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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/45 
Caràcter:  ordinària 
Data:   20 de desembre de 2017 
Horari:   de 13:05 fins a 13:46 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i 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. Josep Aliu i Mundet, 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. 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. JGL2017/44 ordinària 13/12/2017 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.1.1. PRP2017/1745   Sol·licitar pròrroga a la Diputació per justificar la despesa de la 
subvenció Del Pla a l'Acció 2017. Exp. núm. 2017/664.- 
2.1.2. PRP2017/1751   Subvencionar a l'entitat DONES D'ARREU, per a l'organització 
d'activitats durant l'any 2017.- Subvencions a tercers 2017/2056  
2.1.3. PRP2017/1752   Concedir a l'Associació d'Amics del Motor Antic i Esportiu un ajut 
econòmic per cobrir les despeses de l'organització del 3r Rally dels Carrilets i la 4a Ruta dels 
Carrilets. Exp. Subvencions a tercers 2017/2043  
2.1.4. PRP2017/1753   Concedir a l'Associació de Carnaval Caçafantasmes un ajut econòmic 
per cobrir les despeses de la confecció de la carrossa i disfresses de la Rua de Carnaval 2017. 
Exp. Subvencions a tercers 2017/2055  
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2.1.5. PRP2017/1754   Concedir a Lacustària Clàssics un ajut econòmic per cobrir les 
despeses de l'organització de la trobada anual de cotxes antics i clàssics de la Festa Major 
2017. Exp. Subvencions a tercers 2017/2044  
 
2.2. Altres 
 
2.2.1. PRP2017/1743   Estimar les sol·licituds d'ajuda per al foment de l'agricultura ecològica 
(Exp. núm. 2017/1346). 
2.2.2. PRP2017/1756  Contractar la instal·lació d'una tanca a la deixalleria (Exp. núm. 
2017/1887) 
2.2.3. PRP2017/1757   Contractar (Exp. núm. 2017/2027) la instal·lació d'un punt de càrrega de 
vehicles elèctrics a la plaça Catalunya.  
 
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. JGL2017/44 ordinària 13/12/2017 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents). 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2017/1745   Sol·licitar pròrroga a la Diputació per justificar la despesa de la 
subvenció Del Pla a l'Acció 2017. Exp. núm. 2017/664. 
 
S’acorda per majoria absoluta:  
 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una pròrroga fins a 31 de maig de 2018 per 
justificar la subvenció per a la realització de les següents actuacions: 
Línia 1.- Informe seguiment PAES 
Línia 2.- Punt de recàrrega semiràpida en nucli urbà 
Línia 3.- Substitució d’un vehicle de la flota municipal de gasoil per un vehicle elèctric 
 
2.1.2. PRP2017/1751   Subvencionar a l'entitat DONES D'ARREU, per a l'organització 
d'activitats durant l'any 2017.- Subvencions a tercers 2017/2056. 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat DONES D'ARREU (G17992132) i atorgar  
una subvenció  de 1.500,00 € per cobrir les despeses de l’organització d'activitats durant l'any 
2017. 
 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 31 de desembre de 2017, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 31 de gener de 
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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. 

- 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.  
 
2.1.3. PRP2017/1752   Concedir a l'Associació d'Amics del Motor Antic i Esportiu un ajut 
econòmic per cobrir les despeses de l'organització del 3r Rally dels Carrilets i la 4a Ruta 
dels Carrilets. Exp. Subvencions a tercers 2017/2043  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL MOTOR ANTIC I 
ESPORTIU (G55128540)  i atorgar  una subvenció  de 500,00.-€ per cobrir les despeses de 
l’organització de Sol·licita un ajut econòmic per cobrir les despeses de l'organització del 3r Rally 
dels Carrilets i la 4a Ruta dels Carrilets. 
 
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 
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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.  
 
