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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/43 
Caràcter:  ordinària 
Data:   29 de novembre de 2017 
Horari:   de 12:30 fins a 13:05 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT 
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 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sr. Robert Montiel Molina, 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. JGL2017/42 ordinària 22/11/2017 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.1.1. PRP2017/1646   Concedir un ajut econòmic a l'Associació Juvenil Esplai de Llagostera 
per cobrir les despeses de les activitats setmanals, excursions, colònies i campaments que 
l'entitat organitza durant l'any 2017. Subvencions a tercers. Exp. 2017/1938  
2.1.2. PRP2017/1650   Subvencionar l'AFA Escola Puig de les Cadiretes, pel servei de 
psicopedagogia del curs 2017-2018 (des de l'1 de setembre de 2017 fins el 30 de juny de 
2018).-Subvencions a tercers 2017/1917  
2.1.3. PRP2017/1657   Subvencionar l'AMPA Lacustària, pel servei de psicopedagogia del curs 
2017-2018 (de l'1 de setembre de 2017 fins el 30 de juny de 2018).-Subvencions a tercers 
2017/1918  
2.1.4. PRP2017/1664   Subvencionar l'IES Llagostera, en concepte de despeses, funcionament 
i projectes per al curs 2017-2018.-subvencions a tercers 2017/1931  
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2.1.5. PRP2017/1665   Subvencionar l'Escola Lacustària, en concepte de despeses, 
funcionament i projectes per al curs 2017-2018.-Subvencions a tercers 2017/1921  
2.1.6. PRP2017/1666   Subvencionar l'Escola Puig de les Cadiretes, en concepte de despeses, 
funcionament i projectes per al curs 2017-2018.-Subvencions a tercers 2017/1930  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.2.1. PRP2017/1661   Ratificar el decret d'alcaldia 1185/2017, de nomenament de funcionari 
interí. Exp. núm. 2017/1971  
 
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. JGL2017/42 ordinària 22/11/2017 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2017/1646   Concedir un ajut econòmic a l'Associació Juvenil Esplai de 
Llagostera per cobrir les despeses de les activitats setmanals, excursions, colònies i 
campaments que l'entitat organitza durant l'any 2017. Subvencions a tercers. Exp. 
2017/1938  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI DE 
LLAGOSTERA (G55163471)  i atorgar  una subvenció  de 1.000,00.-€ per cobrir les despeses 
de les activitats setmanals, excursions, colònies i campaments que l'entitat organitza dur a 
terme durant l'any 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 
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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. PRP2017/1650   Subvencionar l'AFA Escola Puig de les Cadiretes, pel servei de 
psicopedagogia del curs 2017-2018 (des de l'1 de setembre de 2017 fins el 30 de juny de 
2018).-Subvencions a tercers 2017/1917  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Atorgar a l’AFA Escola Puig de les Cadiretes (G55037907) una subvenció del 100% 
de l’import justificat, fins a un import màxim de 3.600,00 €, pel servei de psicopedagogia del 
curs 2017-2018, durant el període de l'1 de setembre de 2017 fins el 31 de desembre de 2017. 
Segon.-   Atorgar una subvenció a l’AFA Escola Puig de les Cadiretes (G55037907) del 100% 
de l’import justificat, fins a un import màxim de 5.400€, pel servei de psicopedagogia del curs 
2017-2018, durant el període de l’1 de gener fins el 30 de juny de 2018. 
Tercer.-  Fer efectiu l’import de 1.625,40€, corresponent a la documentació justificativa 
aportada (RE 2017/5070, amb data 15 de novembre de 2017) de setembre i octubre de 2017, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 2017/07/3231/48000. 
Quart.- Adoptar el compromís d’habilitar crèdit suficient en el pressupost de 2018, per un 
import màxim de 5.400€. 
Cinquè.-  Fer avinent que: 
- La documentació justificativa s’haurà de presentar periòdicament, i els pagaments 

corresponents es realitzaran una vegada es revisi la documentació aportada. 
- El termini per a la presentació de documentació justificativa, corresponent al mes de 

novembre i desembre de 2017 finalitza el 31 de gener de 2018. 
- El termini per a la presentació de documentació justificativa, corresponent al període 

entre l’1 de gener fins el 30 de juny de 2018 finalitza el 30 de setembre de 2018. 
- La documentació justificativa que s’exigeix és: 

.Declaració de no rebre cap més subvenció per la mateixa finalitat (amb la justificació) 

