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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/4 
Caràcter:  ordinària 
Data:   31 de gener de 2018 
Horari:   de 12:30 fins a 13:20 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora del PDeCAT 
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Ha excusat la seva absència el Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
Sr. Robert Montiel Molina, regidor del PDeCAT 
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor del PDeCAT 
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor del PDeCAT 
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor del PDeCAT 
 
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. Aprovació acta sessió anterior  
1.1. JGL2018/3 ordinària 24/01/2018 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.1.1. PRP2018/129  Sol·licitar subvenció a la Diputació per a la XSLPE 2018. Exp. núm. 
2015/1378.- 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.2.1. PRP2018/124   Contractar en règim laboral temporal, a temps parcial, la Sra. Leslie 
Bonshoms Soler com a mestra de les llars d'infants, de l'1/02/18 fins al 31/07/18. Exp. núm. 
2017/2171  
 
2.3. Altres 



 

2 
 

2.3.1. PRP2018/131   Anul·lar el preu públic de venda de cubells d'escombraries (Exp. núm. 
2018/184) 
 
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. Aprovació acta sessió anterior  
 
1.1. JGL2018/3 ordinària 24/01/2018 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents).  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2018/129   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a la XSLPE 2018. Exp. núm. 
2015/1378.- 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de subvencions per a projectes i accions de promoció 
econòmica adreçada als ajuntaments i els ens de promoció econòmica municipals de la Xarxa 
de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), per a l’any 2018  de la Diputació de 
Girona, amb l’activitat Formació ocupacional i emprenedoria, amb un pressupost de 4.781,00-€. 
Segon.- Sol·licitar una subvenció de 4.000,00-€, import màxim subvencionable, per a aquesta 
activitat. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.2.1. PRP2018/124   Contractar en règim laboral temporal, a temps parcial, la Sra. LBS 
com a mestra de les llars d'infants, de l'1/02/18 fins al 31/07/18. Exp. núm. 2017/2171  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Contractar, en règim laboral temporal, de durada determinada, a temps parcial i per 
urgència, la Sra. LBS, amb DNI XXXXXXXXX, com a mestra de les llars d’infants municipals 
per al curs 2017/2018, amb una dedicació de 30 hores/setmanals i amb efectes del dia 1 de 
febrer de 2018 i fins el 31 de juliol de 2018. 
Segon.- Aprovar les retribucions d’aquest lloc de treball, que seran les equivalents a la plaça 
de mestra 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. Altres 
 
2.3.1. PRP2018/131   Anul·lar el preu públic de venda de cubells d'escombraries (Exp. 
núm. 2018/184) 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
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Primer.- Anul·lar el preu públic de venda de cubells d'escombraries que consta com annex VII 
als Preus Públics vigents. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’aprova per majoria absoluta declarar la urgència i tractar els següents temes a la present 
sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2018/142   Aprovar la relació de factures núm. F/2018/1. Exp. núm. 2018/216  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/1, per un import total de 24.389,89.-euros i 
que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2018/1 al núm. F/2018/3 
- del núm. F/2018/15 al núm. F/2018/20 
- del núm. F/2018/148 al núm. F/2018/158 
- i els registres núm. F/2018/12, F/2018/108, F/2018/109 i F/2018/137. 

 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.2.1. PRP2018/144   Contractar el servei de transformació del vehicle de la Policia Local 
de Llagostera Exp. núm. 2018/213  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ELECTRÒNICA GIRONA 2012, SL (B55135644), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, la transformació del vehicle Peugeot 2008, de la 
Policia Local de Llagostera pel preu de 5.624,91 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 2018.03.132.62400, per un import total de 6.806,14 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. 
 
3.2.2. PRP2018/145   Contractar el subministrament d'un vehicle per a la Policia Local de 
Llagostera. Exp. núm. 2018/212  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer- Adjudicar a l’empresa GICAUTO, S.A. (A17065095), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de el subministrament d'un vehicle per als serveis de la Policia local marca 
Peugeot model 2008 style 1.6 HDI 100 cv color blanc, pel preu de 14.214,87 euros (més IVA), 
segons el detall del pressupost presentat (matriculació i transport inclosos). 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.03.132.62400 per un import total de 17.200,00 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. 
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3.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.3.1. PRP2018/141   Sol·licitar subvenció al Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació per a "Actuacions per a la prevenció dels incendis forestals 2018". 
Exp. núm. 2018/210.- 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de subvencions ARP/2806/2017, de 23 de novembre, per 
la qual es convoquen per a l’any 2017 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de 
titularitat pública, publicada en el BOE núm. 295, de 5 de desembre de 2017, i en el DOGC 
núm. 7511, de 5 de desembre de 2017, amb l’actuació “Actuacions per a la prevenció dels 
incendis forestals 2018” amb un pressupost de 12.492,00 € (IVA inclòs). 
Segon.- Sol·licitar una subvenció de 12.492,00 €, import màxim subvencionable, per a aquesta 
activitat. 
 
3.3.2. PRP2018/132   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a planificació en 
desenvolupament local: "Estudi diagnòstic sobre la realitat socioeconòmica de 
Llagostera 2018". Exp. núm. 2018/195.- 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de subvencions per elaborar documents de planificació en 
l’àmbit del desenvolupament local dels ens locals adherits a la XSLPE per a l’any 2018  de la 
Diputació de Girona, amb l’activitat Estudi diagnòstic sobre la realitat socioeconòmica de 
Llagostera 2018, amb un pressupost d’11.495,00 €. 
Segon.- Sol·licitar una subvenció de 8.621,25 €, import màxim subvencionable, per a aquesta 
activitat. 
 
3.4. Altres 
 
3.4.1. PRP2018/139   Aprovar les bases del Concurs Literari Sant Jordi 2018. Exp. núm. 
2018/174  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar les bases que regiran el XXIII Concurs Literari Sant Jordi 2018, que consten a 
l’expedient. 
 
3.4.2. PRP2018/140   Aprovar les bases del Concurs de Cartells de Festa Major 2018. Exp. 
núm. 2018/175  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar les bases que regiran el Concurs de Cartells de Festa Major 2018, i que 
consten a l’expedient. 
 
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. 
 