2.1.4. PRP2017/1753   Concedir a l'Associació de Carnaval Caçafantasmes un ajut 
econòmic per cobrir les despeses de la confecció de la carrossa i disfresses de la Rua 
de Carnaval 2017. Exp. Subvencions a tercers 2017/2055  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’ASSOCIACIÓ DE CARNAVAL CAÇAFANTASMES 
(G55071211)  i atorgar  una subvenció  de 250,00.-€ per cobrir les despeses de l’organització 
de Sol·licita un ajut econòmic per cobrir les despeses de la confecció de la carrossa i disfresses 
de la Rua de Carnaval 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.  
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- 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.  
 
2.1.5. PRP2017/1754   Concedir a Lacustària Clàssics un ajut econòmic per cobrir les 
despeses de l'organització de la trobada anual de cotxes antics i clàssics de la Festa 
Major 2017. Exp. Subvencions a tercers 2017/2044  
 
 
S’acorda per majoria absoluta:  
 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat LACUSTÀRIA CLÀSSICS (G55086235)  i 
atorgar  una subvenció de 500,00.-€ per cobrir les despeses de l'organització de la trobada 
anual de cotxes antics i clàssics de la Festa Major 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. 
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- 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.  
 
2.2. Altres 
 
2.2.1. PRP2017/1743   Estimar les sol·licituds d'ajuda per al foment de l'agricultura 
ecològica (Exp. núm. 2017/1346) 
 
S’acorda per majoria absoluta:  
 
Primer.- Estimar les següents sol·licituds de subvenció per al foment de l’agricultura i 
ramaderia ecològica a Llagostera per l’any 2017, amb un import màxim provisional a concedir 
de 600€: 

LAIA MASATS CANALS amb DNI XXXXXXXXX amb nº CT004163P de registre d’operador 
d’empresa agrària de producció del CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica), amb adreça de l’activitat al VEÏNAT DE BRUGUERA nº 10 de Llagostera, que es 
troba en període de conversió per a la certificació ecològica de productes vegetals: fruiters, 
hortalisses a l’aire lliure i hortalisses d’hivernacle. 

Segon.- Aprovar la despesa corresponent d’import màxim 600€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2017.10.419.47900 del pressupost municipal vigent. 
Tercer.- Requerir als interessats, amb el termini de 1 mes des de la notificació del present 
acord, que presentin a l’ajuntament els documents justificatius. Les despeses subvencionables 
s’han de justificar mitjançant còpies compulsades dels següents documents: 
− Resolució de renovació o inscripció emesa pel CCPAE (annexos al certificat de conformitat 

del CCPAE). 
− Rebut del pagament de la quota del CCPAE de l’any en curs. 
− Número de compte bancari on efectuar l’ingrés de la subvenció atorgada. 

Quart.- Comunicar aquest acord nominalment als interessats i concedir-los un termini de 10 
dies naturals des de la notificació per presentar-hi al·legacions. Si no s’hi presenten 
al·legacions, l’acord quedarà elevat a definitiu sense necessitat d’acord exprés. 
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2.2.2. PRP2017/1756   Contractar la instal·lació d'una tanca a la deixalleria (Exp. núm. 
2017/1887) 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa CATALANA DE TANQUES, SL (B17690223), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, Instal·lació-reposició de 48 metres de valla lateral a la 
deixalleria municipal. pel preu de 2.052,22 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 2017.10.1621.21300, per un import total de 2.483,19 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. PRP2017/1757   Contractar (Exp. núm. 2017/2027) la instal·lació d'un punt de 
càrrega de vehicles elèctrics a la Plaça Catalunya  
 
S’acorda per majoria absoluta:  
Primer.- Adjudicar a l’empresa ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L. (B17378621), mitjançant 
la modalitat de contracte menor de subministraments, la instal·lació d'un punt de càrrega 
semiràpida per vehicles elèctrics a la Plaça Catalunya pel preu de 4.699,16 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 2017.10.170.62300, per un import total de 5.685,98 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. 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. PRP2017/1770   Aprovar el peu públic de venda de bústies a veïnats. Exp. núm. 
2017/1989  
 
S’acorda per majoria absoluta:  
Primer.- Aprovar el preu púbic de venda de bústia als veïnats: 

