
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/44 
Caràcter:  ordinària 
Data:   13 de desembre de 2017 
Horari:   de 12:30 fins a 13:00 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT, que presideix la sessió. 
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 
 
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. JGL2017/43 ordinària 29/11/2017 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.1.1. PRP2017/1708   Concedir un ajut econòmic a l'Associació Manaies de Llagostera per 
cobrir les despeses de l'organització de les activitats de Setmana Santa i Mercat Romà 2017. 
Exp. 2017/2007. Subvencions a tercers. 
2.1.2. PRP2017/1720   Subvencions a l'Associació de Restaurants de Llagostera per a la 
promoció de la gastronomia de Llagostera. 2017/2020  
 
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. JGL2017/43 ordinària 29/11/2017 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents). 
 
2. Propostes 
 



2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2017/1708   Concedir un ajut econòmic a l'Associació Manaies de Llagostera 
per cobrir les despeses de l'organització de les activitats de Setmana Santa i Mercat 
Romà 2017. Exp. 2017/2007. Subvencions a tercers. 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’ ASSOCIACIÓ DE MANAIES DE LLAGOSTERA 
(G17993015)  i atorgar  una subvenció  de 2.000,00.-€ per cobrir les despeses de l'organització 
de les activitats de Setmana Santa i el Mercat Romà 2017. 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de 2017, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 15 de 
desembre de 2017, fent  avinent que la no justificació, dins el citat termini comportarà la 
revocació de la subvenció.   

- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció o bestreta mentre el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda, 
amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, o sigui deutor municipal per resolució de 
procedència de reintegrament d’una subvenció o no hagi justificat degudament alguna 
subvenció atorgada anteriorment. 

- Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents a l’any 2017.  
- En cap cas els ingressos de l’activitat més la subvenció de l’Ajuntament podran 

superar el 100 % del cost de l’activitat. Si se superés el 100%, l’Ajuntament 
disminuirà l’aportació fins arribar a cobrir com a màxim el 100 % del cost de l’activitat. 

- En el cas que l’associació ja hagués rebut una bestreta per un import superior a la 
subvenció definitiva, caldrà que reintegri aquest import a l’Ajuntament. L’entitat haurà 
de dur a terme el reintegrament corresponent en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
de l’endemà del requeriment de l’Ajuntament. 

- La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

- En la difusió que faci el beneficiari de l’activitat caldrà que hi consti la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

- La subvenció atorgada serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’Administracions públiques, o ens 
públics o privats, sempre que no se superi el cost de l’activitat subvencionada, sens 
perjudici del que pogués establir la normativa reguladora de les citades subvencions o 
ajuts. 

- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions especificades a l’article 14 
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). El seu 
incompliment originarà responsabilitats que en cada cas corresponguin, a banda de la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

Tercer.- Fer constar que, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació de la present 
resolució, l’entitat no manifesta el contrari, s’entendrà que la subvenció atorgada ha estat 
acceptada. 
Quart.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i 
Recaptació.  
 
2.1.2. PRP2017/1720   Subvencions a l'Associació de Restaurants de Llagostera per a la 
promoció de la gastronomia de Llagostera. 2017/2020  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat ASSOCIACIÓ DE RESTAURANTS DE 
LLAGOSTERA (J17889684)  i atorgar  una subvenció  de 500,00 € per cobrir les despeses de 
l’organització de Subvenció a l'Associació de Restaurants de Llagostera per a la promoció de la 
gastronomia de Llagostera. 
Segon.-  Atorgar una bestreta del 100% de la subvenció atorgada, la qual es transferirà al 
compte corrent de l’associació atenent a les disponibilitats de la tresoreria municipal. 
Tercer.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de 2017, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 30 de 



desembre de 2017, fent  avinent que la no justificació, dins el citat termini comportarà la 
revocació de la subvenció.   

- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció o bestreta mentre el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda, 
amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, o sigui deutor municipal per resolució de 
procedència de reintegrament d’una subvenció o no hagi justificat degudament alguna 
subvenció atorgada anteriorment. 

- Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents a l’any 2017.  
- En cap cas els ingressos de l’activitat més la subvenció de l’Ajuntament podran 

superar el 100 % del cost de l’activitat. Si se superés el 100%, l’Ajuntament 
disminuirà l’aportació fins arribar a cobrir com a màxim el 100 % del cost de l’activitat. 

