seguretat social. 
 
Cinquè.- Publicar la contractació en el BOP. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts 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. 
 