- Bústia nova : 120,00€ 
- Bústia usada: 72,00€ 

 
3.1.2. PRP2017/1775   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/39. Exp. núm. 2017/329  
Vista la relació de factures presentada per Intervenció, 
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) 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,  
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I atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 2015/0620 
de data 23 de juny de 2015.  
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/39, per un import total de 138.852,06 euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2017/3244 al núm. F/2017/3247 
- del núm. F/2017/3285 al núm. F/2017/3294 
- del núm. F/2017/3316 al núm. F/2017/3318 
- del núm. F/2017/3320 al núm. F/2017/3323 
- del núm. F/2017/3338 al núm. F/2017/3406 
- del núm. F/2017/3431 al núm. F/2017/3433 
- del núm. F/2017/3441 al núm. F/2017/3445 
- del núm. F/2017/3448 al núm. F/2017/3464 
- del núm. F/2017/3466 al núm. F/2017/3494 
- del núm. F/2017/3496 al núm. F/2017/3500 
- i els registres núm. F/2017/3241, F/2017/3252, F/2017/3268, F/2017/3269, 

F/2017/3435 i F/2017/3437. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.2.1. PRP2017/1759   Aprovar la certificació d'obra número 2 del contracte de 
reurbanització dels carrers Joan Maragall, Onze de Setembre i Sant Feliu,  lot 2. Exp. 
núm. 2017/1184  
 
S’acorda per majoria absoluta:  
Primer.- Aprovar la certificació segona de l’obra “reurbanització dels carrers Joan Maragall, 
Onze de Setembre i Sant Feliu” del Lot numero dos, corresponent al carrer de Sant Feliu, 
expedida pel tècnic director de l’obra en data 5 de desembre de 2017 per import de 50.295,05 € 
(IVA inclòs). 
Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 50.295,05 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 13.1532.61900. 
Tercer.- Ordenar el pagament d’aquesta certificació un cop presentada la corresponent factura 
a la Intervenció municipal de fons. 
Quart.- Notificar aquesta resolució a la mercantil Aglomerats Girona SA. 
 
3.2.2. PRP2017/1766   Aprovar, amb carácter previ, el projecte per a nou subministrament 
en baixa tensió a 400 V de 5,75 kW al Vt. de Panedes nº 40 "can Matutano", que promou 
JGB - Exp. núm. 2017/1627  
 
S’acorda per majoria absoluta:  
Primer.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte per a nou subministrament en baixa tensió a 
400 V de 5,75 kW al veïnat de Panedes nº 40 “can Matutano” (pol.7, parc.23), segons projecte 
tècnic redactat i signat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Adrià Carreras Buxeda, que promou el 
Sr. JGB 
Segon.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona un exemplar del projecte i 
una còpia completa de l’expedient, als efectes de la seva aprovació. 
Tercer.- Notificar-ho al Sr. JGB 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Contractació 
 



 

9 
 

3.3.1. PRP2017/1786   Contractar senyalització viària per diferents carrers del municipi 
Exp. núm. 2017/2090  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa SEÑALIZACIONES VIALES DE CATALUÑA S.A. (A59622077), 
mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, Servei senyalització viària per diferents 
carrers pel preu de 2.801,58 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 2017/03/1531/62500, per un import total de 3.389,91 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. 
 
3.3.2. PRP2017/1783  Contractar els treballs per reforçar la barana de les grades del 
Pavelló Municipal. Exp. núm. 2017/2074  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa SERRALLERIA METÀL·LICA FERRAN COLLELL, SL 
(B17418286), mitjançant la modalitat de contracte menor d’obres, pel preu de 2.511,00 euros 
(més IVA), segons el detall del pressupost presentat, els treballs per reforçar la barana de les 
grades del pavelló municipal. 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2017.11.340.62200 per un import total de 3.038,31 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. 
 
3.3.3. PRP2017/1762   Contractar  la direcció facultativa i d'execució de les obres del 
projecte d'urbanització del sector SUD-10 - Exp. núm. 2017/2061  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ABM, SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING, S.L.U. 
(B17646563), mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, la direcció facultativa i 
d'execució de les obres del projecte d'urbanització del sector SUD-10 pel preu de 11.400,00 
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 2017.02.151.61901, per un import total de 13.794,00 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. 
 