.Còpia de les factures del servei de psicopedagoga. 
Sisè.-  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. 
Setè.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i Recaptació. 
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2.1.3. PRP2017/1657   Subvencionar l'AMPA Lacustària, pel servei de psicopedagogia del 
curs 2017-2018 (de l'1 de setembre de 2017 fins el 30 de juny de 2018).-Subvencions a 
tercers 2017/1918  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Atorgar a l’AMPA Escola Lacustària (G17073230) una subvenció del 100% de l’import 
justificat, fins a un import màxim de 3.600,00 €, pel servei de psicopedagogia del curs 2017-
2018 (des de l'1 de setembre de 2017 fins el 31 de desembre de 2017). 
Segon.-  Atorgar a l’AMPA Escola Lacustària (G17073230) una subvenció del 100% de l’import 
justificat, fins a un import màxim de 5.400€, pel servei de psicopedagogia del curs 2017-2018 
(de l’1 de gener a 30 de juny de 2018). 
Tercer.-  Fer efectiu l’import de 2.105,28€, corresponent a la documentació justificativa 
aportada (RE 2017/5070, amb data 15 de novembre de 2017) de setembre i octubre de 2017, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 2017.07.3231.48000. 
Quart.- Adoptar el compromís d’habilitar crèdit suficient en el pressupost de 2018, per un 
import màxim de 5.400€. 
Cinquè.- Fer avinent que: 

§ La documentació justificativa s’haurà de presentar periòdicament, i els pagaments 
corresponents es realitzaran una vegada es revisi la documentació aportada. 

§ El termini per a la presentació de documentació justificativa, corresponent als mesos de 
novembre i desembre de 2017 finalitza el 31 de gener de 2018. 

§ El termini per a la presentació de documentació justificativa, corresponent al període 
entre l’1 de gener fins el 30 de juny de 2018 finalitza el 30 de setembre de 2018. 

§ La documentació justificativa que s’exigeix és: 
. Declaració de no rebre cap més subvenció per la mateixa finalitat (amb la justificació). 
. Còpia de les factures del servei de psicopedagoga 

Sisè.- 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. 
Setè.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i Recaptació.  
 
2.1.4. PRP2017/1664 Subvencionar l'IES Llagostera, en concepte de despeses, 
funcionament i projectes per al curs 2017-2018.-ubvencions a tercers 2017/1931  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Atorgar a l’IES Llagostera (S6700024J) una subvenció de 3.000,00 €, en concepte de 
despeses, funcionament i projectes per al curs 2017-2018. 
Segon.-  Fer efectiu l’import de 3.000€, corresponent al primer punt, atès que ja ha aportat la 
documentació justificativa (RE 2017/5078, amb data 16 de novembre de 2017). 
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.  
 
2.1.5. PRP2017/1665 Subvencionar l'Escola Lacustària, en concepte de despeses, 
funcionament i projectes per al curs 2017-2018.-Subvencions a tercers 2017/1921  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Atorgar a l’Escola Lacustària (Q6755033E) una subvenció de 3.000,00 €, en concepte 
de despeses, funcionament i projectes, per al curs 2017-2018. 



 

5 
 

Segon.-  Fer efectiu l’import de 3.000€, corresponent al primer punt, atès que ja ha aportat la 
documentació justificativa (RE 2017/4920, amb data 9 de novembre de 2017). 
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.  
 
2.1.6. PRP2017/1666   Subvencionar l'Escola Puig de les Cadiretes, en concepte de 
despeses, funcionament i projectes per al curs 2017-2018.-Subvencions a tercers 
2017/1930  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Atorgar a l’Escola Puig de les Cadiretes (S1700281G) una subvenció  de 3.000,00 €, 
en concepte de despeses, funcionament i projectes, per al curs 2017-2018. 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada i justificar les despeses, amb el 

formulari corresponent, finalitza el 31 de gener de 2018, 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. 

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

- 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.  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.2.1. PRP2017/1661   Ratificar el decret d'alcaldia 1185/2017, de nomenament de 
funcionari interí. Exp. núm. 2017/1971  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar el Decret d’alcaldia núm. 1185/2017, que resol nomenar funcionari interí el 
Sr. FHG, com a agent de la Policia Local, amb efectes del dia 24 de novembre de 2017 i fins al 
15 de novembre de 2018. 
 
3. Propostes urgents 
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S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2017/1692   Aprovar la relació de factures F/2017/37. Exp. núm. 2017/329  
  
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/37, per un import total de 22.410,18.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2017/3185 al núm. F/2017/3189 
- del núm. F/2017/3192 al núm. F/2017/3217 
- i els registres núm. F/2017/2855, F/2017/2883, F/2017/2896 i F/2017/3158. 

