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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.:  681/14 
Caràcter : Ordinària 
Data:  20 de juny de 2014 
Horari: de 14:05 hores a 14:20 hores  
Lloc :  Sala de reunions de la casa consistorial 
 
Membres de la Junta que hi assisteixen:  
Josep Lluís Valentí Mompart, Alcalde accidental  
Joan Josep Martínez Gonzalez, Tinent d’Alcalde  
Natàlia Figueras Pagés, Tinent d’Alcalde 
 
Altres regidors, amb delegacions, que hi assisteixen a requeriment de la 
Presidència: 
Pere Vila Ramos, regidor 
Fernando Maqueda Ramos, regidor 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Assumptes varis 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de l’ultima sessió celebrada 
el dia 17 de juny de 2014. 
 
 
2. Assumptes varis 
 
*  Atesa la situació econòmica actual que travessen moltes famílies de Maçanet, i 
vista l’execució del pressupost 2013 i 2014, l’Ajuntament vol facilitar 
l’assistència del màxim número de nens al Casal d’Estiu d’enguany. Per aquest 
motiu el preu públic per aquesta activitat s’ha fixat en una quantia inferior a la de 
l’any anterior i també inferior al cost del servei, quedant la diferència finançada 
amb càrrec al pressupost municipal. Això ha estat possible perquè no existeix al 
municipi cap altre centre públic o empresa privada que faci una activitat similar 
o equivalent. En tot cas, aquesta iniciativa no suposa major despesa 
pressupostària perquè es finançarà, si escau, amb retenció de crèdit de les 
consignacions ja existents sense incrementar-les. I d’altra banda no es 
perjudiquen els paràmetres legals a què està obligada l’hisenda municipal.  
 
Atès que el nombre d’inscripcions ha estat superior a les previsions, es fa necessari 
contractar un número de monitors superior al previst per complir les ràtios legals. Atès 
que no són llocs de treball de l’estructura de l’Ajuntament és possible formalitzar 
contractes laborals temporals per cobrir aquesta necessitat nova i puntual; això no 
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implicarà augment de la massa salarial global de 2014 tenint en compte el seu reduït 
import i al haver-se produït alguna baixa que encara no ha estat coberta.  
 
Per tant, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
 
ACORD 

Primer.- Autoritzar la celebració del Casal d’Estiu amb un nombre d’inscrits entre 200 i 
220 nens, assignant-hi com a personal dedicat al mateix, un director, dotze monitors a 
jornada sencera, dos monitors a mitja jornada i cinc col.laboradors.  

Segon.- Autoritzar amb càrrec al Pressupost 2014 la despesa necessària per cobrir el 
diferencial entre el preu que pagaran els usuaris del Casal d’Estiu i el cost de l’activitat. 
Autoritzar igualment les operacions comptables pertinents per al seu registre fidel 
sense incrementar el límit actual de despesa corrent.  

Tercer-. Ampliar el número de llocs de monitors del Casal d’Estiu, inicialment previst 
en cinc monitors amb jornada sencera i dos monitors a mitja jornada, mitjançant 
contractes laborals temporals per tasca determinada, i amb la retribució prevista per 
les places de monitors.  

Quart.- Donar compte del present acord a la propera sessió del Ple que es celebri per 
la seva ratificació. 
 
 
* La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Aprovar la relació de factures núm. 26/2014, que puja un import total de 38.727,28 
 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent l’hora 
indicada a l' encapçalament, de la qual s’estén la present acta, del que jo el Secretari 
certifico 
 
L’Alcalde      El Secretari  
 
 
 
 
Antonio Guinó Bou   