3.3.4. PRP2017/1760   Contractar la redacció d'un avantprojecte per a la construcció 
d'una passarel.la per a vianants accessible que connecti l'Av. del Canigó amb el carrer 
Donzelles a través del sector PAU-2 - Exp. núm. 2017/2075  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Adjudicar a l’enginyer tècnic industrial Sr. XAVIER PLANELLA PUJOL mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, la redacció d'un avantprojecte per a la construcció 
d'una passarel.la per a vianants accessible que connecti l'Av. del Canigó amb el carrer 
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Donzelles a través del sector PAU-2, pel preu de 8.000,00 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 2017.02.151.62700, per un import total de 9.680,00 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. 
 
3.3.5. PRP2017/1764   Contractar Natura Local per l'implementació de 4 itineraris i els 
seus punts d'interès patrimonial a la web i App de Natura Local. 
 
S’acorda per majoria absoluta:  
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa NATURA LOCAL S.L. (B65959348), mitjançant la modalitat de 
contracte menor de serveis,  la implementació de 4 itineraris i els seus punts d'interès 
patrimonial a la web i a l'app de Natura Local pel preu de 2.780,00 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 2017.12..430.22602, per un import total de 3.363,80 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. 
 
3.3.6. PRP2017/1765   Contractar Geosilva Projectes S.L. per la senyalització de rutes a 
Llagostera 
 
S’acorda per majoria absoluta:  
Primer.- Adjudicar a l’empresa GEOSILVA PROJECTES SL (B25590084), mitjançant la 
modalitat de contracte menor de serveis, per la senyalització de rutes a Llagostera pel preu de 
16.470,74 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 2017.12.430.62500, per un import total de 19.929,60 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. 
 
3.3.7. PRP2017/1787   Contractar el canvi de línies i llumeneres obsoletes al carrer Ricard 
Casadeont - Exp. núm. 2017/2084  
 
S’acorda per majoria absoluta:  
Primer.- Adjudicar a l’empresa ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L. (B17378621), mitjançant 
la modalitat de contracte menor d’obres, pel preu de 3.278,78 euros (més IVA), segons el detall 
del pressupost presentat, el canvi de línies i llumeneres obsoletes al carrer Ricard Casademont. 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2017.06.1721.61902 per un import total de 3.967,32 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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3.3.8. PRP2017/1790   Contractar els serveis de jardineria i manteniment de les zones 
verdes, jardins i arbrat viari de Llagostera des del 3 de gener  fins el 30 d'abril de 2018. 
Exp. núm. 2017/2098  
 
S’acorda per majoria absoluta:  
Primer.- Adjudicar a l’empresa Fundació Mas Xirgu (G55121909), mitjançant la modalitat de 
contracte menor,  els serveis de jardineria i manteniment de les zones verdes, jardins i arbrat 
viari de Llagostera des del 3 de gener de 2018 fins el 30 d’abril de 2018 pel preu de 11.807,52 
euros (més IVA). 
Segon.-  Establir que pel desenvolupament i execució del present contracte, l’adjudicatari 
haurà de prestar el servei d’acord amb les especificacions tècniques regulades en el Plec de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per Junta de Govern 
Local de 5 de novembre de 2015 que regeixen en el servei actual, i que l’adjudicatari coneix. 
Tercer.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.06.171.22799, per un import total de 14.287,10 euros (IVA 
inclòs). 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari  
 
3.3.9. PRP2017/1780   Contractar les obres del projecte de construcció de mur al carrer 
Lacustària - Exp. núm. 2017/2092  
 
S’acorda per majoria absoluta:  
Primer.- Adjudicar a l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA (A17207168), mitjançant la 
modalitat de contracte menor d’obres, pel preu de 20.990,00 euros (més IVA), segons el detall 
del pressupost presentat, les obres del projecte de construcció de mur al carrer Lacustària. 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2017.13.1531.61900 per un import total de 25.397,90 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. 
 