- En el cas que l’associació ja hagués rebut una bestreta per un import superior a la 
subvenció definitiva, caldrà que reintegri aquest import a l’Ajuntament. L’entitat haurà 
de dur a terme el reintegrament corresponent en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
de l’endemà del requeriment de l’Ajuntament. 

- La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

- En la difusió que faci el beneficiari de l’activitat caldrà que hi consti la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

- La subvenció atorgada serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’Administracions públiques, o ens 
públics o privats, sempre que no se superi el cost de l’activitat subvencionada, sens 
perjudici del que pogués establir la normativa reguladora de les citades subvencions o 
ajuts. 

- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions especificades a l’article 14 
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). El seu 
incompliment originarà responsabilitats que en cada cas corresponguin, a banda de la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

Quart.- Fer constar que, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació de la present 
resolució, l’entitat no manifesta el contrari, s’entendrà que la subvenció atorgada ha estat 
acceptada. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i 
Recaptació.  
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents),  declarar la urgència 
i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2017/1733   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/38. Exp. núm. 2017/329  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/38, per un import total de 186.554,32.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2017/3179 al núm. F/2017/3184 
- del núm. F/2017/3218 al núm. F/2017/3222 
- del núm. F/2017/3227 al núm. F/2017/3240 
- del núm. F/2017/3248 al núm. F/2017/3251 
- del núm. F/2017/3253 al núm. F/2017/3267 
- del núm. F/2017/3270 al núm. F/2017/3315 
- del núm. F/2017/3324 al núm. F/2017/3337 
- del núm. F/2017/3407 al núm. F/2017/3430 
- del núm. F/2017/3438 al núm. F/2017/3440 
- i els registres núm. F/2017/2875, F/2017/3188, F/2017/3242, F/2017/3243 i 

F/2017/3436. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 



3.2.1. PRP2017/1731   Ratificar el contingut del decret d'Alcaldia 2017/1225. Exp. núm. 
2017/1184  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Ratificar el contingut íntegre del decret d’Alcaldia 2017/1225 
Segon.- Deixar-ne constància en el seu expedient mitjançant l’expedició del certificat d’aquest 
acord corresponent. 
 
3.2.2. PRP2017/1730   Aprovar la relació classificada i requerir la documentació a 
l'empresa Aglomerats Girona SA, per la contractació de les obres de reurbanització dels 
carrers Marina, Lacustària i Baixada de la Costa Exp. núm. 2017/1963  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació classificada de les empreses participants, per odre decreixent tal i 
com es detalla a continuació: 

 

Segon.- Notificar aquest acord i requerir a Aglomerats Girona SA, en el termini màxim de 5 dies 
hàbils, comptats des de la recepció de la notificació, presenti el document de constitució de la 
garantia definitiva per import de 23.843,42 € en els termes i condicions establerts en la clàusula 
21 del PCAP i dels articles 95 i ss del TRLCSP.  
Tercer.-Dispensar a Aglomerats Girona la presentació  documentació acreditativa de la 
possessió i validesa dels documents exigits en l’article 146.1 del TRLCSP, aporti els certificats 
d’estar al corrent de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions tributàries, i la 
pòlissa d’assegurança juntament amb l’últim rebut de pagament atès que l’Ajuntament de 
Llagostera ha consultat d’ofici les dades que consten al RELI i s’incorporen a l’expedient per 
ser plenament vigents i justificatives dels requisits de capacitat i solvència econòmica financera 
i tècnica. 
Quart.- Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior 
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb les 
conseqüències establertes a l’article 103.1 TRLCSP, i, en tal cas, es procedirà a demanar la 
mateixa documentació al següent licitador, per ordre de classificació. 
Cinquè.- Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la tramitació, 
contra el present Acord no és procedent cap tipus de recurs. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a la una 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. 
 

Ordre Ofertant: Oferta 
Econòmica 

Termini de 
garantia 

Mesures finalització 
dins del termini 

Total 

1 Aglomerats Girona SA 60 20 20 100 
2 Xavier Alsina SA 58,01 20 14,28 92,29 
3 Agustí Y Masoliver SA. 58,99 15 11,43 85,42 