 
3.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.2.1. PRP2017/1690   Aprovar la relació classificada der la Mesa de contractació per la 
contractació de les obres d'urbanització del sector SUD-10 Domingo Pascual Carbó.  
Exp. núm. 2017/1041  
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació, classificada i valorada, per 
ordre decreixent, de les ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades 
desproporcionades o anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació, amb 
subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu dia, es la presentada 
per Massachs Obres i Paisatges SLU per import de 258.928,49 € i 54.374,98 € en concepte 
d’IVA. 
Relació classificada de les ofertes no declarades desproporcionades: 
 

Licitador Import Puntuació oferta 
econòmica 

Puntuació 
millora Total 

Masaschs Obres i Paisatges SLU 258.928,49 € 80,00 20 100,00 
Agustí i Masoliver SA 280.000,00 € 73,98 20 93,98 
Excavaciones y Pinturas SA 299.750,00 € 69,11 20 89,11 
Construcciones Rubau 305.310,88 € 67,85 20 87,85 
Excavaciones Ampurdan 2000 SL 307.986,00 € 67,26 20 87,26 
Construccions Jordi Riera SL 310.793,98 € 66,65 20 86,65 
Gestión, Ingenieria y Construcción 
de la Costa Daurada SA. 314.441,48 € 65,88 20 85,88 
Argon Informàtica SA 314.783,64 € 65,80 20 85,80 
Construccions Fusté SA 318.134,91 € 65,11 20 85,11 
Obras y Pavimientos Brossa 318.454,12 € 65,05 20 85,05 
Aglomerats Girona SA 318.723,29 € 64,99 20 84,99 
Mugadas SLU 333.933,97 € 62,03 20 82,03 
Mirfer SA 337.125,95 € 61,44 20 81,44 
Hidráulica y Obras SA 338.083,21 € 61,27 20 81,27 
Rubau Tarres SAU 338.814,28 € 61,14 20 81,14 
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Xavier Alsina, SA 351.100,00 € 59,00 20 79,00 
 
 
Segon.- Notificar aquest acord i requerir a l’ empresa Massachs Obres i Paisatges SLU, en el 
termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de la recepció de la notificació, presenti la 
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. 
Tercer.- 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.  
Quart.-  Publicar aquest acord al perfil del contractant. 
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. 
 
3.2.2. PRP2017/1693   Aprovar l'expedient de contractació i el corresponent plec de 
clàusules per la contractació mitjançant procediment negociat, tramitació urgent, de les 
obres de reurbanització dels carrers Marina, Lacustària i Baixada de la Costa. Exp. núm. 
2017/1963  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació urgent, per a l'obra de reurbanització dels carrers Marina, Lacustària i Baixada de la 
Costa. 
Segon.- Autoritzar la despesa per import de 599.803,28 € IVA Inclòs amb càrrec a la partida 
pressupostària 2017.13.1532.61900. 
Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el contracte 
d'obres per la reurbanització dels carrers Marina, Lacustària i Baixada de la Costa per 
procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent . 
Quart.- Sol·licitar ofertes a les següents empreses mitjançant la notificació del present acord 
amb el Plec de clàusules aprovat i el projecte d’obra amb la seva documentació annexa perquè 
en el termini de cinc dies a comptar des de la recepció de la present notificació presentin la 
corresponent documentació exigida per participar en la present licitació: 
 - Agustí i Masoliver SA (AMSA). 

-  Aglomerats Girona SA. 
- Xavier Alsina SA. 

 
3.2.3. PRP2017/1691   Resoldre de mutu acord el contracte d'obres per la reurbanització 
dels carrers Marina, Lacustària i Baixada de la Costa. Exp. núm. 2017/1183  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Acceptar la renúncia presentada i resoldre el contracte de mutu acord entre 
l’Ajuntament i la mercantil Argon Informàtica per l’execució de l’obra de reurbanització dels 
carrers Marina, Lacustària i Baixada de la Costa. 
Segon.-  Fer constar que no existeixen responsabilitats que s’hagin de fer efectives sobre la 
garantia definitiva. 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària. 
Quart.- Publicar el present acord al Perfil del contractant i a l’etauler de l’Ajuntament de 
Llagostera 
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3.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.3.1. PRP2017/1678   Subvencions a tercers Unió de Botiguers per a dinamització 
comercial 2017/1187  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat UNIÓ DE BOTIGUERS DE LLAGOSTERA 
(G17693219)  i atorgar  una subvenció  de 3.000,00 € per cobrir les despeses d’organització 
d’activitats per la dinamització comercial a 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 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. 

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.  
 
I no havent-hi més temes per tractar, a la una del migdia i cinc minuts s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