3.3.10. PRP2017/1781   Contractar les obres del projecte de consolidació del terraplè del 
trasdòs de la muralla a la zona del mirador de la plaça del Castell - Exp. núm. 2017/2094  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa XAVIER ALSINA S.A. (A17228131), mitjançant la modalitat de 
contracte menor d’obres, pel preu de 43.305,00 euros (més IVA), segons el detall del 
pressupost presentat, les obres del projecte de consolidació del terraplè del trasdós de la 
muralla a la zona del mirador de la plaça del Castell. 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2017.13.1531.61900 per un import total de 52.399,05 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 i a la resta de licitadors.  
 
3.3.11. PRP2017/1785   Contractar  la millora de diversos camins veïnals - Exp. núm. 
2017/2081  
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Primer.- Adjudicar a l’empresa MASSACHS OBRES I PAISATGE S.L.U. (B17245093), 
mitjançant la modalitat de contracte menor d’obres, pel preu de 5.704,28 euros (més IVA), 
segons el detall del pressupost presentat, la millora de diversos camins veïnals. 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2017.10.454.61900 per un import total de 6.902,18 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. 
 
3.4. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.4.1. PRP2017/1768   Concedir a l'Associació El Porró que no pari un ajut econòmic per 
cobrir les despeses de la realització de la comparsa de la colla per a la Rua de Carnaval 
2017 i l'organització de la carpa de Festa Major. Exp. Subvencions a tercers 2017/2068  
 
S’acorda per majoria absoluta:  
 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’ASSOCIACIÓ EL PORRÓ QUE NO PARI 
(G55075147)  i atorgar  una subvenció  de 900,00.-€ per cobrir les despeses de la realització 
de la comparsa de la colla per a la Rua de Carnaval 2017 i l'organització de la carpa de Festa 
Major. 
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 
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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.  
 
3.5. Altres 
 
3.5.1. PRP2017/1771   Adjudicar el contracte de serveis per la prestació dels treballs 
d'assessorament tècnic i suport administratiu al servei de gestió tributària de 
l'Ajuntament. Exp. núm. 2016/944  
 
S’acorda per majoria absoluta:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte de serveis per la prestació dels treballs d’assessorament 
tributari i suport administratiu al servei de recaptació de l’ajuntament de Llagostera, per termini 
de 4 anys, prorrogable pel període de dos anys amb els següents percentatges: 
1.1.- Recaptació en període voluntari:   
 

 
1.2.- Recaptació una vegada iniciat el període executiu sense que hagi estat notificada la 
providència d’apressament amb recàrrec del 5%: 
 

ANY 2017 ANY 2018 ANY 2019 ANY 2020 ANY 2021 ANY 2022 
3,40% 3,30% 3,20% 3,10% 3,00% 2,90% 

 
1.3.- Recaptació en període executiu amb recàrrec reduït del 10% 
 

Percentatge pels 6 anys 
Fins a 4,00 % 

 
1.4.- Recaptació en període executiu amb recàrrec del 20 %:  
 

Percentatge pels 6 anys 
Fins a 8,50% 

 
El motiu de l’adjudicació és el següent:  
És l’empresa que ha obtingut la major puntuació en el sobre número 2, criteris d’adjudicació 
mitjançant judici de valor, en el sobre número 3 criteris d’adjudicació de forma automàtica i la 
major puntuació total, motiu pel qual ha esdevingut la oferta econòmicament més avantatjosa 
per l’Ajuntament. 
Segon.- Comunicar a CMC que un cop esgotat el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la notificació de l’adjudicació, caldrà procedir a la signatura del contracte durant el 
termini de 15 dies, essent requerit per part de l’Ajuntament per procedir a la seva signatura. 
Tercer.- Comunicar aquest acord a les empreses que han participat en el procediment de 
contractació i no hagin estat excloses prèviament amb indicació dels recursos pertinents. 

ANY 2017 ANY 2018 ANY 2019 ANY 2020 ANY 2021 ANY 2022 
2,80% 2,70% 2,60% 2,50% 2,40% 2,30% 
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Quart.- Donar la publicitat corresponent a aquest acord, amb el contingut mínim establert a 
l’article 151.4 del TRLCSP, i simultàniament amb la publicació al perfil del contractant 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts i un minut 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.  
 


